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LEVANDULOVÝ DÍRKOVANÝ SVETŘÍK NA KNOFLÍKY 

VZOR 55 

 
Velikost:  38 
Spotřeba: 400 g pletací příze EDITA,  jehlice č. 3,5; 5 knoflíků 

Použité vzory:  

vzor I.:   1 hladce, 1 obrace – po rubu * jak se jeví   

vzor II.:  dírkový vzor – dle rozkresu    

Zadní díl:  Začínáme na 118 ok a pleteme vzorem I. do výšky 3 cm, dál pokračujeme vzorem II. 

do celkové výšky 33 cm. Zde ujmeme pro průramky z každé strany postupně 4, 3, 2 a 2x 1 oko a 

pokračujeme do celkové výšky 55 cm. Tady ujmeme z každé strany postupně 3 x 11 ok pro ra-

menní švy a zbylá oka uzavřeme najednou. 

Přední díl:  Začínáme na 60 ok a pleteme vzorem I. do výšky 3 cm, dál pokračujeme vzorem II. 

do celkové výšky 33 cm. Na jedné straně pleteniny ujmeme pro průramky strany postupně 4, 3, 2 

a 2x 1 oko a na opačné straně budeme ujímat pro výstřih vždy 1 oko v každé čtvrté řadě. Ujímá-

me tak, že upleteme 3 oka hladce a spleteme čtvrté a páté oko. Pokračujeme, až nám na jehlicích 

zůstane 33 ok. Dál pleteme bez ujímání do celkové výšky 55 cm a postupně uzavřeme 3 x 11 ok 

pro ramenní šev. Druhý přední díl pleteme zrcadlově. 

Rukáv: Začínáme na 60 ok, pleteme3 cm vzorem č. I., dál pokračujeme vzorem č. II., přičemž 

postupně přidáváme na každé straně vždy po upletení 2 cm 1 oko. V celkové výšce 33 cm uj-

meme pro rukávovou hlavici 3, 2 a dál po 1 oku. Až nám na jehlici zůstane 30 ok, začneme ují-

mat po 2 okách a zbylých 10 ok uzavřeme najednou. 

Dokončení: Sešijeme ramenní švy, na jehlici nahodíme krajová oka levého předního dílu a po-

loviny výstřihu na zadním dílu a pleteme vzorem č. I. celkem 3 cm a volně uzavřeme. Druhou 

stranu lemu pleteme stejně, ale vypracujeme 5 dírek pro knoflíky. Sešijeme zbylé švy a přišijeme 

knoflíky. 

Vzor II. 

 

 

hladce 

obrace 

2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout jako při pletení hladce, následující oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout 

 

2 oka splést hladce 

nahodit 
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