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163 Dámský pulovr 
Velikosti: 36/38 a 40/42
Údaje pro velikost 40/42 uvádíme v závor
kách. Pokud je uveden pouze jeden údaj, 
platí pro obě velikosti.
Materiál: směsová příze „Mille II“ (Lana 
Grossa; 50% střižní vlna, 50% polyakryl; asi 
55 m/50 g): 500 (550) g bílé 17, po 50 g černé 
15 a tmavě šedé 16 a 100 g sytě růžové 26; 
jehlice č. 7 a 8; 1 kruhová jehlice č. 7, dlouhá 
40 cm; háček č. 7 (Prym)
Křížové nahazování dvojitou přízí: viz 
vpravo dole. 
Pružný vzor: Pleteme střídavě 2 oka hlad
ce, 2 oka obrace.
Lícový žerzej: Lícová řada hladce, rubová 
řada obrace. 
Žakárský vzor: Pleteme podle rozkresu 
v řadách lícovým žerzejem. Znázorněny 
jsou všechny řady. Jeden čtvereček v rozkre
su představuje vždy 1 oko a 1 řadu. Rozděle
ní barev viz vysvětlivky značek. Jednotlivé 
plochy jsou ohraničeny liniemi, čísla uvnitř 
ploch udávají barvu. Na každou barevnou 
plochu použijeme samostatné klubíčko a při 
střídání barev obě příze na zadní straně vzá
jemně překřížíme, aby nevznikaly dírky. Šip
ky v rozkresu a šedé linie označují velikosti. 
Pro velikost 36/38 pleteme oka mezi šipkami 
a a pro velikost 40/42 oka mezi šipkami b.
Zkušební vzorek: 11 ok a 16 řad lícového 
žerzeje na jehlicích č. 8 = 10 x 10 cm.
Zadní díl: Na jehlice č. 7 nahodíme 54 (58) ok 
křížovým nahazováním dvojitou přízí a ple
teme lem pružným vzorem, přitom v 1. rubo
vé řadě začínáme po krajovém oku 1 okem 
obrace, 2 oky hladce a řadu končíme zrcadlo
vě k začátku řady. Ve výši pružného vzoru 
7 cm = 11 řad pokračujeme na jehlicích č. 8 lí
covým žerzejem. Ve výši lícového žerzeje 
37 cm = 60 řad umístíme na obou stranách 
značku pro průramky. Ve výši 20 (21) cm = 32 
(34) řad od značky všechna oka uzavřeme.
Přední díl: Začínáme stejně jako zadní díl, 
avšak po upletení lemu pokračujeme žakár
ským vzorem dle rozkresu. Ve výši žakárské
ho vzoru 37 cm = 60 řad umístíme na obou 
stranách značku pro průramky. Ve výši 12,5 
(13,5) cm = 20 (22) řad od značky uzavřeme 
pro výstřih středních 12 (14) ok a nejprve do
končíme levou stranu, přitom pro zaoblení 
výstřihu uzavřeme na vnitřním okraji v každé 
2. řadě 2x 2 oka a 2x 1 oko. Upleteme ještě  

2 řady a uzavřeme zbývajících 15 (16) ok ná
ramenice. Druhou stranu dokončíme 
zrcadlově. 
Rukávy: Na jehlice č. 7 nahodíme 30 ok křížo
vým nahazováním dvojitou přízí a pleteme 
lem pružným vzorem, přitom začínáme ru
bovou řadou a po krajovém oku 1 okem ob
race, 2 oky hladce. Řadu končíme zrcadlově 
k začátku řady. Ve výši pružného vzoru 7 cm 
= 11 řad pokračujeme na jehlicích č. 8 líco
vým žerzejem. Pro tvarování šikmých okrajů 
rukávu přidáme na obou stranách v 8. (10.) 
řadě od lemu 1 oko, potom ještě 7 (8)x v kaž
dé 8. (6.) řadě 1 oko = 46 (48) ok. Zbývající oka 
uzavřeme ve výši 42 cm = 68  řad od lemu.
Dokončení: Díly vypneme, navlhčíme a ne
cháme uschnout. Všechna vlákna zapošije
me na ploše stejné barvy. Sešijeme ramenní 
švy. Okraj výstřihu obháčkujeme 1 řadou do
kola (ŘD) pevných ok, přitom na předním dí
lu uháčkujeme 30 (32) pevných ok a na zad
ním dílu 20 (22) pevných ok. Pro rolák 
nabereme na kruhovou jehlici z kaž dého 
pevného oka 1 oko, jehlici přitom vpichuje
me pouze pod zadní článek pevných ok, 
čímž vznikne ozdobný okraj = 50 (54) ok. Ro
lák pleteme lícovým žerzejem do výše 12 cm 
= 19 ŘD a potom oka volně uzavřeme. Sešije
me boční švy až ke značce. Sešijeme rukávo
vé švy. Vsadíme rukávy, uzavřený okraj ruká
vů přitom mírně navolníme. 1
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Vysvětlivky značek: 

 1 = bílá 
 2 = černá
 3 = sytě růžová
 4 = tmavě šedá
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Křížové nahazování dvojitou přízí 
Hezky vypadající a stabilní okraje vytváříme tzv. křížovým nahazováním 
dvojitou přízí – tento způsob se hodí především pro hladce pletené díly. 
Obr. 1: Přízi ve dvojnásobné délce nahazovaného okraje složíme dvojmo. Jednoduchou pracovní 
přízi z klubíčka, viz šipka, vedeme mezi malíčkem a ukazováčkem levé ruky a dále kolem palce, 
pak vedeme zpět kolem palce dvojmo složenou přízi, konec visí vedle palce.
Pro počáteční smyčku nabereme přízi vpíchnutím jehlic pod smyčku na palci a pracovní přízi 
z ukazováčku protáhneme. Smyčku z palce necháme sklouznout a počáteční smyčku utáhneme. 
Obr. 2: Dvojitou přízi ovineme kolem palce levé ruky tak, aby počáteční smyčka ležela za palcem. 
Pracovní přízi protáhneme ve směru šipky a tím vytvoříme první oko. Palec vytáhneme 
ze smyčky. 
Obr. 3: Dvojitou přízi položíme kolem palce tak, aby již vytvořené oko leželo před palcem. 
Pracovní přízi protáhneme ve směru šipky a vytvoříme 2. oko. Všechna další oka nahazujeme 
podle pokynů a znázornění na obrázcích 2 a 3.
Obr. 4: Hotový nahozený okraj.


