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Upleťte si jemnejšiu verziu klasického pulóvra 
s kapucňou. Vyberte si taký odtieň tejto ľahko 
udržiavateľnej priadze, ktorý vám najviac pristane.

Potrebujete:
Priadza RED HEART® Detroit: 4 (5, 5, 6, 7) klbiek 
farby 5668 Mid Grey Melange
ALEBO
Priadza RED HEART® Lisa: 8 (9, 10, 12, 13) klbiek 
farby 5668 Mid Grey Melange

Ihlice: 3,75 mm; jedna náhradná ihlica rovnakej 
veľkosti na vrecko.

Pomocné uzatvárateľné ihlice, označovače očiek, 
ihla na vlnu.

MIERKA: 20 očiek a 27 radov hladkým žerzejom = 
10x10 cm. SKONTROLUJTE SI MIERKU. Použite také 
ihlice, aby ste ju dosiahli.

UPOZORNENIE
Nahodené okrajové očká sa budú rolovať; všetky 
údaje o dĺžke sú uvedené s rolovaným okrajom.

ZADNÝ DIEL
Nahoďte 90 (100, 110, 120, 130) očiek.
Upleťte hladkým žerzejom 8 radov.
Pleťte pružným vzorom 1 x 1 nasledujúcich 6 radov.
Pleťte hladkým žerzejom až do výšky 40,5 (40,5; 43; 
44,5; 44,5) cm, pričom skončíte rubovým radom.

Tvarovanie otvorov pre rukávy
Nasledujúci rad (lícna strana): Zhoďte 5 (6, 8, 9, 10) 
očiek na začiatku nasledujúcich 2 radov. Uberte 1 
očko na začiatku a na konci nasledujúceho radu, 
potom v každom druhom rade 4 (5, 6, 7, 9) krát 
nasledovne: 1 hladko, ssk, pleťte hladko po 
posledné 3 očká, spleťte 2 očká hladko, 1 hladko = 
70 (76, 80,86, 90) očiek.
Pleťte rovno, až kým otvory na rukávy nedosiahnu 
20,5 (21,5; 23; 24; 25,5) cm, skončite rubovým 
radom. Umiestnite prvých a posledných 18 očiek na 
uzatvárateľné pomocné ihlice očiek pre plecia; 
umiestnite stredových 34 (36, 38, 40, 42) očiek na 
uzatvárateľnú pomocnú ihlicu pre zadný výstrih.

Návod je na veľkosť S. Zmeny pre M, L, XL, a XXL sú 
uvedené v zátvorkách.

Hotový obvod hrudníka: 91,5 (101,5; 112; 122; 132) 
cm 
Dĺžka hotového pulóvra: 61 (62; 66; 68,5; 70) cm so 
zrolovaným spodným okrajom

Pružný (patentový) vzor:
1 x 1 (párny počet očiek)
Všetky rady: *1 hladko, 1 obrátene; opakujte od * 
do konca radu.

Vysvetlivky skratiek
M1L = Nahodiť 1 očko vľavo  – vsuňte ľavú ihlicu 
spredu dozadu pod vlákno medzi ihlicami a upleťte 
ho hladko zozadu, pričom ho otočíte, aby sa 
nevytvorila dierka. 
M1R = Nahodiť 1 očko vpravo  – vsuňte ľavú ihlicu 
zozadu dopredu pod vlákno medzi ihlicami a upleťte 
ho hladko spredu, pričom ho otočíte, aby sa 
nevytvorila dierka. 
ssk = pretiahnite nasledujúce 2 očká na pravú ihlicu, 
akoby ste ich išli pliesť hladko, vsuňte hrot ľavej 
ihlice do týchto očiek spredu a spleťte ich hladko 
zozadu.

