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SNOWFLAKE by TULLINO Design 
Dětský pulovr s kruhovým sedlem a norským vzorem, pletený shora dolů  
z příze DROPS Merino Extra Fine 
Velikost 2 - 6 let. 
 
---------------------------------------------------------- 
Velikosti:   2 -   3/4 -       5/6  let  
       92 - 98/104 - 110/116  cm 
Materiál: 
DROPS MERINO EXTRA FINE 
200-250-300 g, barva č. 39, ledová modrá  26, pistáciová    
50-50-50 g, barva č. 23, šedomodrá  01, smetanová 
50-50-50 g, barva č. 11, červená  03, antracit 
 
JEHLICE kruhová (40 a 60 cm) č. 4 a č. 3,5 mm 
JEHLICE ponožkové č. 4, č.3,5 
 

Materiál k zakoupení na:  www.tullino.eu 
 
 
 
Zkušební vzorek: 
10 x 10 cm = 21 ok x 28 řad lícovým žerzejem 
Uvedená síla jehlic je pouze orientační. Máte-li ve svém zkušebním vzorku více ok na 10 cm, použijte 
jehlice silnější. Pokud máte naopak méně ok na 10 cm,  
použijte jehlice slabší. 

 

Vysvětlivky 

PRUŽNÝ VZOR 
*1.řada: 2 oka anglicky hladce (za zadní nit), 2 oka obrace, 2.řada: 2 oka hladce, 2oka obrace* 
** opakujeme  
 
VZOR:   
Pulovr: Viz schémata A.1 a A.2. Zvolte si schéma pro vaši velikost. 
TIP - UJÍMÁNÍ/PŘIDÁVÁNÍ: 
Pro výpočet, jak často musíme ujímat nebo přidávat, vydělíme celkový počet ok v kruhové řadě počtem 
ok, která potřebujeme ujmout či přidat: např.:  počet ok v kruhové řadě =84, přidat 6ok 
= takže 84 : 6 = 14.   V tomto případě tedy spleteme hladce každé zhruba 13. a 14. oko. 
Při přidávání 1x nahodíme za každým 14. okem; v následující kruhové řadě pleteme nahození za zadní 
nit, aby se v pletenině netvořily dírky. 
 
TIP-1: 
Abychom předešli deformování pleteniny v místech s vyplétaným vzorem, dbáme na to, aby vlákna 
příze tažená za prací nebyla příliš utažená. Pokud má vzor přece jen tendenci příliš se stahovat, 
použijeme na vyplétání vzoru silnější jehlice. 
 
TIP-2 (sedlo): 
Pokud při pletení hodně utahujete a rozměry vašeho úpletu neodpovídají údajům ze zkušebního vzorku 
(tj. máte-li úplet hustší – vyšší počet řad na 10 cm výšky pleteniny), může být kruhové sedlo krátké a 
raglánový průramek moc těsný. Tomu lze předejít tím, že v jednobarevných částech vzoru upleteme 1 
kruhovou řadu lícovým žerzejem navíc. 
 
TIP – UJÍMÁNÍ (rukáv): 
Začínáme 2 oka před značkou: 2 oka spleteme hladce anglicky (za zadní niť), značka, 2 oka spleteme 
hladce = = ujmuli jsme 2 oka 
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---------------------------------------------------------- 
POPIS PRÁCE: 
---------------------------------------------------------- 
 
PULOVR: 
Pleteme v kruhových řadách na ponožkových jehlicích a kruhové jehlici, shora dolů; kruhová řada začíná 
uprostřed zadního průkrčníku.  
Rukávy pleteme v kruhových řadách na ponožkových jehlicích. 
 
 
LEM  PRŮKRČNÍKU (dvojitý): 
Na krátkou kruhovou jehlici č.3,5 nebo ponožkové jehlice č.3,5 nahodíme přízí v barvě č.39/ledová 
modrá 80-88-88 ok a upleteme 1 kruhovou řadu hladce.   
Pokračujeme přízí barvy č.23/šedomodrá pružným vzorem. V celkové výšce 4 cm změníme přízi, 
pokračujeme přízí č.39/ledová modrá. V celkové výšce 6cm upleteme 1 kruhovou řadu hladce a 
SOUČASNĚ ujmeme rovnoměrně 2-4-4 ok (viz.TIP - PŘIDÁVÁNÍ/UJÍMÁNÍ) = 78-84-84 ok.  
Pokračujeme pletením sedla.  
 
SEDLO: 
Pleteninu převedeme na kruhovou jehlici č.4 a pleteme ZVÝŠENÍ ZADNÍHO PRŮKRČNÍKU: 
Označíme si začátek kruhové řady = střed zadního průkrčníku.  
Začínáme z lícové strany přízí v č.39/ledová modrá a upleteme hladce 7-7-8 ok za značkou, pak práci 
otočíme, přízi utáhneme a pleteme z rubové strany obrace 14-14-16 ok. Práci otočíme, přízi utáhneme 
a upleteme hladce 21-21-24 ok, práci otočíme, přízi utáhneme a pleteme obrace 28-28-32 ok. Práci 
otočíme, přízi utáhneme a upleteme hladce 35-35-40 ok, práci otočíme, přízi utáhneme a pleteme 
obrace 42-42-48 ok. Práci otočíme, přízi utáhneme a pleteme hladce zpět ke středu zadního průkrčníku 
(ke značce). 
 

