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Model 60 Softy a Kid Silk 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský svetr 
Návrh Helena Hammer 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Softy značky Austermann 
98 % merino vlna, 2 % polyamid, délka návinu = ca. 53 m/ 50 g 
300 (350/400) g barva 01 natur 
 
Materiál Kid Silk značky Austermann 
75% kid mohér, 25% hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
75 g barva 10 natur 
 
Jehlice: kruhové jehlice č. 4,5 40 cm dlouhé nebo sada krátkých jehlic č. 4,5, dále pak jehlice č. 4, 5, 15 
a 20 značky Schoeller + Stahl  
 
Ostatní potřeby: 5 aplikací nebo perel, zbytek příze Palila barva 01 silber 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 7,5 ok a 8 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej přízí Softy na jehlicích č. 20 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 30 (33/36) ok na jehlicích č. 15 a pleteme rubovou 
řadu hladce, dále pokračujeme základním vzorem na jehlicích 
č. 20. Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně po 12,5 cm 
1 oko. Dále pak přidáváme po dalších 15 cm oboustranně 1 oko. 
Pro průramky uzavřeme po 30 cm od začátku oboustranně 1 x 2 oka 
a dále pak ještě v každé 2. řadě oboustranně ujímáme 2 (3/4) x 1 
oko = 22 (25/28) ok. 
Pro krční výstřih uzavřeme po 51,5 (52,5/53,5) cm od začátku 
prostředních 12 (11/12) ok a obě strany dopleteme odděleně. 
Po 54 (55/56) cm od začátku zbylých 5 (7/8) ok náramenice 
uzavřeme. 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih uzavřeme po 50 
(51/52) cm od začátku prostředních 12 (11/12) ok a obě strany 
dopleteme oddělene. Po 54 (55/56) cm od začátku zbylých 5 (7/8) 
ok náramenice uzavřeme. 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
Sešijeme postranní a ramenní švy. Pro límec nabereme z krčního 
výstřihu na krátkou kulatou jehlici nebo sadu krátkých jehlic č. 4,5 
přízí Kid Silk 50 ok a uzavřeme do kruhu. Pleteme stále hladce, dokud 
nespotřebujeme 2 celá klubka, pak oka velmi volně uzavřeme. 
Límec připevníme následovně: : začneme na levé straně průramku 
v horní třetině, položíme ho přes průramek, vedeme dál přes přední 
díl, položíme ho přes pravý průramek, vedeme dál přes zadní díl, 
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přes rameno až k horní třetině levého průramku, přičemž díl kroutíme do sebe a vždy ho v několika 
bodech přichytíme. Tím nám vznikne drapování. Pro obě mušličkové ozdoby nahodíme po 40 okách 
na jehlicích č. 4,5 přízí Kid Silk a pleteme 40 řad stále hladce, oka neuzavíráme, ale otevřenými oky 
protáhneme přízi. Tyto ozdoby našijeme podle obrázku přízí Palila a Kid Silk. Přišijeme aplikace nebo 
perličky podle obrázku na límec na spodní pravou mušličkovou ozdobu. 
 
 
 
 
Sukně 
Návhr:  Helena Hammer 
 
Pro vel.  36 
 
Materiál Kid Silk značky Austermann 
75% kid mohér, 25% hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
225 g barva 10 natur 
 
Materiál Royal značky Austermann 
60% merino vlna, 20% polyamid, 10% hedvábí, 10% kašmír  
Délka návinu = ca. 200 m/ 50 g 
100 g barva  01 wollweiß 
 
Jehlice č. 3 + 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: guma 4 cm široká, cca 68 cm dlouhá 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 18 ok a26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 26 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej přízí Kid Silk + Royal na jehlicích č. 3 
 
Pracovní postup: 
Uplete se 5 obdélníkových kusů (95 x 33 cm). Pro každý kus nahodíme 175 ok a pleteme základním 
vzorem 1, pak oka odložíme. 2 díly jsou pro spodní sukni, 3 díly pro horní sukni. Pak díly položíme přes 
sebe a spojíme dohromady na jehlicích č. 3 a přízí Kid Silk + Royal, přičemž splétáme oka spodní sukně 
s oky horní sukně. Začneme takto: na 1. dílu spodní sukně odpočítáme 30 ok, následující pak položíme 
nahoru na 1. díl horní sukně a spleteme dohromady 1. oko s 31. okem spodní sukně, pak druhé oko 
horní sukně s 1 okem spodní sukně. Tím se nám díly horní sukně nařasí. Když jsou oka 1. dílu spodní sukně 
všechna na jehlici, pokračujeme s oky 2. dílu a na závěr s prvními 30 oky 1. dílu. Díly horní sukně 
nabíráme na jehlici postupně. Pro sedlo pleteme následovně: 
1. kruhová řada: 350 ok 
2. kruhová řada: 4 oka hladce, 2 oka hladce splést = 292 ok 
3. kruhová řada: bez ujímání 
4. kruhová řada: 3 oka hladce, 2 oka splést = 234 ok 
5. kruhová řada: bez ujímání 
6. kruhová řada: 2 oka hladce, 2 oka hladce splést = 176 ok 
7. a každá další řada bez ujímání 
Po 14 cm od začátku sedla pleteme ještě 1 řadu pro přehyb 2 hladce splést, 1 nahodit a pak ještě 
3,5 cm pro vnitřní lem vzorem lemu. Pak oka vojně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Lem přehneme na polovinu dovnitř a přišijeme, přičemž kousek necháme otevřený. Tímto otvorem 
protáhneme gumu a sešijeme k sobě. Pak otvor zašijeme. 


