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LETNÍ PLETENÝ 
svETřÍK  náročnoSt ✸ ✸ ✸

VeLikoSt: 36/38 (40/42, 44, 
46), údaje pro větší velikosti 
jsou uvedeny v tomto pořadí 
v závorce
SPotřeBa: 200 (250, 300, 350) 
g oranžové příze Lina (81 % 
viskóza, 19 % len; 50 g/95 m; 
barva 11 orange, austermann, 
též další příze); 200 (250, 300, 
350) g pískové příze kara 
(8 % polyamid, 45 % bavlna, 
48 % polyakryl; 50 g/125 m; 
barva 12 sand); 50 (50, 50, 
50) g tyrkysové příze aLGarVe 
(100% mercerizovaná bavlna; 
50 g/142 m; barva 48 türkis); 50 
(50, 50, 50) g modré příze cooL 
cUt (100% bavlna; 50 g/50 m; 
barva 12 lagune);  jehlice č. 
3 a kruhové jehlice č. 4,5; 5 
modrých knoflíků fy Jim knopf 
art. 12170, barva 07 blaumatt
VzorY: i. vzor lemu – pleteme 
podle rozkresu na jehlicích č. 3, 
znázorněny jsou lícové i rubové 
řady, pleteme 1 x 1. – 4. řadu; 
ii. lícový žerzej – líc hladce, rub 
obrace;
iii. zdvojené oko: přízi položíme 
před práci a do 1. oka 
vpíchneme, jako bychom chtěli 
plést obrace, oko nabereme 
na pravou jehlici a přízi 
utáhneme pevně dozadu, čímž 
se oko přetáhne přes jehlici 
a leží tak zdvojené na jehlici. 
Příze se musí opravdu hodně 
pevně utáhnout, aby nevznikla 
dírka. když pak pleteme přes 
zdvojená oka, vpichujeme 
do obou částí oka jako při 
pletení hladce a spleteme je 
tak hladce.
zkUŠeBní Vzorek: 10 cm x 
10 cm = 17 ok a 25 řad vzorem ii 
na jehl. č. 4,5

zadní díl začneme tyrkysovou pří-
zí na jehl. č. 3 na 99 (107/115/123) 
ok. Upleteme 4 řady vzorem lemu 
I, přičemž začneme lícovou řadou. 
Po kraj. oku začínáme u šipky A, 
12 (13/14/15)x opakování vzoru 

a končíme u šipky B, kraj. oko. 
Poté pokračujeme na kruh. jehl. č. 
4,5 střídavě 4 řady oranžovou pří-
zí a 3 řady pískovou přízi, přičemž 
v 1. řadě ujmeme rovnoměrně 23 
(23/25/25) ok = 76 (84/90/98) ok. 
Po lichých řadách posuneme vždy 
práci na kruhové jehlici na stra-
nu, kde je pracovní nit. Po 8 cm 
od začátku = ve 22. řadě sledu 
proužků začneme se zdůrazněným 
přidáváním a ujímáním takto: 22. 
ř.: 17. a 18. oko spleteme hladce 
přetažením, 10 ok lícovým žerze-
jem, 1 oko přidáme z příčné nitě 
(anglicky hladce), 20 (28/34/42) 
ok lícovým žerzejem, 1 oko přidá-
me z příčné nitě (anglicky hlad-
ce), 10 ok lícovým žerzejem, 2 
oka spleteme hladce, 16 ok lícový 
žerzejem; 26. ř.: 16. a 17. oko sple-
teme hladce přetažením, 10 ok 
lícovým žerzejem, 1 oko přidáme 
z příčné nitě (anglicky hladce), 22 
(30/36/44) ok lícovým žerzejem, 1 
oko přidáme z příčné nitě (anglic-
ky hladce), 10 ok lícovým žerze-
jem, 2 oka spleteme hladce, 15 ok 
lícovým žerzejem.
Toto zdůrazněné ujímání a přidá-
vání opakujeme 1x v každém pru-
hu příze Lina a v každém pruhu 
příze Kara, a to vždy v lícové řadě, 
přičemž se nám snižuje oboustran-
ně počet ok a počet prostředních 
ok se zvyšuje. Zdůrazněné ujímání 
a přidávání opakujeme celkem 
8x. Pak opět pokračujeme přes 
všechna oka lícovým žerzejem.
Ve výši 37,5 cm od začátku = v 91. 
řadě sledu proužků uzavřeme pro 
průramky z obou stran 1 x 3 oka 
a dále pak ujímáme zdůrazněně 
v každé 2. řadě 4 (5/7/9) x 1 oko 
= vždy 3. a 4. oko spleteme hlad-
ce a vždy 4. a 3. poslední oko 
spleteme hladce přetažením = 62 
(68/70/74) ok.
Ve výši 53,5 (54,5/55,5/56,5) cm 
od začátku pracujeme nárame-
nice zkrácenými řadami = vždy 
na vnějším okraji necháme 1 x 
6 (7/7/8) ok neupletených, práci 
otočíme, upleteme 1 zdvojené oko 
a pleteme řadu zpátky. V každé 2. 
řadě necháme ještě 2 x 5 (2 x 6/ 
1 x 7 a 1 x 6 / 2 x 7) ok neuple-

