
2018-Z Model 33 – Dámský pletený svetr 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42/44 = údaje v závorce. Pokud je uvedený 
pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 

Obtížnost: *** 

 
příze barva 36/38 42/44 
Step Classic 
Austermann 
75% vlna Superwash 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 420 m / 100 g 

1009 jeans 
 
 

500 g 
5 klubek 
 

600 g 
6 klubek 
 

 
Jehlice: kruhová jehlice č 2,5 a 3. 

Vzor lemu: 1 anglicky hladce = za zadní nit, 1 obrace na jehlicích č. 2,5. 

Základní vzor: (vzorek práce 28 ok a 38 kruhových řad = 10×10 cm). Pleteme podle rozkresu 
v kruhových řadách na jehlicích č. 3. Jsou zakresleny všechny kruhové řady. Všechny kruhové 
řady se čtou zprava doleva. 20 ok a 10 kruhových řad = 1 MS (je v rozkresu šedě označeno). 
1. – 10. kruhovou řadu stále opakujeme. 

Kruhové sedlo: Pleteme 1× 1. – 86. (88.) kruhovou řadu. Ujímání jsou obsažena. 

 

Pracovní postup: 
Přední a zadní díl se plete v jednom kuse v kruhových řadách, stejně tak jsou pleteny 
rukávy v kruhových řadách. 

Začneme na 258 (298) ok na jehlicích č. 2,5 a oka uzavřeme do kruhu. Začátek kruhové řady 
si označíme. Pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 3 
základním vzorem, přičemž v 1. kruhové řadě přidáme rovnoměrně 22 ok a pleteme MS 14 (16) × 
v kruhové řadě = 280 (320) ok. 

Pro průramky po 40 cm od začátku uzavřeme 20 ok = 1 MS a pak pleteme 6 (7) × MS, 20 ok 
= 1 MS uzavřít, 6 (7) × MS uplést, oka odložit. 

Rukáv: 

Začneme na 70 (90) ok na jehlicích č. 2,5 a uzavřeme oka do kruhu. Začátek kruhové řady 
si označíme. Pleteme vzorem lemu. Po 18 cm od začátku pokračujeme dál na jehlicích č. 3 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě rovnoměrně přidáme 50 ok a pleteme MS 6 (7) × v kruhové 
řadě = 120 (140) ok. Pro průramky po 40 cm od začátku 20 ok = 1 MS, 5 (6) × MS uplést, oka 
odložit. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Kruhové sedlo: 

Nyní nabereme všechny díly na kruhovou jehlici č. 3 následovně: 6 (7) × MS předního dílu, 
5 (6) × MS pravého rukávu, 6 (7) × MS zadního dílu a 5 (6) × MS levého rukávu = 440 (520) ok 
= 22 (26) × MS. 

Kruhové sedlo pleteme podle rozkresu. Po 86 (88) kruhových řadách = cca 23 cm nám zůstalo 
po ujímáních ještě 198 (182) ok. Nyní jen pro velikost 42/44 pleteme 1 kruhovou řadu hladce. 



V následující kruhové řadě pleteme hladce, přičemž rovnoměrně ujímáme 28 (12) ok = 170 ok. 
Pak ještě pro límec pleteme 12 cm vzorem lemu a pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 

Dohotovení: 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme ho a necháme uschnout. Sešijeme šev v průramcích 
matracovým stehem. Límec přehneme na polovinu dovnitř a našijeme ho. 


