
 

ŠEDÝ DLOUHÝ SVETR S COPÁNKY
VZOR  č.20

Velikost:           38
Spotřeba:         1250 g pletací příze MONTANA , jehlice č. 5,   9 knoflíků

Použité vzory:  vzor I.:  1. ř. krajové oko * 2 hl., 2 obr. * ,  krajové oko

    2. ř. jak se jeví

   vzor II.: copánkový vzor dle rozpisu

Zadní díl:  Začínáme na 102 okách.,  pleteme vzorem č.I. do výše asi 3 cm, pokračujeme 

vzorem II. do celkové do výše 70 cm, kde začneme tvarovat průramky tak, že ujmeme postupně 

na každé straně 1x4 oka, 1x3 oka, 2x2  a 2x 1 oko, na zbylých okách pokračujeme až do výše 90 

cm.  Zbylá oka najednou volně uzavřeme.

Přední díl: Začneme na 51 ok, pleteme stejně jako polovinu zadního dílu. V celkové výši 84 cm 

uzavřeme pro krční výstřih 1x 5, 1x 3, 1x 2 a1x 1 oko a pokračujeme do celkové výšky 90 cm, 

kde volně uzavřeme ramenní šev.

Druhou polovinu předního dílu pleteme zrcadlově.

Rukáv: Začínáme na 48 ok, upleteme krajové oko, 7 hladce, copánkový vzor z rozpisu, 7 hladce 

a krajové oko. Pokračujeme dále a vždy po 2 cm přidáme na každé straně 1 oko. V celkové výši 

45 cm  ujímáme pro rukávovou hlavici z každé strany postupně 3, 2 a 1 oko, až nám na jehlici 

zůstane 10 ok, ta uzavřeme najednou.

Dokončení: Sešijeme ramenní švy, postranní a rukávové švy a vsadíme rukávy. Na jehlici 

nahodíme oka kolem výstřihu a pleteme límec vzorem I.  do výšky 15 cm, kde volně uzavřeme. 

Na jehlice nahodíme oka levého předního dílu a oka límce a vzorem I. upleteme 10 řad a 

uzavřeme. Na jehlice nahodíme oka pravého předního dílu a oka límce a vzorem I. upleteme 5 

řad, vypracujeme 9 dírek, pleteme dalších 5 řad a uzavřeme. Nakonec přišijeme knoflíky.
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hladce
obrace
3 oka křížit doprava: 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, potom oka 
z pomocné jehlice hladce
3 oka křížit doleva: 2 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 oko hladce, potom 2 oka 
z pomocné jehlice hladce
4

8 ok křížit doprava: 4 oka na pomocnou jehlici za práci, 4 oka hladce, potom 4 oka 
z pomocné jehlice hladce

8 ok křížit doleva: 4 oka na pomocnou jehlici před práci, 4 oka hladce, potom 4 oka 
z pomocné jehlice hladce
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