
2018-Z Model 18 – Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje v závorce, pro velikost 40 = údaje v závorce, pro velikost 42/44 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 

Obtížnost: ** 

 
příze barva 36/38 40 42/44 
Fey 
Austermann 
70% vlna 
30% alpaka 
GOTS certifikovaná 
délka návinu 
= ca. 50 m / 50 g 

04 blau 
 
 
12 hellgraumel. 
 
 
03 rot 
17 senf 
19 bordeaux 
 
14 beere 
 
 
15 petrol 
18 kürbis 

200 g 
4 klubka 
 
150 g 
3 klubka 
 
po 150 g 
po 3 klubkách 
 
 
100 g 
2 klubka 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

250 g 
5 klubek 
 
150 g 
3 klubka 
 
po 150 g 
po 3 klubkách 
 
 
100 g 
2 klubka 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

250 g 
5 klubek 
 
200 g 
4 klubka 
 
po 150 g 
po 3 klubkách 
 
 
150 g 
3 klubka 
 
po 50 g 
po 1 klubku 

 
Jehlice: přímé jehlice č. 8 a 9 a krátká kruhová jehlice č. 8. 

Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 8. 

Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 15 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
technikou intarzie (příze se při střídání barev na rubu kříží) na jehlicích č. 8 podle barevného 
rozkresu na jehlicích č. 9. 

Barevný vzor: jsou zakresleny lícové i rubové řady. K lepšímu přehledu je vždy 10 ok a 10 řad 
odděleno silnou čárou. 1 čtvereček = 1 oko a 1 řada. Vzor je zakreslený pro velikost 36/38.  

 Vzor pro přední a zadní díl: pro velikost 40: oboustranně pleteme 2 oka víc a pro vel 42/44 
o 4 oka víc a ujímání pleteme pro ramenní zkosení tak, jak je to v textu popsáno. 

 Vzor rukáv: postranní přidávání pro velikost 40 a 42/44 tak, jako je v textu popsáno 
a pro délku o odpovídající počet řad méně. 

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 54 (58) 62 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu. Po 7 cm od začátku 
pokračujeme na jehlicích č. 9 podle vzoru pro přední a zadní díl. Pro ramenní zkosení po 63 cm 
od začátku oboustranně uzavřeme 3 (4) 5 ok a dále pak uzavřeme oboustranně v každé 2. řadě 
4×3 a 1×2 (5×3) 1×4 a 4×3 oka. 

Současně pro výstřih uzavřeme po 66 cm od začátku prostředních 10 ok a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro výstřih uzavřeme ještě v každé 2. řadě na vnitřním okraji ještě 1×3 a 1×2 oka 
Celková délka dílu je 70 cm. 



Přední díl: 

Stejně jako zadní díl, jen pro výstřih po 60 cm od začátku uzavřeme prostředních 6 ok a obě strany 
dopleteme odděleně. Pro zakulacení výstřihu uzavřeme v každé 2. řadě ještě na vnitřním okraji 
vždy 1×3 a 2×2 oka. Ramenní zkosení pleteme po 63 cm od začátku stejně jako u zadního dílu. 
Celková délka dílu je 70 cm. 

Rukáv: 

Začneme na 26 ok barvou blau na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu. Po 7 cm od začátku 
pokračujeme dále na jehlicích č. 9 základním vzorem podle vzoru pro rukáv. Pro postranní 
rozšíření přidáváme oboustranně po 12 řadách od lemu 1 oko a dále pak ještě oboustranně 
v každé následující 10. řadě 4×1 (v každé 10. řadě od lemu 3×1 a pak ještě v každé další 8. řadě 
3×1) v každé 8. řadě od lemu 3×1 a pak ještě v každé další 6. řadě 4×1 oko = 36 (38) 40 ok. Po 51 
(49) 47 cm od začátku oka 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) 20 cm a označíme je. 
Uzavírací řadu rukávů lehce natáhneme a vsadíme mezi označení a přišijeme. Sešijeme postranní 
a rukávové švy matracovým stehem. Pro lem výstřihu nabereme z okraje výstřihu na jehlice č. 8 
barvou rot rovnoměrně 56 ok a pleteme v kruhových řadách vzorem lemu. Po 4 cm oka volně 
v rytmu vzoru uzavřeme. 


