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FIALOVÝ  KARDIGAN  

VZOR  č.18 

                                   PRO ZDATNÉ PLETAŘKY!!! 

 
Velikost:            38 
Spotřeba:          700 g pletací příze Heriet,  jehlice č. 3,5 + 1 knoflík 

Použité vzory:   vzor I. hladce po rubu i líci  

                           vzor II. pleteme podle grafického znázornění 

Zadní díl:  Začínáme na 104 oka. Pleteme vzorem I.  do výšky 4 cm. Zde přidáme rovnoměrně 

22 ok (na jehlici je 126 ok). Dál pokračujeme   následovně: 1 krajové oko, 1 obrace, 1 anglicky a 

pokračujeme dle rozkresu, končíme 1 anglicky, 1 obrace a krajové oko. Pleteme do celkové výš-

ky 41 cm a ujmeme pro průramky 1x 4 oka. Od kraje pleteniny pleteme 1 hladce, 1 obrace, 1 

hladce, 1 obrace, 1 hladce – mezi těmito oky pleteme dál dle rozkresu vzor II. a na opačné straně 

(po rubu) rovněž ujmeme pro průramky 1x 4 oka a upleteme 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace, 1 

hladce, 1 obrace. V každé 2. řadě spleteme 1 oko hladce s vedlejším okem dohromady (sešikme-

ní pro raglán), tím se nám práce začne zužovat a v celkové výši 18 cm navlékneme zbylá oka na 

pomocnou jehlici a práci odložíme. 

Rukávy: Začínáme na 60 ok, pleteme lem vzorem č. I. do výšky 4 cm, rovnoměrně přidáme 10 

ok. Na jehlici máme 70 ok, na kterých pleteme: krajové oko, 5 obrace, 58 ok dle rozkresu, 5 ob-

race, krajové oko do výšky 38 cm. Zde ujmeme pro průramek 1x 4 oka a upleteme 1 obrace, 1 

hladce, 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace. V každé 2. řadě spleteme 1 oko hladce s vedlejším okem 

dohromady (sešikmení pro raglán), tím se nám práce začne zužovat a v celkové výši 18 cm na-

vlékneme zbylá oka na pomocnou jehlici a práci odložíme. 

Přední díl: Začneme na 60 ok, pleteme lem vzorem č. I. do výšky 4 cm, rovnoměrně přidáme 7 

ok.  Na těchto okách pleteme vzorem dle rozkresu a řadu ukončíme 10 oky hladce (lem předního 

dílu). Dál pleteme jako polovinu zadního dílu. Práci rovněž odložíme na pomocnou jehlici. 

Druhý díl pleteme zrcadlově  

Dokončení: Sešijeme raglánové švy a všechna oka z pomocných jehlic (přední díl, rukáv, zadní 

díl, rukáv a zbývající přední díl). Přepleteme na kruhovou jehlici. Pleteme vzorem č. I. do výšky 

6 cm. Na pravé straně lemu nezapomeneme vypracovat dírku. Sešijeme boční a rukávové švy a 

přišijeme knoflík. 

 

 

         

 

 

 

 



2/2 

 

 

 

oko pleteme po líci anglicky, v rubové řadě pouze sejmeme 

 

hladce 

obrace 
 

2 oka křížit doleva: 2. oko plést hladce za 1. okem, potom 1 oko hladce 

 
 

2 oka křížit doprava: 2. oko plést hladce před 1. okem, potom 1 oko hladce 

 
 

2 oka křížit doleva: 2. oko plést hladce za zadní nit za 1. okem, potom 1 oko hladce 

 

2 oka křížit doprava: 2. oko plést hladce před  1. okem, potom 1 oko hladce za zadní nit 

 