PULÓVER S 
KAPUCŇOU
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Pripojenie vrecka
Nasledujúci rad (Lícna strana): 22 (24, 26, 28, 30) 
očiek hladko. Držte ihlicu s vreckom (predná) 
a hlavnú ihlicu (zadná) spolu, *spleťte 2 očká spolu 
(jedno z vreckovej (prednej) a jedno z hlavnej 
(zadnej) ihlice); opakujte od * do konca očiek na 
vrecko, pleťte hladko do konca radu.
Ďalej pleťte tak, ako na zadnom diele až dovtedy, 
kým otvory pre rukávy nemerajú 7,5
(7,5; 7,5; 9; 10) cm. Skončite rubovým radom =  70 
(76, 80, 86, 90) očiek. 

Tvarovanie krčného výstrihu
Nasledujúci rad (lícna strana): 35 (38, 40, 43, 45) 
očiek hladko, nahoďte 4 očká, pripojte druhé klbko 
priadze, nahoďte 4 očká, [1 hladko, 1 obrátene] 
zopakovať dvakrát na nahodených očkách, hladko 
do konca radu = 39 (42, 44, 47, 49)očiek na každom 
pleci.

Tvarovanie oblúka rukávu
Nasledujúci rad (lícna strana): Ukončite 5 (6, 8, 9, 
10) očiek na začiatku dvoch nasledujúcich radov. 
Následne uberte 1 očko na začiatku a na konci 
nasledujúceho radu v každom druhom rade 15 (19, 
20, 16, 23) krát, potom v každom 4. rade 1 (0, 0, 3, 0) 
krát nasledovne: 1 hladko, 2 očká prebrať na pravú 
ihlicu jedno po druhom, akoby sme ich  išli upliesť 
hladko, vsunúť do nich hrot pravej ihlice a spliesť ich 
hladko, hladko po posledné 3 očká, spliesť dve očká 
hladko, 1 hladko. Ukončite 3 (3, 3,
4, 4) očká na začiatku nasledujúcich 4 radov. 
Ukončite zostávajúcich 14 (14, 16, 16, 16) očiek.
DOKONČENIE
Ukončenie ramien pomocou 3 ihlíc: Držte predný 
a zadný diel lícnymi stranami k sebe a ukončite očká 
pomocou 3 ihlíc: Vsuňte pravú ihlicu do prvého očka 
prednej ihlice a potom do prvého očka zadnej ihlice. 
Spleťte ich spolu zvyčajným spôsobom.
Opakujte to isté pri druhom očku z prednej aj zadnej 
ihlice. Teraz máte na pravej ihlici dve očká. 
Pretiahnite prvé upletené očko na pravej ihlici cez 
druhé upletené očko na pravej ihlici, čím ste jedno 
očko ukončili. Opakujte na celej šírke pleca. 
Vsaďte rukávy. Prišite rukávy k ramenným otvorom.

Nasledujúci rad: Na pravej strane výstrihu pleťte 
obrátene po posledné 4 očká, [1 hladko, 1 obrátene] 
dvakrát; na ľavej strane výstrihu, [1 obrátene, 1 
hladko] dvakrát, obrátene do konca radu. Pleťte obe 
strany naraz so samostatnými klbkami priadze. 
Pleťte 4 okrajové očká na každej strane výstrihu 
pružným vzorom 1x1 tak, ako sa javia. Pleťte rovno, 
až kým otvory pre rukávy nemerajú 20,5 (21,5; 23; 
24; 25,5) cm. Skončite rubovým radom. Umiestnite 
prvých a posledných 18 (20, 21, 23, 24) očiek na 
uzatvárateľné pomocné ihlice pre plecia. Ostatných 
21 (22, 23, 24, 25) očiek na každej strane umiestnite 
na uzatvárateľné pomocné ihlice pre kapucňu.

RUKÁVY
Nahoďte 42 (46, 48, 52, 58) očiek.
Upleťte 8 radov hladkým žerzejom.
Upleťte 6 radov pružným vzorom 1 x 1.
Tvarovanie rukávov
Nasledujúci rad (lícna strana): Pleťte hladkým 
žerzejom, priberte 1 očko na začiatku a na konci 
nasledujúceho radu, potom v každom 6. (6., 4., 4., 
4.) rade 7 (15, 7, 7,11) krát, potom v každom 8. (0, 6., 
6., 6.) rade 6 (0, 11, 11, 9) krát, nasledovne: 1 
hladko, M1R, hladko po posledné očko, M1L, 1 
hladko = 70 (78, 86, 90, 100) očiek.
Pracujte rovno, až kým diel nemeria 43 (43; 44,5; 
44,5; 45,6) cm. Skončite rubovým radom.

