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Potrebný MATERIÁL
Schachenmayr Soft & Easy Color, 100gr klbká
100g  = 235m
farba 00080 (rifľovo modrá) 3, 3, 4 klbká

Množstvo priadze je približné. Uistite sa, že ste 
objednali dostatočné množstvo priadze jednej šarže 
na dokončenie celého projektu . Množstvo 
potrebnej priadze sa môže u každého líšiť.

kruhové ihlice veľ. 3,5 a 4mm, dĺžka 60 – 80cm
ihla na vlnu

SKÚŠOBNÁ VZORKA
Hladký žerzej ihlicami 4mm
19 očiek a 26 riadkov = 10 x 10cm

Prekontrolujte hustotu vzoru. Ak máte príliš veľa 
očiek a riadkov, použite väčšie ihlice. Ak máte málo 
očiek a riadkov, použite menšie ihlice.

Keď je dĺžka pleteniny 22,5 / 25 / 27 cm od lemu, 
začnite tvarovať prieramky: uzavrite 4 očká na 
každom okraji jeden-krát, potom 2 očká v každom 
druhom riadku jeden-krát a 1 očko v každom 
druhom riadku 3-krát = 52 / 60 / 68 očiek.
Keď je dĺžka dielu 15 / 16 / 17 cm od začiatku 
tvarovania prieramkov, uzavrite uprostred 18 / 20 / 
20 očiek a pokračujte v pletení dvoch samostatných 
častí oddelene.

Tvarovanie výstrihu: uzavrite 1 očko na každom 
okraji výstrihu v každom druhom riadku 8-krát.
Ak je celková dĺžka dielu 43,5 / 47 / 50 cm, uzavrite 
zvyšných 12 / 15 / 19 očiek ramien. 

PRAVÝ PREDNÝ DIEL 
Použite ihlice 3,5mm a začnite nahodením 38 / 42 / 
48 očiek a pleťte vzor lemu.
Po 4cm lemu zmeňte na ihlice 4mm a pleťte hladký 
žerzej.

ZÁKLAD
Hladký žerzej
Lícové riadky: hladko.
Rubové riadky: obrátene.

Vzor lemu: 
Lícové riadky: *1očko hladko, 1 očko obrátene; 
opakujte od * do konca riadku.
Rubové riadky: *1očko hladko, 1 očko obrátene; 
opakujte od * do konca riadku.

POPIS
Pokyny sú uvedené pre najmenšiu veľkosť, zmeny 
pre väčšie veľkosti sú zobrazené rozličnými farbami. 
Ak je uvedený iba jeden údaj, platí pre všetky 
veľkosti.

ZADNÝ DIEL
Použite ihlice 3,5mm a začnite nahodením 82 / 92 / 
102 očiek a pleťte vzor lemu.
Po 4cm lemu zmeňte na ihlice 4mm a pleťte hladký 
žerzej.
Pleťte prvý riadok nasledovne: 4 očká hladko, 
spleťte 2 očká hladko 12 / 14 / 16 -krát =  70 / 78 / 
86 očiek.
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Keď je dĺžka dielu 32 / 35,5 / 38 cm, tvarujte hlavicu 
rukávu: uzavrite 4 očká na oboch okrajoch.
Potom uberte na každom okraji v každom ďalšom 
riadku 2 očká 1-krát, 1 očko 9-krát a 2 očká 2-krát / 2 
očká 1-krát, 1 očko 10-krát a 2 očká 2-krát / 2 očká 
1-krát, 1 očko 10-krát a 2 očká 3-krát.
Uzavrite zvyšných 18 očiek.

Druhý rukáv pleťte rovnako.

ZAKONČENIE
Blokujte diely podľa rozmerov, prekryte vlhkou 
tkaninou a nechajte uschnúť.
Zašite ramenné švíky.
Prišite rukávy, zošite rukávové a bočné švíky, 
zapošite všetky zvyšné konce priadzí.

Lem
Použite ihlice 3,5mm a naberte 72 / 78 / 80 očiek na 
každom prednom okraji a pleťte lem vzorom lemu.
Po 3cm od nabratia očiek lemu uzavrite všetky očká.
Naberte 72 / 76 / 76 očiek predného a zadného 
výstrihu a pleťte golier vzorom lemu.
Po 3cm od nabratia očiek golieru uzavrite všetky 
očká.

Schéma (rozmery sú uvedené v cm)

Pleťte prvý riadok nasledovne: 4 očká hladko, 
spleťte 2 očká hladko 6 / 6 / 7 -krát =  32 / 36 / 41
očiek.
Tvarujte prieramok na pravom okraji rovnako ako na 
zadnom diely = 23 / 27 / 32 očiek.
Keď je dĺžka celého dielu 38,5 / 41 / 42 cm, uzavrite 
5 / 6 / 7 očiek na ľavom okraji, potom uzavrite 2 
očká v každom druhom riadku 2-krát, potom 1 očko 
v každom druhom riadku 2-krát.
Keď je celková dĺžka dielu 43,5 / 47 / 50 cm, uzavrite 
zvyšných 12 / 15 / 19 očiek ramena.
Zhotovte ľavý predný diel zrkadlovo.

Rukávy
Použite ihlice 3,5mm a začnite nahodením 39 / 39 / 
45 očiek a pleťte vzor lemu.
Po 4cm lemu zmeňte na ihlice 4mm a pleťte hladký 
žerzej.
Pleťte prvý riadok nasledovne: 4 očká hladko, 
spleťte 2 očká hladko 5 / 5 / 7 -krát 34 / 34 / 38
očiek.
Pre tvarovanie rukávu, rozpleťte 1 očko v každom 6. 
riadku 8-krát, potom 1 očko v každom 4. riadku 3-
krát / 1 očko v každom 10. riadku 6-krát a 1 očko v 
každom 4. riadku 2-krát / 1 očko v každom 6. riadku 
12-krát = 56 / 58 / 62 očiek.

ZADNÝ DIEL PREDNÝ DIEL
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Nákupný zoznam

Schachenmayr SOFT&EASY COLOR, 
▪ farba 00080 Rifľovo modrá (9807374-

00080) – 100 g klbko – 3, 3, 4 klbká

Milward pletacie ihlice kruhové 80cm/3,5 
mm (222 4813) – 1ks

Milward pletacie ihlice kruhové 80cm/4 mm 
(222 4805) – 1ks

Milward ihly na vlnu (213 1317) – 1ks

RUKÁV

VEĽKOSŤ v cm 110/116 122/128 134/140

Zadný diel

Šírka 37 41 46

Lem 4 4 4

Dĺžka po začiatok  prieramku 22,5 25 27

Výška rukávu 21 22 23

Šírka rukávu 5 5 5

Šírka ramena 6 8 10

Šírka výstrihu 12 13 13

Výška výstrihu 2 2 2

Celková dĺžka 43,5 47 50

Predný diel

Šírka 17,5 19 22

Lem 4 4 4

Dĺžka po začiatok  prieramku 22,5 25 27

Výška rukávu 17 18 19

Šírka rukávu 5 5 5

Šírka ramena 6 8 10

Šírka výstrihu 6,5 6,5 7

Výška výstrihu 5 6 8

Celková dĺžka 43,5 47 50

Rukáv

Šírka 18 18 20

Lem 4 4 4

Šírka vrchného okraja 30 32 34

Dĺžka po prieramok 28 31,5 34

Výška hlavice 10 11 12

Celková dĺžka 42 46,5 50


