
DLOUHÝ SVETR

VELIKOSTI
S (M, L, XL)
Údaje pro velikosti M, L, XL jsou uvedené v závorkách. Pokud je uveden pouze jeden údaj, 
platí pro všechny velikosti.

ROZMĚRY
Obvod přes prsa: 84 (93, 104, 113) cm
Délka: 81 (82.5, 84.5, 86) cmy

MATERIÁL
Příze Elian Comfort Wool (VSV Pilníkov; 50% akryl, 50% vlna) 
Příze č. 1: 9 (10, 11, 12) klubek - hnědošedá 20463
Příze č. 2: 7 (8, 9, 10) klubek - oranžová 20461
Jehlice č. 5
Jehlice č. 4.5
Kruhová jehlice č. 4.5, 40 cm dlouhá
8 knoflíků, cca 2.5 cm x 3 cm nebo průměr 2 cm 
Pomocné jehlice

LÍCOVÝ ŽERZEJ
Lícová řada hladce, rubová řada obrace.

VROUBEK
Lícová a rubová řada hladce.

PRUŽNÝ VZOR
Pleteme střídavě 1 oko hladce, 1 oko obrace.

ZKUŠEBNÍ VZOREK
18 ok a 23 řad lícového žerzeje = 10 x 10 cm
Přizpůsobte číslo jehlic k dosažení potřebné hustoty zkušebního vzorku

ZADNÍ DÍL 
Na jehlice č. 5 nahodíme 92 (100, 110, 118) ok přízí č.1. Lem pleteme vroubkem, začínáme 
rubovou řadou. Po upletení 15 řad pokračujeme lícovým žerzejem.
Další lícová řada: Upleteme prvních 46 (50, 55, 59) ok, pokračujeme přízí č. 2 dalších 46 (50, 
55, 59) do konce řady. 
Do konce dílu pleteme pravou polovinu přízí č. 1 a levou polovinu přízí č. 2. Při střídání barev 
příze na zadní straně práce překřížíme, aby nevznikali dírky. Pleteme rovně 14 řad. 
Tvarování pasu
Pro zaoblení v partii boků ujmeme na obou stranách v 15. řadě od lemu 1 x 1 oko nasle-
dovně: Krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko sejmeme hladce, další oko sejmeme hladce a sple-
teme obě za zadní nit, pleteme hladce do posledních 4 ok, 2 oka spleteme hladce, 1 oko 
hladce, krajové oko.
Stejným způsobem ujímáme na obou stranách ještě v další 10. řadě 1 x 1 oko a v každé 8. 
řadě 7 x 1 oko - 74 (82, 92, 100) ok. Pleteme rovně dalších 20 řad, ukončíme rubovou řadou. 



Pro tvarování bočních okrajů přidáme v další řadě na obou stranách 1 x 1 oko, potom v další 
14. řadě 1 x 1 oko = 78 (86, 96, 104) ok. Pleteme rovně dalších 13 (13, 15, 15) řad, ukončíme 
rubovou řadou.
Průramky
Na obou stranách ujmeme 1 x 3 (4, 5, 6) ok, potom ještě v každé 2. řadě 1 x 2 oka a 3 (4, 5, 7) x 
1 oko - 62 (66, 72, 74) ok. 
Pleteme rovně do výše průramků 18.5 (20, 21, 22.5) cm = 42 (46, 48, 52) řad.
Náramenice a výstřih
Na obou stranách uzavřeme  pro zkosení náramenic 1 x 5 (5, 6, 6) ok, 1 x 5 (6, 6, 7) ok a 1 x 5 
(6, 7, 7) ok. Současně s 1. ujímáním ok pro náramenice umístíme středních 24 (24, 26, 26) ok 
na pomocnou jehlici a obě strany dokončíme odděleně. Pro zaoblení výstřihu uzavřeme na 
vnitřním okraji v každé 2. řadě 2 x 2 oka. 

PRAVÝ PŘEDNÍ DÍL
Na jehlice č. 5 nahodíme 51 (55, 60, 64) ok přízí č. 1. Pleteme lem jako na zadním dílu.
Další lícová řada: Krajové oko, * 1 oko hladce, 1 oko obrace, od * opakujeme 3 krát, pleteme 
lícovým žerzejem do konce řady. 
Zaoblení v partii boků, boční okraj a průramek na levém okraji práce vypracujeme ve stejné 
výši jako na zadním dílu. Zároveň po upletení 22 (26, 30, 36) řad od lemu pleteme v následu-
jící lícové řadě knoflíkovou dírku nasledovně: 
Krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko obrace, 1 oko sejmeme hladce, další oko sejmeme hladce a 
spleteme obě za zadní nit, 1 oko nahodíme, 1 oko hladce, 1 oko obrace, 1 oko hladce, 1 oko 
obrace, dále pleteme lícovým žerzejem do konce řady.
Další rubová řada: Pleteme obrace do posledních 9 ok, * 1 oko hladce, 1 oko obrace, od * 
opakujeme 3 krát, krajové oko.
Řadu s dírkou opakujeme každou 18. řadu ještě 6 x, potom upleteme dalších 15 řad. Končíme 
rubovou řadou.
Náramenice a výstřih
Další řada: Přízi neodstřihneme. Pro výstřih dáme na pomocnou jehlici prvních 14 (14, 15, 15) 
ok, přidáme další klubíčko, uzavřeme 3 oka a pleteme do konce řady. Pro zaoblení výstřihu 
uzavřeme na pravém okraji práce v každé lícové řadě ještě 1 x 2 oka a  2 x 1 oko. Náramenici 
na levém okraji práce zkosíme ve stejné výši jako na zadním dílu.

