
driftwood 
od Isabell Kraemer 

 

jednoduchý proužkovaný svetr pletený v jednom kuse odshora dolů s extra 

dlouhými rukávy a hlubokou légou s rolovaným okrajem 
 

Tento svetr je bezešvý pletený odshora dolů s použitím metody Contiguous od Susie Myers, 

SusieM on Ravelry (http://www.ravelry.com/people/SusieM). 

 

 
 

Jehlice: kruhová jehlice 4 mm [US 7] (výstřih s légou) 

         kruhová jehlice a krátké ponožkové jehlice 4.5 mm [US 8]  

         podle potřeby změňte velikost jehlic, aby vyšel zkušební vzorek 

 

svetr se plete v řadách (tam a zpět) a v kruhových řadách (dokola) – váš 

zkušební vzorek se může změnit při pletení dokola; podle potřeby změňte 

velikost jehlic 

 

příze:           přibližně 990 (1100, 1150, 1260, 1380) metrů v síle   

                 worsted [1080 (1200, 1260, 1380, 1500) yardů] 

zkušební vzorek: 19 ok x 26.5 řad = 10 x 10 cm [4 x 4 palce] lícovým      

                 žerzejem na větších jehlicích 

materiál:        6 malých knoflíků, jehla s tupou špičkou 

 

velikosti:       xs (s, m, l, xl) 

                 hotový obvod přes prsa: 

                 84 (90, 100, 109, 118) cm   [33 (35, 39, 43, 46) palců] 

                 k vašemu změřenému obvodu přidejte 2,5 – 5 cm, svetr má     

                 být volnější 
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Barva proužků se mění po 6 řadách/kruhových řadách 

Když měníte barvu v kruhových řadách, upleťte první kruhovou řadu jako 

obvykle, v další kruhové řadě sejměte první oko a pleťte do konce 

 

začněte na 34 (38, 42, 46, 48) ok 

zahajovací řada: 1obr, pm (rameno), 2obr, pm (rameno), 5obr, pm (zadní 

výstřih), 18 (22, 26, 30, 32)obr, pm (zadní výstřih), 5obr, pm (rameno), 

2obr, pm (rameno), 1obr 

 

1. řada (líc): hl k prvnímu m, m1R, sm, 2hl, sm, m1L, hl k dalšímu m, sm, 

m1L, hl k dalšímu m, m1R, sm, hl k dalšímu m, m1R, sm, 2hl, sm, m1L, hl do 

konce řady 

2. řada (rub): obr k prvnímu m, m1R, sm, 2obr, sm, m1L, obr k dalšímu m, 

sm, m1L, obr k dalšímu m, m1R, sm, obr k dalšímu m, m1R, sm, 2obr, sm, m1L, 

obr do konce řady 

 

opakujte 1. a 2. řadu ještě jednou 

V poslední řadě odstraňte markery vzadu na výstřihu. 

 

5 ok (každý přední díl) – 2 oka (každý ramenní šev) – 44 (48, 52, 56, 58) 

ok (zadní díl) 

 

Poznámka: Přidává se každou řadu před 1. a za 2. markerem na každém rameni 

(mezi markery zůstávají 2 oka) 

 

další řada: 

*hl(obr) k m, m1R, sm, hl(obr) k dalšímu m, sm, m1L; opakujte od* ještě 

jednou, hl(obr) do konce řady 

 

opakujte poslední řadu ještě 7 (7, 9, 9, 11) krát 

 

13 (13, 15, 15, 17) ok (každý přední díl) – 2 oka (každý ramenní šev) – 60 

(64, 72, 76, 82) ok (zadní díl) 

 

v 1. řadě přemístěte markery 

Poznámka: Nyní se přidává na každém rameni mezi markery 

 

1. řada (líc): 

*hl k poslednímu oku před m, posuňte m o jedno oko doprava, m1L, 3hl, 

odstraňte m, 1hl, m1R, pm; opakujte od* ještě jednou, hl do konce řady 

 

12 (12, 14, 14, 16) ok (každý přední díl)  - 6 ok (každý rukáv)  – 58 (62, 

70, 74, 80) ok (zadní díl) 

 

2. řada: *obr k m, sm, m1L, obr k dalšímu m, m1R, sm; opakujte od* ještě 

jednou, obr do konce řady 

3. řada: *hl k m, sm, m1L, hl k dalšímu m, m1R, sm; opakujte od* ještě 

jednou, hl do konce řady 

4. řada: obr 

 

opakujte 3. a 4. řadu ještě 5 krát 

 

12 (12, 14, 14, 16) ok (každý přední díl) – 20 ok (každý rukáv)  – 58 (62, 

70, 74, 80) ok (zadní díl) 
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tvarování  výstřihu 

1. řada (přidávání): 2hl, m1L, *hl k m, sm, m1L, hl k dalšímu m, m1R, sm; 

opakujte od* ještě jednou, hl k posledním 2 okům před koncem řady, m1R, 2hl 

2. řada: obr 

 

opakujte 1. a 2. řadu ještě 3 (3, 3, 3, 4) krát 

 

16 (16, 18, 18, 21) ok (každý přední díl) – 28 (28, 28, 28, 30) ok (každý 

rukáv) – 58 (62, 70, 74, 80) ok (zadní díl) 

 

další řada: nahoďte 11 (13, 15, 17, 17) ok, *hl k m, sm, m1L, hl k dalšímu 

m, m1R, sm; opakujte od* ještě jednou, hl do konce řady 

další řada: nahoďte 11 (13, 15, 17, 17) ok, obr do konce řady 

 

pokračujte v přidávání na rukávech: 

