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Jablíčkový svetřík
Design by Vendula Maderská

Květen 2013

Velikost: 86/92 (šířka cca 37 cm, délka 38 cm, délka rukávu 30 cm)

Materiál: Merino – 50% akryl, 50% merino vlna, výrobce: Vlnap

Spotřeba: cca 6 klubek - cca 300g

Barvy: podle fantazie:-)

Velikost jehlic: rovné jehlice 4 mm, sada krátkých jehlic 4mm nebo kruhová jehlice

Velikost háčku: 3 mm
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Ostatní materiál: jehla s tupým hrotem, 4 knoflíčky a pro aplikaci jablíčka – 100% 

bavlna - bílá, tmavě hnědá, flitříky, 2 knoflíčky, perličky, jehla a nitě podle barev flitříků. 

Vše zase podle fantazie:-)

Použité vzory: 

Pružný vzor – 2 oka hladce, 2 oka obrace, v rubové řadě pleteme, jak se oka jeví

Lícový žerzej – v lícové řadě pleteme hladce a v rubové obrace

Krátký sloupek – Vbodneme do příslušného řetízkového oka, nahodíme a nahozenou přízi 

protáhneme nabodnutým okem. Na háčku vzniknou dvě smyčky. Znovu nahodíme a 

protáhneme nahození oběma smyčkami na háčku najednou. Postup pak opakujeme do 

sousedního oka základního řetízku

Pozn.: na obrázcích jsou uvedeny mé dřívější webové stránky. Pořád se však jedná o stejný návod i autorku :-) 

Děkuji za pochopení!

Postup:

Zadní díl: 

Nabereme na jehlice č. 4 74 ok (šířka svetýrku bude cca 37 cm) a pleteme  pružným 

vzorem 14 řad cca 5 cm. Barvy střídáme podle libosti. Pak pleteme lícovým žerzejem 48 

řad. Ve 49 řadě cca 20 cm od lemu ubereme pro průramky na každé straně 1 x 3 oka. 

Dále pleteme 38 řad lícovým žerzejem. Ve 39 řadě od průramků začneme ubírat pro 

výstřih. Zakončíme středních 24 ok a tím se nám práce rozdělí na 2 díly a ty pleteme 

odděleně. V každé 2. řadě u výstřihu ubereme 2x  - 1 x 3 oka, zůstane nám 16 ok a 

s těmi pleteme ještě 4 řady, oka zakončíme. Práci ukončíme v 94. řadě od začátku práce. 

Druhou stranu dokončíme zrcadlově. Celková délka svetříku 38 cm.

 

Přední díl:

Nabereme na jehlice č. 4 74 ok (šířka svetýrku bude cca 37 cm) a pleteme  pružným 

vzorem 14 řad cca 5 cm. Barvy střídáme podle libosti. Pak pleteme lícovým žerzejem 48 

řad. Ve 49. řadě cca 20 cm od lemu ubereme pro průramky na každé straně 1 x 3 oka. 

Dále  pleteme  16  řad  lícovým  žerzejem.  V 17.  řadě  od  průramků  zakončíme  10 

prostředních ok. Práce se nám rozdělí na dvě části, které pleteme odděleně. Pleteme 16 

řad lícovým žerzejem v 17. řadě od uzavření středních ok začneme ubírat pro výstřih 1 x 

8 ok a pak v každé 2. následující řadě 2 x 2 oka a 1 x 1 oko. Zůstane nám 16 ok, se 

kterými pleteme 6 řad a pak práci ukončíme ve 94. řadě od začátku práce. Druhou stranu 

vypracujeme zrcadlově. Máme hotovo – viz detail č. 1.
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Máme hotovy oba díly svetříku. Sešijeme ramenní švy a jdeme na vypracování výstřihu 

na  předním díle.  Pro  lem nabereme na  jehlici  14  ok  a  pleteme 1krajové  oko,  12ok 

pružným vzorem a 1krajové oko. Pleteme 12 řad. pak oka uzavřeme. Lem přišijeme do 

volného prostoru, který nám zbyl po uzavření prostředních 10 ok na předním díle. Levou 

část  výstřihu  pleteme  zrcadlově.  Po  6  řadách  vypracujeme  jednoduché  otvory  pro 

knoflíkové  dírky  a  to  tak,  že  v rubové  řadě  spleteme  každé  hladké  2oka  hladce  a 

nahodíme 1oko. Vzniknou nám malé dírky, ale alespoň se nebudou natahovat. V 7. řadě 

pleteme oka, jak se jeví, takže zase pružným vzorem. Viz. detailní fotka č.2.
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Pak nabereme pro lem u krčku 100 ok. Mně se lem lépe plete na krátkých jehlicích, ale 

samozřejmě  se  může  použít  kruhová  jehlice.  Pleteme  pružným  vzorem  cca  8  řad. 

Nezapomeneme v levé části vypracovat ještě jednu knoflíkovou dírku. Před uzavřením ok 

budeme tzv. stahovat výstřih – ať to hezky drží a nevytahuje se. Stahujeme tak, že v 8. 

řadě spleteme vždy každé 2hladké oka hladce. V následující řadě nám vznikne vzorek – 

2oka hladce jedno obrace atd. Touto řadou lem uzavíráme. Přízi ustřihneme kousek dál, 

protože  ji  budeme  potřebovat  na  obháčkování  okraje  levé  strany  výstřihu  krátkými 

sloupky.  Bude  to  lépe  držet  a  vypadat...  Zapošijeme volné  nitě,  našijeme  knoflíčky, 

ozdobíme křížky a máme hotovo:-) viz detail.

Rukáv:

Já pletu rukávy z vrchu. Dělá se mi to tak lépe, odpadá přišívání rukávu a v případě, že 

jsou časem krátké a potřebují prodloužit, tak je jednodušší je prodloužit. Tak jdeme na 

to:-)  Nabereme na jehlici  48  ok,  které  máme na straně  pleteniny  (od  průramku do 

průramku).  Já nabírám část  krajového oka, která je v rubu,  lépe to pak vypadá,  viz 

detail.
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 Pleteme lícovým žerzejem, přičemž pro tvarování rukávu rovnoměrně ubereme 3x1oko 

na  každé  straně  pleteniny,  já  ubírala  ve  20.,  42  a  62.  řadě.  Barvy  střídáme  podle 

fantazie. Pleteme 75 řad lícovým žerzejem a pak 8 řad pružným vzorem. V 83. řadě oka 

uzavřeme a máme hotový rukáv. Druhý rukáv pleteme stejně. Rukávy sešijeme, dbáme 

na to, aby nám ve švu krásně seděly barevné proužky a práci začistíme. Sešijeme pravou 

stranu  předního  a  zadního  dílu,  šev  ozdobíme  křížky.  Než  sešijeme levou  stranu, 

přišijeme  jablíčko  –  lépe  se  to  dělá:-),  pak sešijeme levou  stranu  dílů.  Spodní  okraj 

svetýrku obháčkujeme krátkými sloupky. A máme hotovo:-)

 

Postup na výrobu jablíčka jsem s dovolením jen nafotila. Co se má dělat, je zřejmé :-)) 
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Pak už jen stačí jablíčko přišít:-) 

Ať se Vám dílko podaří. Těším se na fotečky hotových svetýrků:-)
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