
Fialový pulovr - Nathaly  
 
Velikosti: 
36/38, 40/42, 44/46 
 
Údaje pro velikosti 40/42 a 44/46 jsou uvedené v závorkách.  Pokud je uveden pouze 
jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: 
příze Elian Nathaly (VSV Pilníkov; 52% polyester, 30% mohér, 18% akrylik);  
asi 574 (656, 738) m / 350 (400, 450) g melírované fialové 1 
jehlice č. 8 
kruhová jehlice č. 8 
2 růžičky světle fialové barvy: průměr asi 4 cm 
  
Lícový žerzej:   
Lícová řada hladce, rubová řada obrace. 
 
Pružný vzor:   
Pleteme střídavě 4 oka hladce a 4 oka obrace. 
 
Strukturový vzor: 
Pleteme nad 12 oky podle schématu. Čísla vpravo označují lícové řady. V rubových 
řadách pleteme oka obrace. Na výšku upleteme 1 x  1. – 4. řadu, potom opakujeme 
1. – 4. řadu stále nad sebou. 
 
Zkušební vzorek:  
11 ok a 15 řad lícového žerzeje = 10 x 10 cm 
Přizpůsobte číslo jehlic k dosažení potřebné hustoty zkušebního vzorku. 
 
Zadní díl:  
Na jehlice nahodíme 50 (54, 58) ok. Pro lem upleteme 3 cm = 5 řad pružným vzorem, 
začínáme rubovou řadou po krajovém oku 2 (4, 2) oky hladce. Pokračujeme lícovým 
žerzejem. Pro zaoblení v partii boků ujmeme na obou stranách v 7. řadě od lemu 1 
oko a potom v každé 6. řadě 2 x 1 oko = 44 (48, 52) ok. Pro tvarování bočních okrajů 
přidáme na obou stranách ve 27. (27., 29.) řadě od lemu 1 oko, potom v každé 8. 
řadě 2 x 1 oko = 50 (54, 58) ok. Ve výši 34.5 (34.5, 36) cm = 52 (52, 54) ř. od lemu 
uzavřeme na obou stranách pro průramky 1 x 3 oka, potom v každé 2. řadě 1 x 2 oka 
a 1 x 1 oko = 38 (42, 46) ok. Ve výši průramků 17 (18.5, 20) cm = 26 (28, 30) ř. 
uzavřeme pro výstřih středních 20 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro 
zaoblení výstřihu uzavřeme na vnitřním okraji v násl. 2. řadě ještě 1 x 2 oka. Ve výši 
průramků 18.5 (20, 21.5) cm = 28 (30, 32) ř. uzavřeme zbývajících 7 (9, 11) ok 
náramenice. Tím jsme upletli všechna oka této strany. Druhou stranu dokončíme 
zrcadlově. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, avšak s hlubším výstřihem a strukturovým vzorem. Pro 
lem upleteme 3 cm = 5 řad pružným vzorem, začínáme rubovou řadou po krajovém 
oku 2 oky hladce (4 oky obrace, 2 oky hladce). Pokračujeme v následujícím 
rozvržení: krajové oko, 18 (20, 22) ok lícový žerzej, 12 ok strukturový vzor, 18 (20, 
22) ok lícový žerzej, krajové oko. Středních 18 ok pro hlubší výstřih uzavřeme již ve 



výši průramků 4 (5.5, 7) cm = 6 (8, 10) ř. a obě strany dokončíme odděleně. Pro 
zaoblení výstřihu uzavřeme na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě 1 x 2 oka, a 1 x 1 
oko. Náramenice vypracujeme ve stejné výši jako na zadním dílu. 
 
Rukávy:  
Na jehlice nahodíme 236 ok, začínáme 1 rubovou řadou obrace. V následující lícové 
řadě pro volán spleteme hladce každá 3 oka (kromě krajových) = 80 ok, v další 
rubové řadě spleteme každá 3 oka obrace (kromě krajových) = 28 ok. Dále 
pokračujeme lícovým žerzejem. Pro tvarování šikmých okrajů rukávu přidáme na 
obou stranách ve 24. (22., 16.) řadě od nahození 1 oko, potom v každé 8. řadě 4 (0, 
0) x 1 oko a v každé 6. řadě 0 (6, 7) x 1 oko = 38 (42, 44) ok. Ve výši 42 cm = 63 řad 
od nahození uzavřeme na obou stranách pro rukávovou hlavici 1 x 3 oka, potom 
v každé 2. řadě 1 x 2 oka, 7 x 1 oko a 2 x 2 oka. V následující řadě uzavřeme 
zbývajících 6 (10, 12) ok. 
 
Dohotovení: 
Sešijeme ramenní švy. Z okraje výstřihu nabereme pro lem na kruhovou jehlici 80 ok 
a pleteme pružným vzorem. Ve výši lemu 2.5 cm = 3 řady oka uzavřeme jak se nám 
jeví. Vsadíme rukávy, sešijeme postranní švy. Na přední lem výstřihu přišijeme 
růžičky. 


