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Model 24 Dámské šaty 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel. 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál – Merino Silk značky Austermann, 70% merino superfein, 22% hedvábí 8% kašmír,  
délka návinu = ca. 115 m/ 50 g, 700 (750/800) g barva 612 grau 
 
Jehlice č.  4,5 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Pružný vzor: (zkušební vzorek: 23,5 ok a 28 řad = 10 x 10 cm), 2 hladce, 2 obrace, na jehlicích č. 4,5 
  
Základní vzor: (zkušební vzorek: 21 ok a 28 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej (líc hladce, rub obrace)  
na jehlicích č. 4,5 
 
Ažurový vzor: (zkušební vzorek: 19 ok a 28 řad = 10 x 10 cm měřeno lehce nataženo), počet ok dělitelný 
10 + 3 + krajové oko. Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5. Jsou zakresleny jen licové řady, 
v rubových řadách pleteme oka a nahození obrace, řady 1. – 20. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 1 oko hladce sejmout, další oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 14 ok 
pružný vzor, 2 oka hladce splést. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: Začneme na 134 (142/150) ok a pleteme 3 řady vroubek, tj. líc i rub hladce. V následující řadě 
oka rozdělíme následovně: krajové oko, 18 (19/20) ok základní vzor (*2 obrace, 2 hladce*, od * ještě  
2 x opakovat, 2 obrace), 27 (30/33) ok základní vzor, 14 ok pružný vzor, 27 (30/33) ok základní vzor, 14 ok 
pružný vzor, 18 (19/20) ok základní vzor, krajové oko. 
 
Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně v 31. řadě z obou stran pružného vzoru 6 x 1 oko. Toto 
ujímání pracujeme ještě jednou v další 30. řadě, dále v každé další 20. řadě 2 x a v další 10. řadě 1 x  
= 104 (112/120). Po 43 cm základního a pružného vzhoru = 120 řad v poslední řadě rovnoměrně ujmeme 
14 ok takto: před 1. pruhem pružným vzorem ujmeme 5 ok, mezi dalšími pruhy pružného vzoru vždy  
po 2 okách a za 3. pruhem pružného vzoru opět 5 ok = 90 (98/106). Dále pokračujeme pružným vzorem 
následovně: krajové oko, 1 oko hladce, *2 oka obrace, 2 oka hladce*, vzor mezi * stále opakujeme, 
končíme 2 oka obrace, 1 oko hladce, krajové oko. 
 
Po 12 cm pružného voru = 154 řad v poslední řadě rovnoměrně přidáme 7 ok = 97 (105/113) ok. Dále 
pleteme základním vzorem. Po 90 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Přední díl:  Stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih uzavřeme po 70 cm od začátku prostředních 17 ok 
a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení ujímáme oboustranně v každé 2. řadě 2 x 2 a 3 x 1 
oko, v každé 4. řadě 2 x 1 a v každé 6. řadě 2 x 1 oko. Po 90 cm od začátku zbylých 29 (33/37) ok 
uzavřeme. 
 
Rukáv: začneme na 45 ok a pleteme 3 řady vroubkem. Dále pokračujeme ažurovým vzorem 
následovně: krajové oko, pak oka před opakováním vzoru = MS, MS 4 x, pak oka po opakování vzoru  
= MS, krajové oko. Po 20 cm od začátku přidáváme oboustranně 1 oko, dále pak v každé 16. řadě 
oboustranně 5 x 1 oko (v každé 12. řadě 5 x 1 a v každé 10. řadě 2 x 1 oko/ v každé 10. řadě 7 x 1  
a v každé 6. řadě 2 x 1 oko = 57 (61/65) ok. Po 52 cm od začátku všechna oka uzavřeme. 
 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
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Dohotovení:  Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy. Pro límec 
nabereme z okraje výstřihu rovnoměrně 140 ok a pleteme na jehlicích č. 4,5 ažurovým vzorem, přičemž 
vzor opakujeme 14 x. Pleteme v kruhových řadách, přičemž v sudých řadách pleteme oka a nahození 
hladce. Po 18 cm pleteme ještě 3 řady vroubkem (1 kruhová řada obrace, 1 kruhová řada hladce,  
1 kruhová řada obrace), pak oka volně uzavřeme. Sešijeme postranní a rukávové švy, nabereme 
průramky (16 cm) a všijeme rukávy. Límec ještě vypneme a lehce navlhčíme. 