PREDNÝ DIEL
Nahoďte 90 (100, 110, 120, 130) očiek.
Upleťte hladkým žerzejom 8 radov.
Pleťte pružným vzorom 1 x 1 nasledujúcich 6 radov.
Rad na vloženie vrecka (Lícna strana): 22 (24, 26, 
28, 30) očiek hladko, 46 (52, 58, 64, 70) očiek 
obrátene (na nabratie očiek pre vrecko), hladko až 
do konca radu.
Pleťte hladkým žerzejom až kým diel nemeria 20,5 
(20,5; 21,5; 23; 23) cm, skončite rubovým radom. 
Nechajte očká na ihlici a odložte ju, nestrihajte 
priadzu.

Vrecko
Lícnou stranou k sebe a s použitím druhého klbka 
priadze a pomocnej ihlice naberte a upleťte hladko 
46 (52, 58, 64, 70) očiek z obrátene upleteného 
základného radu vrecka. 
Nasledujúci rad (Rubová strana): [1 hladko, 1 
obrátene] dvakrát, obrátene po posledné 4 očká [1 
hladko, 1 obrátene] dvakrát.
Pleťte rovno, prvé a posledné 4 očká pružným 
vzorom 1x1 tak, ako sa javia a zostávajúce očká 
hladkým žerzejom, až kým je vrecko rovnako veľké 
ako hlavná časť predného dielu. Skončite rubovým 
radom. Priadzu odstrihnite.
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Jemne prišite nahodené očká na ľavej strane 
predného dielu k lícnej strane pravého predného 
dielu; prišite nahodené očká na pravej strane 
predného dielu k rubovej strane. Dávajte pozor, aby 
očká nebolo na lícnej strane vidieť. 

Zapracujte konce priadze.

QR

Nákupný zoznam

Schachenmayr Bravo Big, 
▪ farba 00102 Natur (9807705-00102) –

200g klbko – 6x 
▪ farba 0122 Gold (9807705-00122) – 200g 

klbko – 1x 
▪ farba 00130 Kirsche (9807705-00130) –

200g klbko – 1x 
▪ farba 00171 Smaragd (9807705-00171) –

200g klbko – 1x 
▪ farba 00150 Indigo (9807705-00150) –

200g klbko – 1x 

Milward pletacie ihlice rovné 40cm/10mm 
(2222407) – 1ks

Kapucňa
Naberte na ihlicu postupne očká ľavého predného 
dielu, zadného výstrihu a pravého predného dielu. 
Pracujte lícnou stranou smerom k sebe, pleťte očká 
tak, ako sa ukazujú na pravom prednom diele, 
naberte a upleťte 2 očká na pravom plecnom šve, 
upleťte hladko očká zadného výstrihu, naberte 
a upleťte 2 očká na ľavom plecnom šve a potom 
upleťte očká tak, ako sa javia na pravom prednom 
diele =  80 (84, 90, 92, 96) očiek.
Pleťte rovno až do výšky 7,5 cm od začiatku 
kapucne. Skončite rubovým radom. Označte stred 
medzi očkami zadného dielu.

Tvarovanie kapucne
Nasledujúci rad (Lícny rad): V nasledujúcom rade 
priberte 2 očká, potom 2 očká v každom 4. rade 
nasledovne: Pleťte až po posledné očko pred 
označovačom, M1R, 1 hladko, preložiť označovač, 1 
hladko, M1L, pleťte do konca radu = 86 (90, 94, 98, 
102) očiek. 
Pracujte rovno, až kým práca nemeria 35,5 cm od 
začiatku kapucne. Skončite rubovým radom. 
Rozdeľte očká rovnomerne na dve ihlice a spúšťajte 
pomocou 3 ihlíc ako pri pleciach. 

RUKÁV

PREDNÁ 

A ZADNÁ 

STRANA


