
2018-Z Model 25 – Dámský pletený pruhovaný svetr 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 42 
= 2. údaj v závorce, pro velikost 44/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, 
platí pro všechny velikosti 

Obtížnost: * 

 
příze barva 36 38/40 42 44/46 
Mia Bella 
Austermann 
50% vlna (sw),  
50% polyakryl, 
délka návinu = ca. 360 m / 100 g 

05 turmalin 
 
 
 

200 g 
2 klubka 
 
 

300 g 
3 klubka 
 
 

300 g 
3 klubka 
 
 

400 g 
4 klubka 
 

Kid Silk 
Austermann 
75% mohér,  
25% hedvábí 
délka návinu = ca. 225 m / 25 g 

04 marine 
 
 
 

75 g 
3 klubka 
 
 

125 g 
5 klubka 
 
 

125 g 
5 klubek 
 
 

150 g 
6 klubek 
 

 
Jehlice: přímé č. 3,5 a 4 a krátká kruhová jehlice č. 4. 

Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 3,5. 

Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 28 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 4. Čtyři řady lícový žerzej 
(v řadách: líc hladce, rub obrace, v kruhových řadách: stále hladce) přízí Kid Silk a čtyři řady 
vroubek (v řadách: stále hladce, v kruhových řadách: 1 kruhová řada hladce, 1 kruhová řada 
obrace) přízí Mia Bella. 

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 122 (130/138) 146 ok přízí Mia Bella na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. 
Po 2 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 4 základním vzorem. Po 72 (73/74) 75 cm 
od začátku oka uzavřeme. Prostředních 64 ok tvoří výstřih, vnějších 29 (33/37) 41 ok z obou stran 
náramenice. Výstřih se musí uzavřít pevně, aby se model na tomto místě nevytahoval. 

Přední díl: 

Pleteme stejně jako zadní díl, jen po 72 (73/74) 75 cm od začátku vnějších 29 (33/37) 
41 náramenic uzavřeme, prostředních 64 ok pro výstřih odložíme. Sešijeme ramenní švy 
matracovým stehem. 

Rukáv: 

Pro průramky si z obou stran ramenního švu odměříme 20 (21/22) 23 cm a označíme je. Mezi 
označeními nabereme 82 (86/90) 94 ok přízí Mia Bella na jehlicích č. 4 a pleteme 3 řady vroubek. 
Pak pokračujeme základním vzorem dál. Pro postranní tvarování oboustranně ujímáme v každé 
6. řadě 10×1 a pak ještě v každé další 8. řadě 6×1 (v každé 6. řadě 18×1 / v každé 4. řadě 10×1 
a pak ještě v každé další 6. řadě 10×1) v každé 4. řadě 15×1 a pak ještě v každé další 6. řadě 7×1 
oko = 50 ok. 

Po 43 (41/39) 37 cm od okraje pleteme ještě přízí Mia Bella na jehlicích č. 3,5 2 cm vzorem lemu, 
pak oka volně uzavřeme. 



Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. Pro límec nabereme odložených 64 ok na kruhovou jehlici č. 4 a z okraje 
zadního výstřihu nabereme přízí Mia Bella 64 ok = 128 ok a pleteme v kruhových řadách 
základním vzorem, přičemž u 64 ok zadního výstřihu v 1. kruhové řadě rovnoměrně ujmeme 24 ok 
= 104 ok, u ok předního výstřihu neujímáme. Po cca 11 cm – po 4 kruhových řadách přízí Kid Silk 
pleteme ještě 2 cm přízí Mia Bella vzorem lemu, pak oka volně uzavřeme. 

 


