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Potrebný MATERIÁL
Schachenmayr Merino Extrafine 120, 50gr klbká
farba 00128 10, 11, 12, 12, 14 klbiek
cca 50g  = 120m

Množstvo priadze je približné. Uistite sa, že ste 
objednali dostatočné množstvo priadze jednej šarže 
na dokončenie celého projektu. 

pletacie ihlice veľ. 4mm a 4,5mm
ihla na vlnu na zašitie koncov priadze

SKÚŠOBNÁ VZORKA
Základný vzor ihlicami 4,5mm:
24 očiek a 36 riadkov = 10 x 10cm

ZÁKLAD
Rebrovaný vzor:
Násobok 3 očiek + 2 očká + 2 krajové očka.
V lícových riadkoch, krajové očko, * 2 očká 
obrátene, 1 očko hladko; opakujte od * po posledné 
3 očká, 2 očká obrátene, krajové očko.
V rubových riadkoch, pleťte očká ako sa javia.

Základný vzor:
Násobok 3 očiek + 2 očká + 2 krajové očka.
1. riadok (lícový): 1 krajové očko, 2 očká obrátene, * 
1 očko hladko, 2 očká obrátene; opakujte od *, 
končite 1 krajovým očkom.
2. riadok (rubový): 1 krajové očko, 2 očká hladko, * 
nahoďte očko, potom uzavrite nasledujúce očko 
akoby obrátene, 2 očká hladko; opakujte od *, 
končite 1 krajovým očkom.
3. riadok (lícový): 1 krajové očko, 2 očká obrátene, * 
spleťte hladko nasledujúce očko a nahodené očko, 2 
očká obrátene; opakujte od *, končite 1 krajovým 
očkom.
Upleťte 1. riadok raz a potom opakujte 2. a 3. riadok 
dokonca.

PULÓVER MERINO

Základný diagonálny vzor:
Násobok 6 očiek + 2 očká + 2 krajové očka.
Označte stredných 8 očiek (= 2 očká obrátene, 1 
očko hladko, 2 očká obrátene, 1 očko hladko, 2 očká 
obrátene).
Pleťte základný vzor a pleťte pridávania a uberania 
na posunutie vzoru nasledovne:
Uberania na začiatku a konci riadkov:
Uberte 1 očko na začiatku a konci 1. riadku, potom 
každého nasledujúceho 4. riadku = 3 očká uberania 
na každom okraji 12 riadkov.
Pridávania pred a za stredovými 8 očkami:
1. riadok (lícový): pleťte pridávanie metódou M1L 
pred a za 8 stredovými očkami, (metóda M1L = 
naberte stredovú priadzu medzi dvomi očkami na 
ľavú ihlicu zozadu, upleťte nabraté očko hladko za 
zadnú nitku), pleťte uberania na začiatku a na konci 
riadku.
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Zadný diel
Ihlicami 4,5mm začnite nahodením 112 / 124 / 130 / 
142 / 148 očiek a pleťte 198 riadkov základného 
vzoru. Dĺžka zadného dielu od počiatočného 
nahodenia je cca 55cm. Tvarujte prieramky a výstrih: 
Uzavrite na každom okraji prieramkov 8 očiek 4-krát 
/ 10 očiek 2-krát, 9 očiek 2-krát / 10 očiek 3-krát, 11 
očiek raz / 11 očiek raz, 12 očiek 3-krát / 12 očiek 2-
krát, 13 očiek 2-krát.    
Súčasne, v prvom riadku tvarovania ramien tvarujte 
výstrih nasledovne: Uzavrite 18 očiek uprostred. 
Pleťte obe časti ramien samostatne, uzavrite 5 očiek 
na každom okraji výstrihu 3-krát. Po tvarovaní 
ramien a výstrihu neostanú žiadne očká a tvarovanie 
je dokončené.
Celková dĺžka = 57cm.

Predný diel
Ihlicami 4,5mm začnite nahodením 112 / 124 / 130 / 
142 / 148 očiek a pleťte 6 riadkov základného vzoru. 
Označte stredných 8 očiek (= 2 očká obrátene, 1 
očko hladko, 2 očká obrátene, 1 očko hladko, 2 očká 
obrátene).