LEVÝ PŘEDNÍ DÍL
Na jehlice č.5 nahodíme 51 (55, 60, 64) ok přízí č.1. Pleteme lem jako na zadním dílu.
Další lícová řada: Přízí č. 2 pleteme 42 (46, 51, 55) ok, přízí č. 1  * 1 oko obrace, 1 oko hladce, 
od * opakujeme 3 krát, krajové oko. 
Pleteme přízí č. 2 lícovým žerzejem a přízí č. 1 pružným vzorem. Při střídání barev příze na 
zadní straně práce překřížíme, aby nevznikali dírky. Zaoblení v partii boků, boční okraj a 
průramek na pravém okraji práce vypracujeme ve stejné výši jako na zadním dílu. 
Náramenice a výstřih
Ve stejné výši jako na pravém předním dílu vytvarujeme výstřih nasledovně:
Další rubová řada: Pleteme do posledních 14 (14, 15, 15) ok řady a dáme je na pomocnou 
jehlici.
Potom pro zaoblení výstřihu uzavřeme na levém okraji práce v každé rubové řadé ještě 1 x 3 
oka, 1 x 2 oka a 2 x 1 oko. Náramenici na pravém okraji práce zkosíme ve stejné výši jako na 
zadním dílu.



PRAVÝ RUKÁV
Na jehlice č. 4.5 nahodíme 38 (40, 42, 44) ok přízí č. 2. Pro lem upleteme 5.5 cm pružným 
vzorem. Pokračujeme jehlicemi č. 5 a přízí č. 1 lícovým žerzejem. Pro tvarování šikmých okra-
jů rukávu přidáme na obou stranách v 11. (11., 9., 9.) řadě od lemu 1 x 1 oko nasledovně: 
Krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko rozpleteme na 2 za přední a zadní nit, pleteme hladce to 
posledních 4 ok, 1 oko rozpleteme na 2 za přední a zadní nit, 2 oka hladce, krajové oko.
Potom stejným způsobem přidáme na obou stranách v každé 10. řadě ještě 7 (0, 0, 0) x 1 oko, 
v každé 8. řadě 0 (9, 9, 6) x 1 oko a v každé 6. řadě 0 (0, 1, 5) x 1 ok  - 54 (60, 64, 68) ok. 
Rukávová hlavice
Ve výši 39 (39, 40, 40) cm od lemu ujmeme na obou stranách pro rukávovou hlavici 1 x 
3 (4, 5, 6) ok, potom v každé 2. řadě  1 x 2 oka, 9 (10, 12, 13) x 1 oko, 1 x 2 oka a 1 x 3 oka. 
V následující řadě uzavřeme zbývajících 16 (18, 16, 16) ok.  

LEVÝ RUKÁV
Na jehlice č. 4.5 nahodíme 38 (40, 42, 44) ok přízí č. 1. Pro lem upleteme 5.5 cm pružným 
vzorem. Pokračujeme jehlicemi č. 5 a přízí č. 1 lícovým žerzejem. Dále pleteme jako pravý 
rukáv.

PÁSEK
Na jehlice č. 5 nahodíme 11 ok a pleteme pružným vzorem. Začínáme rubovou řadou, po 
krajovém oku jedným okem obrace. Po asi 160 (170, 180, 190) cm oka uzavřeme těsně  jak se 
jeví.

KAPSA (2x)
Na jehlice č. 5 nahodíme 39 ok přízí č.1 a pleteme pružným vzorem. Začínáme rubovou 
řadou, po krajovém oku jedným okem obrace. Po asi 14 cm oka uzavřeme těsně jak se jeví. 
Opakujeme pro druhou kapsu přízí č.2.

DOHOTOVENÍ
Lem výstřihu
Prvních 14 (14, 15, 15) ok výstřihu z pomocné jehlice pravého předního dílu upleteme kru-
hovou jehlicí a přízí č. 1  jak se jeví, dále nabereme dalších 26 ok z okraje výstřihu předního 
dílu, 5 ok z pravého okraje výstřihu zadního dílu, upleteme hladce středných 24 (24, 26, 26) 
ok z pomocné jehlice, dále nabereme 5 ok z levého okraje výstřihu zadního dílu, 27 ok z 
okraje výstřihu levého předníhodílu a 14 (14, 15, 15) ok výstřihu z pomocné jehlice levého 
předního dílu upleteme jak se jeví – 115 (115, 119, 119) ok. Pleteme lem pružným vzorem, v 
rubové straně začínáme po krajovém oku 1 okem obrace. 
Další lícová řada: krajové oko, * 1 oko hladce, 1 oko obrace, 1 oko sejmeme hladce, další oko 
sejmeme hladce a spleteme obě za zadní nit, 1 oko nahodíme, pokračujeme v pružném vzo-
ru do konce řady.
Upleteme další tři řady pružným vzorem a uzavyřeme oka jak se jeví.

Vsadíme rukávy. Sešíjeme postranní švy. Protilehle k dírkám přišijeme knoflíky. Přišijeme kap-
sy cca 10 cm od dolního okraje a  cca 10 cm od vnitřního okraje.
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