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Model 20 Dámské ručně pletené letní bolerko 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 
Pantino  
60% bavlna, 
40% polyakryl, 
délka návinu = ca. 
90 m / 50 g 

38 flamingo 
 
 

350 g 
7 klubek 
 

400 g 
8 klubek 
 

 
Jehlice: jehlice č. 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 18 řad = 10 x 10 cm). 
Počet ok dělitelný 17 + 2 krajová oka na jehlicích č. 5. Pleteme podle rozkresu, v rubových řadách 
pleteme oka a nahození obrace. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete napříč ve dvou dílech, začínáme levou polovinou na levém rukávu: 
 
Začneme na 87 ok na jehlicích č. 5 a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním 
vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 5 x MS, krajové oko. Po 18 (15) cm od začátku pro 
přidávání na zadním a předním díle oboustranně nově nahodíme 43 (51) ok = 173 (189) ok a pleteme 
základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, začneme u prostředního oka opakování vzoru 
= MS (mezi šipkou A a B), 9 (11) x MS, končíme prostředním okem následujícího opakování vzoru = MS, 
krajové oko. Po 31 cm od začátku prostřední oko zdvojíme a práci rozdělíme na dvě poloviny. 
 
Pro přední díl pleteme přes levých 87 (95) ok základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 
začneme u šipky B, 4 (5) x MS, končíme prostředním okem následujícího opakování vzoru, krajové oko. 
V poslední rubové řadě pleteme oka hladce a v následující řadě je uzavřeme. 
 
Nyní pro zadní díl přes zbylých 78 (95) ok pleteme ještě 9 cm základním vzorem v následujícím rozdělení 
ok: krajové oko, začneme od prostředního oka opakování vzoru, 4 (5) x MS, končíme u šipky A 
následujícího opakování vzoru. V poslední rubové řadě pleteme oka hladce a v následující řadě je 
uzavřeme. 
 
Pravá polovina, pravý rukáv: 
Začneme na 87 ok na jehlicích č. 5 a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním 
vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 5 x MS, krajové oko. Po 18 (15) cm od začátku pro 
přidávání na zadním a předním díle oboustranně nově nahodíme 43 (51) ok = 173 (189) ok a pleteme 
základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, začneme u prostředního oka opakování vzoru 
= MS (mezi šipkou A a B), 9 (11) x MS, končíme prostředním okem následujícího opakování vzoru = MS, 
krajové oko. Po 31 cm od začátku prostřední oko zdvojíme a práci rozdělíme na dvě poloviny. 
 
Pro zadní díl pleteme přes levých 87 (95) ok základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 
začneme u šipky B, 4 (5) x MS, končíme prostředním okem následujícího opakování vzoru, krajové oko. 
V poslední rubové řadě pleteme oka hladce a v následující řadě je uzavřeme. 
 
Nyní pro přední díl přes zbylých 78 (95) ok pleteme ještě 9 cm základním vzorem v následujícím 
rozdělení ok: krajové oko, začneme od prostředního oka opakování vzoru, 4 (5) x MS, končíme u šipky A 
následujícího opakování vzoru. V poslední rubové řadě pleteme oka hladce a v následující řadě je 
uzavřeme. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme rukávové švy matracovým 
stehem, ve středu zadních dílu a na stranách se setkávají vlnkově formované ukončovací řady. Na 
těchto místech zvlněné oblouky spojíme několika stehy, mezitím necháme otevřené otvory (viz foto 
zadní výstřih). 
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