1. řada: *hl k m, sm, m1L, hl k dalšímu m, m1R, sm; opakujte od* ještě 

jednou, hl do konce řady 

2. řada: obr 

 

opakujte 1. a 2. řadu ještě 7 (7, 8, 8, 9) krát 

 

27 (29, 33, 35, 38) ok (každý přední díl) - 46 (46, 48, 48, 52) ok (každý 

rukáv) – 58 (62, 70, 74, 80) ok (zadní díl) 

 

když průramek měří od vršku ramene 15 (16, 17, 18, 19) cm [6 (6 ¼ , 6 ¾ , 

7, 7 ½ ) in], (přeložte práci v polovině a měřte od ramenního švu směrem 

dolů) 

začněte přidávat na předním a zadním díle: 

1. řada: * hl k poslednímu oku před m, m1R, 1hl, sm, hl k dalšímu m, sm, 

1hl, m1L; opakujte od* ještě jednou, hl do konce řady 

2. řada: obr 

 

opakujte 1. a 2. řadu ještě 4 (4, 5, 5, 6) krát 

 

nakonec budete mít: 

32 (34, 39, 41, 45) ok (každý přední díl) – 46 (46, 48, 48, 52) ok (každý 

rukáv) – 68 (72, 82, 86, 94) ok (zadní díl) 

 

oddělte rukávy od předního a zadního dílu 

*hl k m, odstraňte m, přemístěte 46 (46, 48, 48, 52) ok na pomocné jehlice 

nebo zbytek příze (rukáv), nahoďte 6 (7, 7, 9, 9) ok, pm, nahoďte 6 (7, 7, 

9, 9) ok, odstraňte m; opakujte od* ještě jednou, hl do konce řady 

 

38 (41, 46, 50, 54) ok (každý přední díl) – 80 (86, 96, 104, 112) ok (zadní 

díl) 

pokračujte lícovým žerzejem 12 cm [4 ¾ in], měřeno od nahozených ok v 

podpaží, poslední řada je lícová 

 

nyní spojte pro pletení v kruhových řadách 

pm (začátek řady), nahoďte 4 oka a spojte dokola 

160 (172, 192, 208, 224) ok celkem na předním a zadním dílu 

Poznámka: při další změně barvy posuňte začátek řady k následujícímu 

markeru – to znamená: ustřihněte přízi, odstraňte marker, přendejte bez 

pletení všechna oka až k dalšímu markeru (marker na boku, to je nový 

začátek kruhové řady)na pravou jehlici a změňte barvu 
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pokračujte lícovým žerzejem dokud nemáte celkem 18 cm [7 in] měřeno od 

nahozených ok v podpaží  

řada s přidáváním: *sm, 2hl, m1L, hl k posledním 2 okům před dalším m, m1R, 

2hl; opakujte od* ještě jednou 

 

opakujte řadu s přidáváním vždy po 7.5 cm [3 in] ještě 2 krát – celkem 

přidáte 12 ok  

172 (184, 204, 220, 236) ok celkem na předním a zadním dílu  

po zhruba 38 cm [15 in], měřeno od nahozených ok v podpaží, končíte 

proužkem tmavší barvy, následuje změna barvy, 1 řada hladce a dalších 5 řad 

– 2hl, 2obr – potom oka uzavřete 

 

rukávy 

krátkou jehlicí naberte 6 (7, 7, 9, 9) ok z nahozených ok v podpaží 

(začněte uprostřed nahozených ok), hladce upleťte 46 (46, 48, 48, 52) ok 

rukávu a naberte dalších 6 (7, 7, 9, 9) ok z nahozených ok v podpaží 

– 58 (60, 62, 66, 70) ok 

umístěte marker a spojte dokola 

hladce 12 řad 

 

řada s ujímáním: 

sm, 1hl, k2tog, hl k posledním 3 okům před koncem řady, ssk, 1hl 

 

opakujte řadu s ujímáním každou 12. řadu ještě 6 (5, 6, 6, 6) krát 

44 (48, 48, 52, 56) ok 

když je délka rukávu přibližně 49 cm [19 ¼ in], měřeno od nahozených ok v 

podpaží, končíte proužkem z tmavší barvy, následuje změna barvy, 1 řada 

hladce a dalších 5 řad – 2hl, 2obr – potom oka uzavřete 

 

druhý rukáv se plete stejně 

 

 

 

Zde dnes končím, už zbývá jen lem kolem krku a léga ----------------------- 

   

Použité zkratky (značky): 

 

hl: hladce 

obr: obrace 

Pro další anglické zkratky není český ekvivalent, proto jsou vysvětleny a 

ponechány v původní podobě.  

m: marker (značítko) 

pm: umístit marker (značítko) 

sm: sejmout marker (značítko) 

k2tog: splést 2 oka hladce 

ssk: sejmout 2 oka hladce (každé zvlášť), potom je splést za zadní nit  

m1L: přidat 1 oko doleva 

v lícové řadě – levou jehlicí zepředu zvednout příčnou nit mezi oky a 

uplést hladce za zadní nit 

v rubové řadě – levou jehlicí zezadu zvednout příčnou nit mezi oky a uplést 

obrace za přední nit 

m1R: přidat 1 oko doprava 

v lícové řadě – levou jehlicí zezadu zvednout příčnou nit mezi oky a uplést 

hladce za přední nit 

v rubové řadě – levou jehlicí zepředu zvednout příčnou nit mezi oky a 

uplést obrace za zadní nit 

 



 