tených, práci otočíme, upleteme 
1 zdvojené oko a pleteme řadu 
zpátky. 
Současně se začátkem náramenic 
odložíme pro průkrčník středových 
30 ok a obě strany dokončíme 
odděleně. V následující řadě ple-
teme ještě přes 16 (19/20/22) ok 
náramenic a pak oka uzavřeme.

Levý přední díl začneme tyrky-
sovou přízí na jehl. č. 3 na 51 
(55/59/63) ok. Upleteme 4 řady 
vzorem lemu I, přičemž začneme 
lícovou řadou. Po kraj. oku za-
čneme u šipky A, 6 (6/7/7) x opa-
kování vzoru, končíme u šipky B 
(C/B/C) a kraj. oko. Pokračujeme 
na kruh. jehl. č. 4,5 střídavě 4 řady 
oranžovou přízí a 3 řady pískovou 
přízi, přičemž v 1. řadě ujmeme 
rovnoměrně 15 (15/16/16) ok = 
36 (40/43/47) ok. Ve výši 8 cm = 
ve 22. řadě sledu proužků začne-
me se zdůrazněným přidáváním 
a ujímáním takto: 22. ř.: 17. a 18. 
oko spleteme hladce přetažením, 
10 ok lícovým žerzej, 1 oko přidá-
me z příčné nitě (anglicky hlad-
ce), zbytek ok lícovým žerzejem;
26. ř.: 16. a 17. oko spleteme hlad-
ce přetažením, 10 ok lícovým žer-
zejem, 1 oko přidáme z příčné 
nitě (anglicky hladce), zbytek ok 
lícovým žerzejem.
Toto zdůrazněné ujímání a při-
dávání opakujeme 1x v každém 
pruhu přízí Lina a v každém pruhu 
přízí Kara celkem 8x.
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Pak opět pleteme přes všechna 
oka lícovým žerzejem.
Ve výši 34 cm ujímáme zdůrazně-
ně na levém okraji práce 1 x 1 oko 
a dále pak v každé 4. řadě 12 x 1 
oko = vždy 12. a 11. poslední oko 
spleteme hladce. Ujímání pracuje-
me vždy v lícové řadě, tedy pokud 
je to nutné mezi ujímáním pleteme 
3 řady.
Ve výši 37,5 cm = v 91. řadě sledu 
proužků uzavřeme zprava 1 x 3 oka 
a dále pak ujímáme zdůrazněně 
v každé 2. řadě 4 (5/7/9) x 1 oko = 
vždy 3. a 4. oko spleteme hladce.
Ve výši 53,5 (54,5/55,5/56,5) cm 
od začátku pracujeme zkrácenými 
řadami = zprava necháme stát 1 
x 6 (7/7/8) ok neupletených, práci 
otočíme, upleteme 1 zdvojené oko 
a pleteme řadu zpátky. V každé 2. 
řadě necháme ještě 2 x 5 (2 x 6/ 
1 x 7 a 1 x 6 / 2 x 7) ok neuple-
tených, práci otočíme, upleteme 
1 zdvojené oko a pleteme řadu 
zpátky. V následující řadě pak ple-
teme ještě přes 16 (19/20/22) ok 
náramenice a oka uzavřeme.

Pravý přední díl začneme na 51 
(55/59/63) ok tyrkysovou přízí 
na jehl. č. 3 a upleteme 4 řady 
vzorem lemu I, přičemž začneme 
lícovou řadou. Po kraj. oku začne-
me u šipky A (D/A/D), 6 (6/7/7)x 
opakování vzoru, končíme u šip-
ky B a kraj. oko. Pokračujeme 
na jehl. č. 4,5 střídavě 4 řady 
oranžovou přízí a 3 řady pískovou 
přízí, přičemž v 1. řadě ujmeme 
rovnoměrně 15 (15/16/16) ok = 
36 (40/43/47) ok. Po 8 cm od za-
čátku = ve 22. řadě sledu prouž-
ků začneme se zdůrazněným při-
dáváním a ujímáním takto: 22. 
ř.: 8 (12/15/19) ok lícovým žerze-
jem, 1 oko přidáme z příčné nitě 
(anglicky hladce), 10 ok lícovým 
žerzejem, 2 oka spleteme hlad-

