Návod na dětský svetr pletený odshora s raglánovými rukávy ve velikosti 2-3 roky

Zkratky:
hl = hladce
obr = obrace
2 spl. = 2 oka splést hladce
2 spl.př. = 2 oka splést přetažením – první oko sejmeme na pravou jehlici, druhé oko
upleteme hladce, přes něj přetáhneme sejmuté oko.
(76) = celkový počet ok v řadě
1/1 = patent – pleteme 1 oko hladce a 1 oko obrace, stále střídáme
ZN – značkovač
5 x značkovač – ideálně 4 ve stejné barvě pro označení raglánu a 1 značkovač v jiné barvě pro
označení konce řady
Použitý materiál a pomůcky:
• příze Drops Cotton light světle šedá – 4 x 50 g
• příze Alize Cotton Gold Batik – 1 x 100 g
• ponožkové a kruhové jehlice ve velikostech 3 mm a 4 mm
Postup:
Raglán:
• šedá: na kruhovou jehlici č. 3 volně nahodíme 60 ok
• šedá: pleteme patent 1/1 v kruhových řadách do výšky 2 cm
pleteninu převedeme na kruhovou jehlici č. 4, pokračujeme v pletení v kruhových řadách
• 1. řada: šedá: pleteme hladce, zároveň rozmístíme 4 značkovače – 8 hl, ZN, 14 hl, ZN,
16 hl, ZN, 14 hl, ZN, 8 hl
• 2. řada: šedá: přidáváme – pleteme hladce k poslednímu oku před značkovačem,
poslední oko rozpleteme na dvě, značkovač přemístíme na pravou jehlici a první oko
za značkovačem také rozpleteme na dvě. Stejně postupujeme i u dalších čtyř
značkovačů. (68)
• 3. řada: modrá: přidáváme stejně jako v předešlé řadě (76)
• 4. řada: šedá: všechna oka hladce bez přidávání
• 5. řada: modrá: přidáváme (84)
• Pokračujeme střídáním sudých řad, které pleteme hladce šedou bez přidávání, a
lichých řad pletených modrou. Ve všech lichých řadách přidáváme 8 ok stejně jako je
to popsané ve třetí řadě. Tímto způsobem postupujeme až do doby, kdy máme na
jehlici 236 ok.

Trup:
• Rukávy sejmeme na pomocnou jehlici, případně přízi, takto: pleteme hladce
k prvnímu značkovači raglánu, oka prvního rukávu sejmeme na pomocnou jehlici
nebo s pomocí jehly s velkým ouškem oka navlékneme na pomocnou přízi, kterou
zavážeme. Pleteme hladce přední díl k dalšímu značkovači, oka druhého rukávu také
sejmeme na pomocnou jehlici nebo přízi, hladce pleteme na konec řady.
• Na jehlici máme nyní pouze oka trupu. (120)
• Pleteme hladce v kruhových řadách šedivou přízi dokud trup neměří cca 21 cm
(měříme od průramku). Nyní pleteninu převedeme opět na kruhovou jehlici č. 3 a
pleteme patent 1/1 do výšky 3 cm. Ukončíme a odstřihneme.
Rukávy:
• Na ponožkové jehlice č. 4 nabereme všechna sejmutá oka prvního rukávu. (58)
• Pleteme v kruhových řadách šedou přízí
• 1. řada: všechna oka hladce
• 2. řada: ujímáme: 2 spl., hladce k posledním dvěma okům v řadě, 2 spl.př. (56)
• stejným způsobem ujímáme v každé čtvrté řadě
• 54. řada: ujímáme (30). Nyní je rukáv dlouhý cca 21 cm (měřeno od průramku)
• 55. řada: modrou: hladce bez ujímání
• 56. řada: šedou: hladce bez ujímání
• 57. řada: modrou: hladce bez ujímání
• 58. řada: šedou: hladce bez ujímání
• pokračujeme pletením na ponožkových jehlicích č. 3 a pleteme patent 1/1 do výšky 3
cm.
• Stejným způsobem pleteme i druhý rukáv
Prosím respektujte autorská práva a návod bez mého svolení nešiřte. Návod není určený ke
komerčním účelům. Pokud podle mého návodu zhotovíte výrobek a chcete se s ním
pochlubit, nezapomeňte řádně uvést zdroj vaší inspirace.
Mějte se krásně,
Peťa
peta@prosikulky.cz

