
Jednoduchý návod na svetřík s kapuckou 

 

Svetřík s kapuckou jsem "vyvinula", když byly Žofince 3 měsíce. Prototyp (na fotce s kytičkama) byl tedy určený přímo 
na tuto velikost. Žofka ho nosila až do konce prvního roku. Později mě známí požádali o výrobu svetříku pro "nové" 
mimčo, tak jsem postup ještě upravila pro velikost "0" a další velikost, kterou jsem vytvořila, byla pro 1-2 roky. Základ 
je stejný. Svetr se plete od spoda technikou pořád hladce ( v rubových řadách vznikají automaticky "proužky"). 
Začínám nahozením počtu ok na dvojitou jehlici, navazuje druhá řada atd. Přední a zadní díl pletu zvlášť. 

Takže začátek: 

Velikost pro mimčo = začnu na 50ti očích. U tříměsíčního na 56 očích, u ročního na 60-ti. Úplně to stačí. Pokud víc 
utahujete nebo chcete jemnější vzorek na tenčích jehlicích, upleťte si vzorek a oči přepočítejte. Totéž pak musíte 
udělat s řadama. 

 

Jak vidíte na obrázku, ze začátku jsem pletla "standartní pruhy" - to znamená, že všechny pruhy měly stejnou výšku - 
to ostatně doporučuju všem začátečnicím - lépe se v tom člověk orientuje. Moje "standartní pruhy" měly 6 dvojřad líc-
rub, tzn. de facto řad 12, podle toho, jak to počítáte. 
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Pro velikost "0" jsem upletla "standartních pruhů" celkem 7, na konci čtvrtého pruhu od spoda jsem nasadila rukávy, 
na začátku 7. pruhu od spoda jsem začala rozdělovat výstřih. 

Pro velikost "3-12" jsem upletla pruhů celkem 8, výstřih jsem dělila na začátku 8. pruhu. 

Pro velikost "12-24" bylo "standartních pruhů" 9, rukávy jsem nasadila na konci 5. pruhu od spoda, výstřih dělila na 
začátku 7. pruhu. 

Výška kapucky: 
velikost "0" - 3 pruhy, 
velikost "3-12" - 4 nebo 4 a půl pruhu 
velikost "12-24" - 6 pruhů 

Šířka ramenního švu: 
vždycky 15 očí 

Šířka rukávu u nasazení: 
u novorozence 3 pruhy, jinak 4 pruhy 

Délka rukávu: 
u novorozence 3 pruhy, u miminka 3-12 měs. 4 pruhy, u batolete 5 pruhů 

Jak na výstřih: 
Dopleteme přední díl až do šestého pruhu rovně, pak si označíme střed řady. Další postup předpokládá, že máme 
hotový zadní díl. Na zadním dílu uzavřeme na každé straně 15 očí, střední oči dáme na kruhovou jehlici. Teď si 
rozdělíme na polovinu přední díl (třeba na dvě jehlice) - na každé straně pleteme po 15 očí zkraje rovně. Uprostřed 
(tedy na vnitřním konci každé z jehlic) si postupně necháváme "koncová" oka neupletená, tak aby to plynule vyšlo - na 
konci 7. pruhu musíme mít 15 krajových očí upletených do výšky celého pruhu, pak co zbývá směrem ke středu 
postupně kratší - doporučuju pokusit se vytvarovat oblouček. Tento "oblouček" z očí, které jsme postupně nechaly od 
středu výstřihu ke kraji neupletené (takže uprostřed máme 2 oka z poslední řady 6. pruhu, pak směrem k ramenům po 
4 očích druhé řady sedmého pruhu a tak dále) nabereme také na kruhovou jehlici. Pokud jsme to udělaly dobře, 
máme na kruhové jehlici vlastně "krk" a začneme vyplétat rovně kapucku. Tím, že je vepředu díl "vykrojený", kapucka 
nesjíždí z hlavičky dozadu, to je důležité, když nosíme dítě v šátku nebo v klokance, nebo když začne v kočárku 
sedět. 

Obdobně postupujeme u ostatních velikostí. 

Šířka rukávu u zápěstí:  
musím se přiznat, že mi to vždycky "nějak vyšlo", rukáv se zužuje, jak moc, záleží nejspíš na Vašem dítěti, jak moc 
spolupracuje u oblékání a podobně :-). 

Ještě nasazení rukávů: když mám hotový přední a zadní díl, upletu kapucu. Tu pak případně vylepším (a kazy 
zamaskuju) kontrastním pružným lemem, který zpravidla na okraj kapucky přišiju (lépe pruží). Teprve teď sešívám 
ramena. V momentě, kdy sešiju ramena, vezmu jehlici, a naberu krajová oka pro rukáv - to znamená u mimina jsou to 
krajová oka celkem z šesti pruhů (jestli to dobře počítám, vyjde mi takových 36 očí. Ty potom pletu stejným 
způsobem, jako přední a zadní díl, akorát že krajová oka ujímám splétáním - odhadem v každé třetí až páté řadě, to 
už dělám pro každý svetr jinak, záleží na tloušťce příze, mojí momentální náladě, osobnosti dítěte atd. 

Pokud budete podle tohoto návodu experimentovat, tak přeju klidné nervy.  
Pokud něco nebude jasné, klidně napište. :-) 

 

 

Více zde: http://www.chupacabrito.cz/products/jednoduchy-navod-na-svetrik-s-kapuckou/ 
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