
2018-Z Model 17 – Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = 1. údaj v závorce, pro velikost 44/46 
= 2. údaj v závorce, pro velikost 48/50 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, 
platí pro všechny velikosti. 

Obtížnost: ** 

 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Biola 
Austermann 
70% vlna 
30% alpaka 
délka návinu = ca. 112 m / 50 g 

03 rot 
 

700 g 
14 klubek 
 

750 g 
15 klubek 
 

800 g 
16 klubek 
 

850 g 
17 klubek 
 

 
Svetr lze uplést také z přízí: 
 

příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Almeria 
Austermann 
50% vlna merino 
30% alpaka superfine 
20% hedvábí 
délka návinu = ca. 100 m / 50 g 

03 rubin 
 

800 g 
16 klubek 
 

850 g 
17 klubek 
 

900 g 
18 klubek 
 

950 g 
19 klubek 
 

 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Ambra Melange 
Austermann 
46% vlna merino 
46% viskóza 
8% polyamid 
délka návinu = ca. 210 m / 50 g 

03 rot 
 

400 g 
8 klubek 
 

400 g 
8 klubek 
 

450 g 
9 klubek 
 

450 g 
9 klubek 
 

 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Merino Mix 
Schoeller + Stahl 
51% vlna merino 
49% polyakryl 
délka návinu = ca. 100 m / 50 g 

03 kirsche 
 
 

800 g 
16 klubek 
 

850 g 
17 klubek 
 

900 g 
18 klubek 
 

950 g 
19 klubek 
 

 
Jehlice: přímé jehlice č. 5. 

Základní vzor: (vzorek práce 21,5 ok a 28 řad = 10×10 cm). „Falešný patent“ na jehlicích č. 5,5, 
počet ok dělitelný 4 + 1 oko + 2 krajová. 

1. řada: krajové oko, *2 hladce, 2 obrace*, končíme 1 okem hladce, krajové oko; 
2. řada: krajové oko, *2 obrace, 2 hladce*, končíme 1 okem obrace, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Pletací rozkres: rozkres pro ujímání výstřihu V je zakreslen pro při nošení pravý přední díl 
pro velikost 36/38, zbylá oka pro vel. 40/42, 44/46 a 48/50 pleteme dále podle vzoru. Ujímání 
pro výstřih V jsou pro všechny velikosti stejné Ramenní zkosení pro vel. 40/42, 44/46 a 48/50 
pracujeme podle textu. 

Jsou zakresleny lícové i rubové řady. Lícové řady se čtou zprava doleva a rubové řady se čtou 



zleva doprava. Oka v rubových řadách jsou zakreslena tak, jak se pletou. Oranžově označená oka 
slouží k lepšímu přehledu a označují vždy oko lícovým žerzejem. Šedé čtverečky nemají žádný 
význam, slouží jen k lepší přehlednosti rozkresu a při pletení je přecházíme. 

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 115 (131/147) 163 ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vorem. Pro ramenní 
zkosení po 61 (62/64) 66 cm od začátku oboustranně uzavřeme 4 (2/5) 6 ok a dále pak ještě 
v každé 2. řadě uzavřeme oboustranně 10×3 (10×4 / 5×5 a 5×4) 2×6 a 8×5 ok. Po 68 (69/71) 
73 cm od začátku zbylých 47 ok uzavřeme. 

Přední díl: 

Začneme stejně jako u zadního dílu. Po 45 (46/48) 50 cm od začátku pleteme až ke středu a tam 
práci rozdělíme, přičemž prostřední oko zdvojíme. Nejdřív dopleteme při nošení pravý přední díl 
přes 58 (66/74) 82 na levém okraji práce. 58 (66/74) 82 ok na pravém okraji práce odložíme.  
Ujímání pro Výstřih V pracujeme pro při nošení pravý díl podle rozkresu řadu 1–66. Pro ramenní 
zkosení po 61 (62/64) 66 cm od začátku na levém okraji práce pleteme stejně jako u zadního dílu. 
Pro velikost 36/38 jsou ujímání zakreslena v rozkresu, přes zbylých 12 ok pleteme ještě 10 cm 
pro lem výstřihu dál, pak oka uzavřeme. 

Pak pleteme přes 58 (66/74) 82 ok pro při nošení levý přední díl dál. Ujímání pro Výstřih V pleteme 
zrcadlově k pravému přednímu dílu. Ramenní zkosení pleteme na pravém okraji práce po 61 
(62/64) 66 cm od začátku stejně jako u zadního dílu. Přes zbylých 12 ok pleteme ještě 10 cm lemu 
výstřihu dál, pak oka uzavřeme. 

Rukáv: 

Začneme na 55 ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vzorem. Pro postranní rozšíření 
přidáváme oboustranně v každé 14. řadě 2×1 a dále pak ještě v každé další 12. řadě 7×1 (v každé 
10. řadě 11×1 / v každé 8. řadě 7×1 a v každé další 6. řadě ještě 8×1) v každé 6. řadě 17×1 oko 
= 73 (77/85) 89 ok. 

Pro rukávovou kouli po 45 (42/40) 38 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 (4/5) 6 ok a dále 
pak ještě v každé 2. řadě uzavřeme oboustranně 11×3 oka. Po 53 (50/48) 46 cm od začátku 
zbylých 1 (3/9) 11 ok uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Pro průramky si odměříme z obou stran ramenního švu 18 (19/21) 23 cm a označíme je. 
Rukávovou kouli vsadíme lehce nataženou mezi označení a všijeme. Sešijeme postranní 
a rukávové švy matracovým stehem. Sešijeme šev lemu výstřihu v zadním středu. Lem našijeme 
na zadní výstřih. 


