
Dámský pletený svetr OVERSIZED 
 

  



Upletený svetr je univerzální velikosti pro velikosti cca 34 – 40. 
Rozměry hotového svetru jsou: 
 

Co budeme potřebovat? 
• Příze Alize Cotton Batik (800 g) 
• Kruhové a ponožkové jehlice č. 4 a 5 

 
Přízí pleteme dvojitě ! 

Zkratky: 
ZN = značkovač 
(78) = celkový počet ok v řadě 
*(1 oko hladce, 2 oka spleteme hladce)* = to, co je v závorkách mezi hvězdičkami opakujeme 
  



Postup pletení:  
 
Průkrčník: 
 
Na kruhovou jehlici č. 4 nahodíme dvojitě 64 ok. 
 
Patent: 
 
Pleteme patent 1/1 (střídavě 1 oko hladce a 1 oko obrace) nejprve ve dvou rovných řadách. 
 
Pleteninu spojíme, začátek řady označíme značkovačem a pokračujeme v pletení patentu 
v kruhových řadách do celkové výšky cca 2 – 3 cm. 
 
Sedlo: 
 
Svetr pleteme vroubkovým vzorem (v kruhových řadách střídáme jednu řadu hladce a 
druhou řadu obrace). 
 
Pleteninu převedeme na kruhové jehlice č. 5 a pleteme takto: 
 

1. Řada: 
• 1. značkovač (začátek řady – raglán v zadním dílu na pravé straně), 
• 2 oka hladce (pravý rukáv), vložíme 2. značkovač 
• 30 ok hladce (přední díl), vložíme 3. značkovač 
• 2 oka hladce (levý rukáv), vložíme 4. značkovač 
• 30 ok hladce (zadní díl) 

 
2. Řada: všechna oka obrace 
3. Řada:  
• 1. značkovač 
• Pravý rukáv: 1. oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní nit, pleteme hladce 

k poslednímu oku před 2. ZN., poslední oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní 
nit, 2. značkovač 

• Přední díl: 1. oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní nit, pleteme hladce 
k poslednímu oku před 3. ZN., poslední oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní 
nit, 3. značkovač 

• Levý rukáv: 1. oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní nit, pleteme hladce 
k poslednímu oku před 4. ZN., poslední oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní 
nit, 4. značkovač 

• Zadní díl: 1. oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní nit, pleteme hladce 
k poslednímu oku před 3. ZN., poslední oko rozpleteme hladce na dvě oka za zadní nit 

• (celkem jsme přidali 8 ok v řadě a na jehlicích máme 72 ok) 
 
Opakujeme 2. a 3. řadu celkem 25x dokud nemáme na jehlicích celkem 264 ok (v každém 
rukávu máme 52 ok, v předním i zadním dílu máme 80 ok). 
  



Trup:  
 
Na jehlicích máme 264 ok. Upleteme řadu obrace (všechna oka) pro 
dokončení vroubku. 
 
Následující řada: 

• Odložíme oka pravého rukávu na pomocnou jehlici. 
• V pravém podpaží nahodíme 6 ok a 1. ZN přesuneme doprostřed těchto nahozených 

ok (tedy za třetí nahozené oko). 
• Pleteme oka předního dílu hladce. 
• Odložíme oka levého rukávu na pomocnou jehlici. 
• V levém podpaží nahodíme 6 ok a doprostřed těchto nahozených ok (tedy za třetí 

nahozené oko) vložíme 2. ZN. 
• Pleteme oka zadního dílu hladce. 
• (172) 

 
Trup pleteme beze změny vroubkovým vzorem v kruhových řadách do výšky cca 40 cm a 
končíme řadou pletenou obrace. 
 
V následující řadě, kterou pleteme hladce, ujímáme: 

• *(1 oko hladce, 2 oka spleteme hladce)* 56x, poslední 4 oka v řadě hladce 
• (116) 

 
Pleteninu převedeme na kruhové jehlice č. 4 a pleteme patent 1/1 (viz. průkrčník) do výšky 
cca 6 cm, ukončíme. 
 
Rukávy: 
 
Na ponožkové jehlice (nebo krátkou kruhovou jehlici) nabereme odložená oka jednoho 
rukávu, v průramku nabereme také 6 ok (která jsme nahodili na začátku pletení trupu). 
Doprostřed těchto nabraných šesti ok vložíme značkovač pro označení začátku řady. Celkem 
máme na jehlicích 58 ok. 
 
Rukáv pleteme v kruhových řadách vroubkovým vzorem do výšky cca 40 cm od průramku. 
 
V následující řadě pletené hladce splétáme každá dvě sousední oka hladce dohromady, 
kromě posledních dvou ok v řadě. Celkem máme na jehlicích 30 ok . 
 
Patent: 
 
Pleteninu převedeme na ponožkové jehlice č. 4 a pleteme patent 1/1 do výšky 6 cm. 
Ukončíme. 
 
Stejným způsobem upleteme i druhý rukáv. 
 
Děkuji za stažení autorského návodu. Prosím respektujte autorská práva a návod bez svolení nešiřte. Při 
publikování vašeho výrobku podle mého návodu nezapomeňte řádně uvést zdroj „Prošikulky.cz“. Návod není 
určený ke komerčním účelům. 
V případě jakýchkoliv nejasností se na mě prosím neváhejte obrátit. 
 
Mějte se krásně, 
Peťa, peta@prosikulky.cz 



 
 
 
 



 
 

 


