
Vysvětlivky značek:
	 	=	bílá
	 	=	černá
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SVETŘÍK PRO PEJSKY

Velikost:	asi	31	x	32	cm	(36	x	40	cm)	–	bez	za-
pínacích	pásků.	Odlišné	údaje	pro	větší	velikost	
uvádíme	v	závorkách.	Pokud	je	uveden	pouze	
jeden	údaj,	platí	pro	obě	velikosti.
Materiál:	příze	„Rialto	DK“	(Debbie	Bliss;	100%	
vlna;	 asi	 105	 m/50	 g):	 100	 (150)	 g	 černé	
03	 a	 50	 g	 bílé	 01;	 jehlice	 č.	 3,5	 a	 č.	 4	 (addi);	
10		cm	černého	suchého	zipu	šíře	2,5	cm;	0,5	m	
černé	bavlněné	látky;	černé	šicí	nitě	
Lícový žerzej:	Lícová	řada	hladce,	rubová	řada	
obrace.
Vroubek:	Lícová	a	rubová	řada	hladce.
Intarziový vzor:	Pleteme	podle	 rozkresu	v	 řa-
dách.	Lícové	řady	směřují	zprava	doleva,	rubo-
vé	řady	zleva	doprava.	Znázorněny	jsou	všech-
ny	řady.	Jeden	čtvereček	v	rozkresu	představuje	
1	oko	a	1	řadu.	Rozdělení	barev,	viz	Vysvětliv-
ky	značek.	Při	střídání	barev	obě	příze	na	zadní	
straně	překřížíme,	aby	nevznikaly	dírky.	Na	šířku	
upleteme	1x	25	ok	vyznačených	mezi	šipkami,	
na	výšku	upleteme	1x	1.	–	39.	řadu.
Dvojité oko při zkrácených řadách:	Řadu	ple-
teme	až	k	místu	uvedenému	v	pracovním	návo-
du	a	práci	obrátíme.	Pro	dvojité	oko	položíme	
přízi	před	práci,	zprava	vpíchneme	do	1.	oka	
a	oko	a	přízi	nabereme	na	pravou	jehlici.	Po-
tom	přízi	s	okem	pevně	utáhneme	dozadu	(aby	
nevznikla	 dírka),	 čímž	 se	 oko	 převrátí	 dozadu	
a	leží	na	jehlici	dvojmo.	Toto	dvojité	oko	počí-
táme	vždy	jako	1	oko.	Při	pletení	nad	dvojitým	
okem	nabereme	na	jehlici	oba	články	dvojitého	
oka	a	společně	je	upleteme	v	souladu	se	vzo-
rem	obrace	nebo	hladce.	
Přidání 1 oka:	 Z	 příčné	 nitě	 upleteme	 1	 oko	
hladce	za	zadní	nit. 
Spletení ok přetažením:	1	oko	sejmeme	hlad-
ce,	následující	oko	upleteme	hladce	a	sejmuté	
oko	přes	ně	přetáhneme.	
Krajové oko:	V	lícových	a	rubových	řadách	ple-
teme	všechna	krajová	oka	hladce.
Zkušební vzorek:	22	ok	a	30	řad	lícového	žer-
zeje	=	10	x	10	cm.
Pracovní postup:	Svetřík	pleteme	včetně	pás-
ků	v	celku	zezadu	dopředu.
Na	jehlice	č.	3,5	nahodíme	59	(65)	ok	černou	přízí	
a	pleteme	vroubkem	v	řadách,	začínáme	rubovou	
řadou.	Ve	výši	1	cm	=	3	řady	pokračujeme	na	je-
hlicích	č.	4	následovně:	3	oka	vroubek,	1	oko	při-
dáme,	 59	 (65)	 ok	 lícový	 žerzej,	 1	 oko	 přidáme,	
3	oka	vroubek	=	61	(67)	ok.	V	tomto	rozvržení	po-
kračujeme,	 přitom	 v	 každé	 2.	 řadě	 přidáme	 za	
a	před	3	oky	vroubku	5x	(10x)	1	oko	=	71	(87)	ok.	
Potom	upleteme	ještě	16	(20)	řad	bez	přidávání	
ok	v	souladu	se	vzorem.	V	následující	řadě	začne-
me	podle	rozkresu	vyplétat	intarziový	vzor:	3	oka	
vroubek,	20	(28)	ok	lícový	žerzej,	25	ok	intarziový	
vzor,	20	(28)	ok	lícový	žerzej,	3	oka	vroubek.	Sou-
časně	ve	23.	řadě	intarziového	vzoru	přidáme	pro	
hrudní pásky	 na	 obou	 stranách	 vždy	 24	 ok		

