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26 Dámský svetr 
 
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 – Kid Silk značky Austermann, 75 % kid mohér, 25 % hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
50 (75/75) g barva 02 schwarz, 50 (50/50) g barva 05 rosé, 25 (50/50) g barva 07 grau, 25 (50/50) g 
barva 10 natur 
 
Jehlice č. 3,5 a 4 značky  Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 18 ok a 26 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej (v rovných řadách líc hladce, 
rub obrace, v kruhových řadách stále hladce) na jehlicích č. 4 
 
Sled proužků: po 10 cm (= 26 řad) * rosé, grau, natur u. schwarz *, vzor mezi * neustále opakujeme 
 
Zdůrazněné ujímání: na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce, 3 oka hladce splést, dále základní 
vzor, na levém okraji práce. 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 2 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  Začneme na 86 (94/102) ok barvou schwarz a pleteme vzorem lemu 10 cm na jehlicích  
č. 3,5.. Pak pokračujeme na jehlicích č. 4 základním vzorem podle sledu proužků. Pro průramky 
ujímáme oboustranně zdůrazněně po 56 cm od začátku v každé 2. řadě 6 x 2 oka. Pro náramenice  
po 76 cm od začátku uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně 1 x 7 a 1 x 8 (3 x 6 / 3 x 7) ok. Po 78 cm  
od začátku zbylých 32 (34/36) ok uzavřeme. 
 
Přední díl: Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih uzavřeme po 59 cm od začátku 
prostředních 16 (18/20) ok a každou stranu dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním 
okraji ještě v každé 2. řadě 8 x 1 oko. Náramenice pleteme stejně jako u zadního dílu. Celková délka 
dílu je 78 cm. 
 
Rukáv:  Začneme na 36 ok barvou schwarz a pleteme 10 cm vzorem lemu na jehlicích č. 3,5.  
Pak pokračujeme na jehlicích č. 4 základním vzorem podle sledu proužků. Pro postranní rozšíření 
přidáváme oboustranně střídavě v každé 10. a 12. řadě od lemu 10 x 1 (střídavě v každé 8. a 10. řadě 
od lemu 12 x 1/ v každé 8. řadě od lemu 14 x 1) oko = 56 (60/64) ok. Pro rukávovou kouli ujímáme 
oboustranně zdůrazněně po 56 cm od začátku v každé 4. řadě 11 x 2 oka. Po 73 cm od začátku 
zbylých 12 (16/20) ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní 
švy, vsadíme rukávy. Pro rolák nabereme z okraje krčního výstřihu rovnoměrně 108 (114/120) ok  
a pleteme na jehlicích č. 4 barvou schwarz v kruhových řadách lícový žerzej. Po 38 cm od začátku oka 
volně uzavřeme. 
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