Zmeňte na ihlice 4,5mm, pleťte základný vzor a 
tvarujte rukávy nasledovne: Pridávajte 1 očko na 
začiatku a konci 11. riadku, potom v každom 
nasledujúcom 12. riadku 8-krát, potom v každom 
nasledujúcom 10. riadku 3-krát /  9. riadku, potom v 
každom nasledujúcom 10. riadku 9-krát, potom v 
každom nasledujúcom 8. riadku 5-krát / 9. riadku, 
potom v každom nasledujúcom 10. riadku raz, 
potom v každom nasledujúcom 8. riadku 15-krát / 7. 
riadku, potom v každom nasledujúcom 8. riadku 10-
krát, potom v každom nasledujúcom 6. riadku 9-krát 
/ 7. riadku, potom v každom nasledujúcom 8. riadku 
4-krát, potom v každom nasledujúcom 6. riadku 17-
krát = 88 / 94 / 98 / 104 / 108 očiek.
Pokračujte, pokým dĺžka rukávu nebude 46cm od 
počiatočného nahodenia, potom uzavrite všetky 
očká. 

2. riadok (rubový): pleťte podľa vzoru a pleťte aj 
nahodené očká.
3. a 4. riadok: pleťte ako 1. a 2. riadok, vynechajte 
uberania 3. riadku.
5. riadok: nahoďte očká pred a za 8 stredovými 
očkami, pleťte uberania na začiatku a konci riadku.
6. riadok: pleťte podľa vzoru. Keď prídete k 
nahodenému očku 5. riadku, nahoďte ďalšie očko, 
potom uzavrite nahodené očko 5. riadku akoby 
obrátene.
7. riadok: Pleťte podľa vzoru a spleťte hladko 
uzavreté nahodenie 5. riadku a nahodenie 6. riadku.
8. – 12. riadok: pleťte podľa vzoru okrem pletenia 
pridávaní, pleťte uberania na začiatku a konci 9. 
riadku.
Opakujte 1. – 12. riadok dokonca.

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.
POZNÁMKA: Diagonálny vzor na prednom diely 
spôsobuje, že predný diel je pri nosení trochu kratší 
ako zadný diel.

Pleťte základný diagonálny vzor, pokým dĺžka dielu 
nebude cca. 39cm o začiatočného nahodenia a 
celkovo 136 riadkov vzoru nebude upletených.
Tvarujte V-éčkový výstrih: Rozdeľte prácu na 
polovice uprostred. Pleťte každú stranu samostatne, 
vynechajte pridávania pred a za 8 stredovými 
očkami a pleťte uberania nasledovne: Uberte 1 očko  
na každom okraji výstrihu v nasledujúcom lícovom 
riadku, potom (v každom druhom lícovom riadku 
raz, potom v každom nasledujúcom lícovom riadku 
2-krát) 7-krát, v každom druhom lícovom riadku raz, 
potom v každom nasledujúcom lícovom riadku raz a 
keď je dĺžka predného dielu rovnako dlhá ako zadný 
diel po tvarovanie prieramkov, tvarujte prieramky 
rovnako ako na zadnom diely.
Celková dĺžka = 57cm.

Rukávy
Ihlicami 4mm začnite nahodením 64 očiek.
Nasledujúci rubový riadok: 1 krajové očko, * 2 očká 
hladko, 1 očko obrátene, opakujte od * po posledné 
3 očká, 2 očká hladko, 1 krajové očko. Pleťte 5cm 
rebrovaného vzoru pre patent, končite rubový 
riadkom.
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ZAKONČENIE
Našpendlite a blokujte diely. Zašite ramenné švíky.
Umiestnite označovače 18 / 19 / 20 / 21 / 22 cm 
nižšie od ramien na prednom a zadnom diely. Vložte 
a prišite rukávy medzi označovače.
Zašite bočné a rukávové švy.
Starostlivl zašite konce priadzí.

VEĽKOSTI XS S M L XL
32/34 36/38 40/42 44/46 48/50

Zadný a predný diel
Šírka 46 51 53 58 61
Dĺžka po prieramok 37 36 35 34 33
Výška prieramku 18 19 20 21 22
Šírka ramena 13 15,5 16,5 19 20,5
Hĺbka ramena 2 2 2 2 2
Šírka výstrihu 20 20 20 20 20
Hĺbka výstrihu zadného dielu 2 2 2 2 2
Hĺbka výstrihu predného dielu 18 18 18 18 18
Celková dĺžka 57 57 57 57 57
Rukávy
Šírka patentu 26 26 26 26 26
Šírka vrchnej časti rukáva 36 38 40 42 44
Celková dĺžka 46 46 46 46 46

Rukáv
Predný a 

zadný diel

Schéma (rozmery sú uvedené v cm):

Tabuľka veľkostí (rozmery sú uvedené v cm):
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