
Hnědobílá souprava pro miminko 

 

 

 
Velikost: 62 

Spotřeba: 120g bílé, 150 g hnědé tenčí příze ( Super Baby), jehlice č. 2.5 a 3 a kruhová 

  jehlice č. 2.5, 17 malých knoflíků 

Vzory: Lícový žerzej :      líc pleteme hladce, rub obrace na jehlici č. 3 

  Vroubkový žerzej: pleteme rub i líc hladce na jehlici č. 3 

  Patentový vzor:    střídáme jedno oko hladce, a jedno oko obrace stále nd  

           sebou  na jehlici č. 2,5 

  Pruhy:        pleteme 4. řady bíllou přízí a 4. řady hnědou přízí, stále nad 

           sebou 

 

 

 

Overal 
 

Levá přední a pravá zadní nohavice: 
Začneme na 36 ok bílou přízí a pleteme na jehlicích č. 2.5  2 cm patentovým vzorem, v poslední řadě 

rovnoměrně přidáme 2 oka.  Dále pleteme hnědou přízí lícovým žerzejem.  Pro rozšíření nohavice přidáme v 

každé 2. řadě 6x1 oko, a v každé 6. řadě 4x1 oko, a v každé 4. řadě 2x1. Ve výšce 3,5 cm uzavíráme pro rozkrok 

na levém okraji v každé řadě 2. 1x2 a 1x1 oko. Na jehlici máme 47ok, které odložíme stranu. 

 

Pravá přední a levá zadní nohavice: 
Pleteme zrcadlově. 

 

Zadní díl 
Oka pravé a levé zadní  nohavice nabereme na jehlici a pleteme lícovým žerzejem. Přitom spleteme v 1. řadě  

střední 2 okrajové oka hladce. Na jehlici máme 93 ok. Po 12,5 cm od lemu ujmeme pro boční sešikmení po 

obou stranách 1x1 oko. Potom ujímáme v každé 10. řadě 3x1 oko. Ve výšce 14.5 cm od lemu pleteme 

pruhovaným vzorem. Po 22.5 cm od lemu uzavřeme pro průramky po stranách 1x4 oka a potom v každé 1x4, 

1x3, 2x2 a ještě 3x1 oko. Ve výšce 35.5 cm od lemu uzavřeme pro krční výstřih prostředních 13 ok, a obě strany 

pleteme odděleně. Pak v každé 2. řadě uzavřeme na vnitřním okraji 1x12 ok. V celkové  výšce 38.5 cm uzavřeme 

zbylých 6 ok najednou. 

 

Přední díl 
Oka pravé a levé přední nohavice nabereme na jehlici a pleteme jako zadní díl do celkové výše 32,5 cm. Kde 

uzavřeme pro hlubší výstřih prostředních 11 ok a obě strany dopleteme odděleně. Na vnitřím okraji ujímáme v 

každé 2. řadě 1x4, 1x3, 2x2, 2x1 oko. V celkové výšce 36.5 uzavřeme zbývajících 6 ok náramenice. 

 

Dohotovení: 
Sešijeme boční švy. Na kruhovou jehlici č. 2,5 nabereme celkem 84 ok a pleteme patentovým vzorem do výše 

1,5 cm. Oka uzavřeme najednou. Na okrajích průramků nabereme 105 ok také bílou přízí a pleteme 1,5 cm 

patentovým vzorem. Oka uzavřeme najednou. Na náramence včetně úzkých stran lemů nabereme po 23 ok ách 

a pleteme 1,5 cm patentovým vzorem, ve 4. řadě lemu vypracujeme 3 knoflíkové dírky ve stejné vzdálenosti od 

sebe. Na předním a zadním okraji rozkroku nabereme po 39 okách bílou přízí a pleteme 1,5 cm patentovým 

vzorem. Ve 4. řadě také vypracujeme 5 knoflíkových dírek ve stejné vzdálenoti od sebe. Oka uzavřeme najednou. 

Přišijeme knoflíčky ve stejné vzdálenosti jako vypracované dírky. 

 

 

 



 

 

Svetr 

 
ZD 
Začneme na 67 ok hnědou přízí a pleteme 2 cm vroubkovým žerzejem. Dále pokračujeme lícovým žerzejem.  V 

celkové výši 18 cm uzavřeme pro průramky po obou stranách v každé 2. řadě 1x3, 1x2, 1x1 oko. V celkové výši 

30 cm uzavíráme pro ramenní sešikmení po obou stranách v každé 2. řadě 1x7, 1x8 a 2x9 ok. Současně s tím 

uzavřeme pro výstřih středních 25 ok a obě strany dopleteme odděleně. V celkové výši 31 cm uzavřeme všechna 

oka najednou. 

 

Levý přední díl 
Začneme na 31 ok hnědou přízí a pleteme vroubkovým žerzejem 2 cm. Dále pokračujeme lícovým žerzejem. 

Po 4. řadě pleteme, 29 ok  vzorem lodiček. Dále pleteme lícovým žerzejem. Ve celkové výšce 12 cm pokračujeme 

bílou přízí. V celkové výšce 18 cm ujímáme na pravém okraji pro průramek jako na zadním díle a v celkové 

výši 30 cm ujímáme pro ramenní sešikmení stejně jako u zadního dílu. V celkové výši 26 cm uzavřeme pro 

výstřih na levém okraji každou 2. řadu 1x4, 1x3, 1x2, 1x1 oka. Ve výšce 31 cm jsou uzavřena všechna oka. 

 

Pravý přední díl 
Pleteme zrcadlově k levému před. dílu. 

 

Rukáv 
Začneme na 42 ok a pleteme hnědou přízí vroubkovaným žerzejem do výše 2 cm.. Dále pokračujeme lícovým 

žerzejem. Pro rozšíření rukávu přidáme po obou stranách rukávu v každé 4. řadě 7x1 oko. V celkové výši 14 

cm uzavíráme pro rukávovou hlavici po obou stranách v každé 2. řadě 1x5, 2x3, 2x2, 1x4, 1x5a dále 4x4 a 1x5 

ok. V celkové výši 18 cm uzavřeme zbývajících 18 ok najednou. 

 

Dohotovení 
Díly navlhčíme, vypneme a necháme uschnout. Sešijeme boční, ramenní a rukávové švy. Vsadíme rukávy. Po 

obvodu krčního výstřihu nabereme na kruhovou jehlici č. 2,5  77 ok a pleteme vroubkovým žerzejem do výše 2 

cm, kde všechna oka uzavřeme. Na předních okrajích dílů nabereme po 74 ok a také pleteme vroubkovým 

žerzejem. Na pravém předním díle po 1 cm lemu vypracujeme rovnoměrně 6 knoflíkových dírek tím, že 1 oko 

uzavřeme a v následující řadě opět nahodíme 1 oko. Oka předních lemů uzavřeme. Na levý přední díl přišijeme 

knoflíčky ve stejné vzdálenosti jako dírky. 

 

 

Zdroj: http://www.tvoriverucicky.websnadno.cz/Pro-miminka-For-babies.html 
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