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Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho střihu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami.  

Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti střihu. 
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164 Dámský pulovr 

Velikost 36/38

Materiál: příze „Bingo“ (Lana Grossa; 
100% jemná střižní vlna merino; asi 
80 m/50 g): 400 g azurově modré 114 
a 100 g smetanově bílé 05; jehlice č. 4,5 
a 5, 1 kruhová jehlice č. 5 dlouhá 40 cm 
(Prym) 
Lícový žerzej: Lícová řada hladce, rubo-
vá řada obrace, v řadách dokola (ŘD) ple-
teme oka vždy hladce.
Pružný vzor: Pleteme střídavě 2 oka 
hladce, 2 oka obrace.
Žakárské vzory A a B: Pleteme lícovým 
žerzejem podle rozkresů A resp. B. Je-
den čtvereček v rozkresu představuje 
1 oko a 1 řadu. V rozkresech jsou zná-
zorněny lícové i rubové řady. V rozkre-
sech je mezi šipkami a – b vyznačen 
vždy jeden raport vzoru, který na šířku 
průběžně opakujeme, řady končíme 
vždy okem za šipkou b. Na výšku uple-
teme 1x 1. – 40. řadu resp. 1. – 21. řadu. 
Při střídání barev vedeme přízi, se kte-
rou právě nepracujeme, volně na rubo-
vé straně práce a příze v každé řadě pře-
křížíme, aby nevznikaly dírky. U větších 
barevných ploch překřížíme přízi, se 
kterou nepracujeme, občas na zadní 
straně práce s pracovní přízí, aby se ne-
tvořila dlouhá napnutá vlákna.

Zkušební vzorky: 17 ok a 23 řad lícové-
ho žerzeje = 10 x 10 cm; 17 ok a 21 řad ža-
kárského vzoru = 10 x 10 cm; zkušební 
vzorky pleteme na jehlicích č. 5.
Pracovní postup: Pulovr pleteme vcel-
ku, začínáme na předním dílu, postupu-
jeme přes náramenice k zadnímu dílu. 
Na jehlice č. 4,5 nahodíme 86 ok azurově 
modrou přízí a pleteme pružným vzo-
rem, přitom začínáme rubovou řadou 
a po krajovém oku 1 okem hladce, 2 oky 
obrace. Ve výši pružného vzoru 6 cm = 
17 řad přejdeme na jehlice č. 5 a smeta-
nově bílou přízí upleteme 4 řady líco-
vým žerzejem, přitom v 1. řadě přidáme 
1 oko = 87 ok. Dále pleteme azurově 
modrou přízí lícovým žerzejem. 
Ve výši 13 cm = 30 řad od lemu začneme 
vyplétat žakárský vzor A, přitom po kra-
jovém oku opakujeme 6x raport vzoru, 
potom upleteme oko za šipkou b a kra
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Rozkres A

Rozkres B

Vysvětlivky značek: 
1  = smetanově bílá
2  = azurově modrá 

jové oko. Po upletení 40 řad žakárského 
vzoru A pokračujeme azurově modrou 
přízí a současně pro rukávy přidáme na 
obou stranách 1 oko. Potom na obou 
stranách přidáme resp. nově nahodíme 
v každé 2. řadě ještě 1x 2 oka, 1x 3 oka, 
1x 4 oka, 2x 5 ok, 3x 10 ok a 2x 14 ok = 
243 ok. 
Ve výši 51 cm od nahození necháme pro 
výstřih stát středních 9 ok a nejprve do-
končíme stranu, která bude při nošení 
pulovu vpravo, přitom pro zaoblení vý-
střihu uzavřeme na vnitřním okraji v kaž-
dé 2. řadě 1x 3 oka, 3x 2 oka a 1x 1 oko. 
Současně po 2. ujímání ok začneme 
plést žakárským vzorem B, přitom po 
krajovém oku upleteme 9x 12 ok raportu 
vzoru, potom první 2 oka 10. raportu 
vzoru, krajové oko.
Ve výši 56 cm = po upletení 10. řady ža-
kárského vzoru B necháme oka pravé 
poloviny dílu stát a zrcadlově upleteme 
levou polovinu.
V 11. řadě žakárského vzoru pleteme 
opět nad všemi oky, přitom uprostřed 
přidáme pro zadní výstřih nově 29 ok = 
243 ok. Dále pleteme zadní díl zrcadlově 
k přednímu dílu, to znamená, že žakár-
ský vzor A pleteme od 40. k 1. řadě. 

Dokončení: Díl vypneme, navlhčíme 
a necháme uschnout. 
Z okraje výstřihu nabereme na kruho-
vou jehlici 82 ok smetanově bílou přízí 
a upleteme první 3 ŘD žakárského vzoru 
B. Dále pokračujeme v ŘD azurově mod-
rou přízí a pro stojáček upleteme 14 cm 
= 32 ŘD lícovým žerzejem. Všechna oka 
uzavřeme. Stojáček přehneme na polo-
vinu do rubu a přišijeme.
Z okrajů rukávů nabereme na jehlice 
č. 4,5 vždy 38 ok azurově modrou přízí 
a upleteme 6 cm = 17 řad pružným vzo-
rem, přitom poslední 4 řady pleteme 
smetanově bílou přízí. Sešijeme boční 
a rukávové švy. 
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