
SVETR S TISKEM 

 
VE VELIKOSTI: 38 (40; 42) � údaje uvedené v závorkách platí pro 
vět�í velikosti 
 
MATERIÁL 

450 (475; 500) g melírované příze zn. merino, přímé jehlice č. 
2,5, háček odpovídající síly 
 
VZORY 

I. lícový �erzej � líc hladce, rub obrace 
 
ZKU�EBNÍ VZOREK 

10 cm x 10 cm = 32 ok a 42 řad 
 
Zadní díl začneme na 134 (140; 147) ok a pleteme vzorem I a díl 
z obou stran zu�ujeme o 6 x 1 oko v ka�dé 14. řadě. Vypracujeme 
ozdobné ujímání, kde za kraj. okem, upleteme 2 oka hladce a 2 oka 
spleteme přeta�ením (1 oko sejmeme, 1 oko hladce, sejmuté oko přes 
ně přetáhneme); na konci řady 5. a 4. oko spleteme hladce, 2 oka 
hladce, kraj. oko. Pro roz�íření ve vý�i 20 cm z obou stran 
roz�iřujeme o 5 x 1 oko v ka�dé 14. řadě. Pro tvarování průramků 
ve vý�i 36 cm (máme 132 (138; 145) uzavřeme z obou stran 1 x 7, 1 
x 3, 2 x 2 a 2 x 1 oko (máme 100 (106; 113) ok). Ve vý�i 18 (19; 
20) cm od průramků tvarujeme náramenice uzavřeme z obou stran 1 x 
8 a 3 x 6 ok v ka�dé 2. řadě. Díl jsme ukončili v celkové vý�i 56 
(57; 58) cm, kde uzavřeme zbylých 48 (54; 61) ok.  
 
Přední díl pleteme stejně jako zadní díl do vý�e 34 cm, kde 
tvarujeme výstřih do tvaru V. Díl rozdělíme na dvě poloviny, pro 
vel. 42 uzavřeme 1 střední oko (máme 65 (68; 72) ok pro ka�dou 



stranu). Pokračujeme na pravé polovině a zprava pro výstřih 
ujímáme 12 x 2 oka v ka�dé 8. řadě. Vytváříme ozdobně ujímání jako 
u zadního dílu. Náramenice tvarujeme jako na zadním díle. Díl 
ukončíme v celkové vý�i 56 (57; 58) cm. Levou polovinu dopleteme 
zrcadlově k pravé. 
 
Rukáv začneme na 80 (84; 88) ok. Od vý�e 20 cm díl roz�iřujeme - 
přidáváme z obou stran 4 x 1 oko v ka�dé 24. řadě. Ve vý�i 46 cm 
(máme 88 (92; 96) ok) pro tvarování rukávové hlavice uzavřeme 
z obou stran 5 x 1, 2 x 3, 3 x 1 oko v ka�dé 2. řadě, 14 x 1, 3 x 
2 oka v ka�dé 4. řadě. V celkové vý�i 62 cm uzavřeme zbylých 20 
(24; 28) ok. 
 
DOHOTOVENÍ  

Díly vypneme, lehce navlhčíme nebo přikryjeme vlhkým plátnem a 
necháme uschnout. Se�ijeme náramenice, při�ijeme rukávy a se�ijeme 
boční �vy včetně rukávových. Délku, kraj rukávů i výstřih 
obháčkujte řadou krátkých sloupků a řadou račích sloupků (krátké 
sloupky pracované zleva doprava). Na přední díl pomocí �tětce 
naneste bílou a oran�ovou textilní barvou fantazijní tvary. Kraj 
rukávu a zadní díl zvýrazněte také malým motivem ve stejných 
odstínech. 


