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Potřebný materiál:
Schachenmayr Merino Extrafine 120, 50gr klubíčka
barva 00128 10, 11, 12, 12, 14 klubek
cca 50g = 120m

Množství příze je přibližné. Ujistěte se, že jste
objednali dostatečné množství příze jedné šarže na 
dokončení celého projektu.

pletací jehlice vel. 4mm a 4,5mm
jehla na vlnu na zašití konců příze

ZKUŠEBNÍ VZOREK
Základní vzor jehlicemi 4,5mm:
24 oček a 36 řádků = 10 x 10cm

ZÁKLAD
Žebrovaný vzor:
Násobek 3 oček + 2 očka + 2 krajová očka.
V lícových řádcích, krajové očko, * 2 očka obráceně, 
1 oko hladce; opakujte od * po poslední 3 očka, 2 
očka obráceně, krajové očko.
V rubových řádcích, pleťte očka jak se jeví.

Základní vzor:
Násobek 3 oček + 2 očka + 2 krajová očka.
1. řádek (lícový): 1 krajové očko, 2 očka obráceně, * 
1 oko hladce, 2 očka obráceně; opakujte od *, 
končete 1 krajovým očkem.
2. řádek (rubový): 1 krajové očko, 2 oka hladce, * 
nahoďte očko, pak uzavřete následující očko jakoby
obráceně, 2 oka hladce; opakujte od *, končete 1 
krajovým očkem.
3. řádek (lícový): 1 krajové očko, 2 očka obráceně, * 
spleťte hladce následující očko a nahozené očko, 2 
očka obráceně; opakujte od *, končete 1 krajovým 
očkem.
Upleťte 1. řádek jednou a potom opakujte 2. a 3. 
řádek dokonce.

PULOVR MERINO

Základní diagonální vzor:
Násobek 6 oček + 2 očka + 2 krajové očka.
Označte středních 8 oček (= 2 očka obráceně, 1 oko 
hladce, 2 očka obráceně, 1 oko hladce, 2 očka 
obráceně).

Pleťte základní vzor a pleťte přidávání a ubírání na 
posunutí vzoru následovně:
Ubírání na začátku a konci řádků:
Uberte 1 očko na začátku a konci 1. řádku, pak
každého následujícího 4. řádku = 3 očka ubírání na 
každém okraji 12 řádků.

Přidávání před a za středovými 8 očky:
1. řádek (lícový): pleťte přidávání metodou M1L 
před a za 8 středovými očky, (metoda M1L = naberte 
středovou přízi mezi dvěma očky na levou jehlici
zezadu, upleťte nabrané oko hladce za zadní nitku), 
pleťte ubírání na začátku a na konci řádku .
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Zadní díl
Jehlicemi 4,5mm začněte nahozením
112/124/130/142/148 oček a pleťte 198 řádků
základního vzoru. Délka zadního dílu od počátečního
náhozu je cca 55cm. Tvarujte průramky a výstřih: 
Uzavřete na každém okraji průramků 8 oček 4krát / 
10 oček 2-krát, 9 oček 2krát / 10 oček 3krát, 11 oček
jednou / 11 oček jednou, 12 oček 3krát / 12 oček 2-
krát, 13 oček 2-krát.
Současně, v prvním řádku tvarování ramen tvarujte 
výstřih následovně: Uzavřete 18 oček uprostřed. 
Pleťte obě části ramen samostatně, uzavřete 5 oček
na každém okraji výstřihu 3krát. Po tvarování ramen
a výstřihu nezůstanou žádné očka a tvarování je 
dokončeno.
Celková délka = 57cm.

Přední díl
Jehlicemi 4,5mm začněte nahozením
112/124/130/142/148 oček a pleťte 6 řádků
základního vzoru.
Označte středních 8 oček (= 2 očka obráceně, 1 oko 
hladce, 2 očka obráceně, 1 oko hladce, 2 očka 
obráceně).