a	pleteme	v	tomto	rozvržení:	27	ok	vroubek,	20	
(28)	ok	lícový	žerzej,	25	ok	intarziový	vzor,	20	(28)	
ok	lícový	žerzej,	27	ok	vroubek.	Po	dokončení	39.	
řady	 intarziového	 vzoru	 upleteme	 ještě	 2	 řady	
v	souladu	se	vzorem	černou	přízí.	V	následující	
řadě	uzavřeme	na	obou	stranách	vždy	24	ok	=	71	
(87)	ok.
Nyní	pleteme	pro	tvarování	výstřihu	zkrácené	řady	
takto:	1.	řada	(lícová	řada):	23	ok	hladce,	obrátíme	
s	1	dvojitým	okem.	2.	a	všechny	následující	rubo-
vé	 řady:	 Zpět	 pleteme	 obrace,	 končíme	 3	 oky	
vroubku.	3.	řada:	Upleteme	21	ok	hladce,	obrátí-
me	s	1	dvojitým	okem.	5.	řada:	Upleteme	19	ok	
hladce,	 obrátíme	 s	 1	 dvojitým	 okem.	 7.	 řada:	
Upleteme	 17	 ok	 hladce,	 obrátíme	 s	 1	 dvojitým	
okem.	9.	řada:	Upleteme	15	ok	hladce,	obrátíme	
s	1	dvojitým	okem.	11.	řada:	Upleteme	13	ok	hlad-
ce,	obrátíme	s	1	dvojitým	okem.	13.	řada:	Uplete-
me	11	ok	hladce,	obrátíme	s	1	dvojitým	okem.	15.	
řada:	Upleteme	9	ok	hladce,	obrátíme	s	1	dvoji-
tým	okem.	17.	řada:	Upleteme	7	ok	hladce,	obrá-
tíme	s	1	dvojitým	okem.	19.	řada:	Upleteme	5	ok	
hladce,	 obrátíme	 s	 1	 dvojitým	 okem.	 21.	 řada:	
Všech	71	(87)	ok	až	ke	konci	řady	upleteme	hlad-
ce.	Potom	upleteme	2.	stranu	následovně:	22.	řa-
da	(rubová	řada):	3	oka	hladce,	20	ok	obrace,	ob-
rátíme	 s	 1	 dvojitým	 okem.	 23.	 a	 všechny	
následující	 lícové	 řady:	 Všechna	 oka	 pleteme	
hladce.	24.	řada:	3	oka	hladce,	18	ok	obrace,	ob-
rátíme	s	1	dvojitým	okem.	26.	řada:	3	oka	hladce,	
16	ok	obrace,	obrátíme	s	1	dvojitým	okem.	28.	řa-
da:	3	oka	hladce,	14	ok	obrace,	obrátíme	s	1	dvo-
jitým	okem.	30.	řada:	3	oka	hladce,	12	ok	obrace,	
obrátíme	s	1	dvojitým	okem.	32.	řada:	3	oka	hlad-
ce,	10	ok	obrace,	obrátíme	s	1	dvojitým	okem.	
34.	 řada:	 3	 oka	 hladce,	 8	 ok	 obrace,	 obrátíme	
s	1	dvojitým	okem.	36.	řada:	3	oka	hladce,	6	ok	
obrace,	 obrátíme	 s	 1	 dvojitým	 okem.	 38.	 řada:	
3	oka	hladce,	4	oka	obrace,	obrátíme	s	1	dvojitým	
okem.	40.	řada:	3	oka	hladce,	2	oka	obrace,	obrá-
tíme	s	1	dvojitým	okem.	42.	řada:	3	oka	hladce,	
65	(81)	ok	obrace,	3	oka	hladce.	V	následující	řadě	
přidáme	 pro	 pásky na krku	 na	 obou	 stranách	
vždy	18	ok	=	107	(123)	ok	a	upleteme	10	řad	tak-
to:	21	ok	vroubek,	65	(81)	ok	lícový	žerzej,	21	ok	
vroubek.	V	11.	řade	začneme	oka	ujímat:	7	(11)	ok	
hladce,	*	2	oka	spleteme	přetažením,	8	ok	hlad-
ce,	od	*	ještě	3x	opakujeme,	2	oka	spleteme	pře-
tažením,	9	(17)	ok	hladce,	2	oka	spleteme	hladce	

*	8	ok	hladce,	2	oka	spleteme	hladce,	od	*	ještě	
3x	 opakujeme,	 7	 (11)	 ok	 hladce	 =	 97	 (113)	 ok.	
Upleteme	ještě	6	řad	v	tomto	rozvržení:	19	(20)	ok	
vroubek,	59	(73)	ok	lícový	žerzej,	19	(20)	ok	vrou-
bek.	Potom	upleteme	nad	všemi	oky	ještě	3	řady	
vroubkem	a	oka	uzavřeme.
Dokončení:	Díl	vypneme,	navlhčíme	a	necháme	
uschnout.	Pletený	díl	položíme	na	bavlněnou	látku	
a	obrys	pleteného	dílu	zakreslíme	s	přídavkem	ši-
rokým	1	cm.	Látkový	díl	vystřihneme	a	v	ruce	při-
šijeme	na	rubovou	stranu	pleteného	dílu.	Na	kon-
ce	pásků	přišijeme	vždy	suchý	zip	dlouhý	5	cm.