ce, zbytek ok lícovým žerzejem;  
26. ř.: 9 (13/16/20) ok lícovým žer-
zejem, 1 oko přidáme z příčné nitě 
(anglicky hladce), 10 ok lícovým 
žerzejem, 2 oka spleteme hladce, 
zbytek ok lícovým žerzejem.
Ujímání a přidávání opakuje-
me 1x v každém pruhu přízí Lina 
a v každém pruhu přízí Kara cel-
kem 8x. Poté opět pleteme přes 
všechna oka lícovým žerzejem.
Ve výši 34 cm ujímáme zdůrazně-
ně zprava 1 x 1 oko a dále pak 
v každé 4. řadě 12 x 1 oko = vždy 
12. a 11. poslední oko spleteme 
hladce přetažením. Ujímáme vždy 
v lícové řadě, tedy pokud je to nut-
né mezi ujímáním pleteme 3 řady. 
Ve výši 37,5 cm = v 91. řadě sledu 
proužků uzavřeme pro průramek 
zleva 1 x 3 oka a dále pak ujímá-
me zdůrazněně v každé 2. řadě 4 
(5/7/9) x 1 oko = vždy 3. a 4. po-
slední oko spleteme hladce přeta-
žením.
Ve výši 53,5 (54,5/55,5/56,5) cm 
pracujeme zkrácenými řadami = 
zleva necháme 1 x 6 (7/7/8) ok 
neupletených, práci otočíme, uple-
teme 1 zdvojené oko a pleteme 
řadu zpátky. V každé 2. řadě ne-
cháme ještě 2 x 5 (2 x 6/ 1 x 7 a 1 
x 6 / 2 x 7) ok neupletených, prá-
ci otočíme, upleteme 1 zdvojené 
oko a pleteme řadu zpátky. V ná-
sledující řadě pak pleteme ještě 
přes 16 (19/20/22) ok náramenice 
a pak oka uzavřeme.

rukáv začneme na jehl. č. 3 na 51 
(51/59/59) ok tyrkysovou přízí, 
upleteme 4 řady vzorem lemu I, 
přičemž začneme lícovou řadou. 
Po kraj. oku začneme u šipky D, 
5 (5/6/6)x opakování vzoru a kon-
číme u šipky C a kraj. okem. Po-
kračujeme na kruhové jehl. č. 4,5 
střídavě 4 řady oranžovou přízí 
a 3 řady pískovou přízi, přičemž 

v 1. řadě ujmeme rovnoměrně 13 
(11/17/15) ok = 38 (40/42/44) ok. 
Pro rozšíření přidáváme z obou 
stran v každé 8. řadě 8 x 1 oko 
(v každé 6. řadě 11 x 1 oko/ 
v každé 6. řadě 6 x 1 a v každé  
4. řadě 8 x 1 oko/ v každé 6. řadě 
2 x 1 a v každé 4. řadě 14 x 1 oko) 
tak, že vždy po 4. oku a před po-
sledním 4. okem přidáme 1 oko 
anglicky hladce z příčné nitě = 54 
(62/70/76) ok.
Ve výši 30,5 cm = v 73. řadě sle-
du proužků uzavřeme pro ruká-
vovou hlavici z obou stran 3 oka 
a dále pak ujímáme zdůrazněně 
v každé 2. řadě 14 (12/11/9) x 1 
oko = vždy 3. a 4. oko spleteme 
hladce a vždy 4. a 3. poslední 
oko spleteme hladce přetažením 
= 20 (32/42/52) ok. Ve výši 41,5 
(40,4/39,5/38,5) cm zbylá oka uza-
vřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně.

Dokončení – Díly vypneme pod-
le střihu, navlhčíme a necháme 
uschnout. Ukončovací řadu a vý-
střih předních dílů obšijeme mod-
rou přízí Cool Cut vždy 2 řadami 
křížkových stehů (přes 1,5 oka a 2 
řady, v odstupu 2 řad a 1 oka). 
Uzavřeme ramenní švy. K odlo-
ženým 30 okům zadního výstřihu 
nabereme z ukončovacích řad 
a zkosení výstřihu předních dílů 
a zakulacení zadního výstřihu 
na jehlice č. 4,5 oranžovou pří-
zí po 126 (128/130/132) okách = 
282 (286/290/294) ok a upleteme 
3 cm vroubkovým vzorem, přičemž 
po 1,5 cm vypracujeme na lemu 
pravého předního dílu rovnoměr-
ně 5 knoflíkových dírek (= 2 oka 
uzavřeme a v následující řadě je 
opět nahodíme). Všijeme rukávy, 
sešijeme rukávové a boční švy, 
nakonec na levý přední díl přišije-
me knoflíky.



PŘEDLOHA PRO VÁS  Svetřík v trendu 50. let
Praktická žena | SrPen–září 2013 | Strana 52

www.praktickazena.cz  © 2013 Sanoma Media Praha | Určeno pouze pro osobní užití, nikoli komerční účely!