Změňte na jehlice 4,5mm, pleťte základní vzor a 
tvarujte rukávy následovně: Přidávejte 1 očko na 
začátku a konci 11. řádku, pak v každém
následujícím 12. řádku 8-krát, pak v každém
následujícím 10. řádku 3krát / 9. řádku, pak v 
každém následujícím 10. řádku 9-krát, pak v každém
následujícím 8. řádku 5krát / 9. řádku, pak v každém
následujícím 10. řádku jednou, pak v každém
následujícím 8. řádku 15-krát / 7. řádku, pak v 
každém následujícím 8. řádku 10krát, pak v každém
následujícím 6. řádku 9-krát / 7. řádku, pak v 
každém následujícím 8. řádku 4krát, pak v každém
následujícím 6. řádku 17-krát = 88/94/98/104/108 
oček.

Pokračujte, dokud délka rukávu nebude 46cm od 
počátečního náhozu, pak uzavřete všechny očka.

2. řádek (rubový): pleťte podle vzoru a pleťte i 
nahozená očka.
3. a 4. řádek: pleťte jako 1. a 2. řádek, vynechejte
ubírání 3. řádku.
5. řádek: nahoďte očka před a za 8 středovými očky, 
pleťte ubírání na začátku a konci řádku.
6. řádek: pleťte podle vzoru. Když přijedete k 
nahození očka 5. řádku, nahoďte další očko, pak
uzavřete nahozené očko 5. řádku jakoby obráceně.
7. řádek: pleťte podle vzoru a spleťte hladce
uzavřené nahození 5. řádku a nahození 6. řádku.
8. - 12. řádek: pleťte podle vzoru kromě pletení 
přidávání, pleťte ubírání na začátku a konci 9. řádku.
Opakujte 1. - 12. řádek dokonce.

POPIS
Pokyny jsou uvedeny pro nejmenší velikost, změny
pro větší velikosti jsou zobrazeny různými barvami. 
Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny
velikosti.
POZNÁMKA: Diagonální vzor na předním díly
způsobuje, že přední díl je při nošení poněkud kratší 
než zadní díl.

Pleťte základní diagonální vzor, dokud délka dílu
nebude cca. 39cm o počátečního náhození a celkově
136 řádků vzoru nebude upletených.
Tvarujte „V-éčkový“ výstřih: Rozdělte práci na 
poloviny uprostřed. Pleťte každou stranu 
samostatně, vynechejte přidávání před a za 8 
středovými očky a pleťte ubírání následovně: uberte 
1 oko na každém okraji výstřihu v následujícím
lícovém řádku, pak (v každém druhém lícovém
řádku jednou, pak v každém následujícím lícovém
řádku 2krát) 7 krát, v každém druhém lícovém řádku
jednou, pak v každém následujícím lícovém řádku
jednou a když je délka předního dílu stejně dlouhá
jako zadní díl po tvarování průramků, tvarujte 
průramky stejně jako na zadním díly.
Celková délka = 57cm.

Rukávy
Jehlicemi 4mm začněte nahozením 64 oček.
Následující rubový řádek: 1 krajové očko, * 2 oka 
hladce, 1 oko obráceně, opakujte od * po poslední 3 
očka, 2 oka hladce, 1 krajové očko. Pleťte 5cm 
žebrovaného vzoru pro patent, končete rubový 
řádkem.
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ZAKONČENÍ
Zašpendlete a blokujte díly. Zašijte ramenní švy.
Umístěte označovače 18/19/20/21/22 cm níže od 
ramen na předním a zadním dílu. Vložte a přišijte
rukávy mezi označovače.
Zašijte boční a rukávové švy.
Pečlivě zašijte konce přízí.

Rukáv
Přední a 
zadný díl

Schéma (rozměry jsou uvedeny v cm):

Tabulka velikostí (rozměry jsou uvedeny v cm):

VELIKOSTI
XS S M L XL

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
Zadní a přední díl
Šířka 46 51 53 58 61
Délka po průramek 37 36 35 34 33
výška průramku 18 19 20 21 22
Šířka ramene 13 15,5 16,5 19 20,5
hloubka ramene 2 2 2 2 2
Šířka výstřihu 20 20 20 20 20
Hloubka výstřihu zadního dílu 2 2 2 2 2
Hloubka výstřihu předního dílu 18 18 18 18 18
Celková délka 57 57 57 57 57
rukávy
Šířka patentu 26 26 26 26 26
Šířka vrchní části rukávu 36 38 40 42 44
Celková délka 46 46 46 46 46
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