Po jeho dokončení upleteme hladce 0-0-2 kruhové řady přízí barvy č.39/ledová modrá.  
Pak pleteme v kruhových řadách vzor A.1, přidáváme dle schématu. V kruhové řadě označené ve 
schématu šipkou 1 přidáme rovnoměrně 18 ok – platí pro všechny velikosti = 135-144-144 ok. 
V kruhové řadě označené ve šipkou 2 přidáme rovnoměrně 21-24-24 ok = 156-168-168 ok.  
 
Velikosti 2,3/4: 
V kruhové řadě označené ve schématu šipkou 3 přidáme rovnoměrně 4-0 ok = 212-224 ok.  
Konec sekvence A1, díl měří asi 14-14 cm (měřeno od paty průkrčníku uprostřed předního dílu) 
 
Velikost 5/6: 
V kruhové řadě označené ve schématu šipkou 3 přidáme rovnoměrně 12 ok = 236 ok. 
Konec sekvence A1, díl měří asi 15 cm (měřeno od paty průkrčníku uprostřed předního dílu) 
  
Následující kruhovou řadu pleteme přízí v barvě č.39/ledová modrá takto: 31-33-35 ok lícovým žerzejem 
(= ½ zadního dílu), následujících 45-47-49 ok odložíme na pomocnou jehlici (= rukáv), nahodíme 6-6-6  
nových ok (= podpaží), 61-65-69 ok lícovým žerzejem (= přední díl), dalších 45-47-49 ok odložíme na 
pomocnou jehlici (= rukáv), nahodíme 6-6-6 nových ok (= podpaží) a zbylých 30-32-34  ok upleteme 
hladce (= ½ zadního dílu). 
 
Trup a rukávy dokončíme odděleně.  
NYNÍ MĚŘÍME DÍL OD TOHOTO MÍSTA!  
 
 
TRUP: 
= 134-142-150 ok. Začínáme na jednom boku dílu, uprostřed 6-6-6 nových ok v podpaží.  
Pleteme přízí v barvě barvě č.39/ledová modrá v kruhových řadách lícovým žerzejem a současně 
přidáme v 1. kruhové řadě rovnoměrně 2 oka = 136-144-152 ok. 
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A2

Ve výšce  11-15-18 cm od průramků upleteme vzor A2. Po dokončení celé sekvence vzoru A.2 (na 
výšku) měří díl asi 17-21-24 cm (od průramků). Pleteme 1 kruhovou řadu hladce a současně přidáme 
rovnoměrně 16-20-20 ok = 152-164-172 ok.  
Pleteninu převedeme na kruhovou jehlici č. 3,5. Pleteme v kruhových řadách lem pružným vzorem. 
Když je pružný lem vysoký 4 cm, všechna oka dle vzoru uzavřeme. 
Svetr měří asi 38-42 cm (měřeno od ramene). 
 
 
RUKÁV: 
Odložených 45-47-49 ok jednoho rukávu vrátíme z pomocné jehlice zpět na ponožkové jehlice č.4 a 
navíc k nim nahodíme 6-6-6 nových ok v podpaží = na jehlici máme 51-53-55 ok. Doprostřed 6-6-6 
nových ok v podpaží vložíme značku a také si označíme prostřední oko v kruhové řadě (= střed horní 
strany rukávu) 
Začínáme u značky v podpaží a pleteme v kruhových řadách. Ve výši 2 cm ujmeme 2 oka - viz TIP – 
UJÍMÁNÍ (rukáv1). Toto ujímání opakujeme vždy po 3-3-5 cm výšky, celkem 5-6-5x = 41-41-45 ok. 
Ve výši asi 10-14-18 cm od průramku upleteme vzor A2. Přitom vzor rozpočítáme tak, aby byl symetrický 
vzhledem k prostřednímu označenému oku ((= střed horní strany rukávu) 
Po dokončení vzoru A2 upleteme 1 kruhovou řadu hladce přízí v barvě č.39/ ledová modrá současně 
ujmeme 1-1-1 oko = 40-40-44 ok.  
Dál pleteme lem pružným vzorem na jehlicích č.3,5. Ve výšce lemu 4 cm všechna oka uzavřeme; Rukáv 
měří asi 20-24-28 cm (od průramků).  
 
Stejným způsobem upleteme i druhý rukáv. 
 
 
 
 
 
 
Schéma 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1oko přidat - viz.TIP přidávání

č.39 / ledová modrá - hladce

● č.39 / ledová modrá - obrace

č.23 / šedomodrá - hladce

● č.23 / šedomodrá - obrace

č.11 / červená - hladce

● č.11 / červená - obrace
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2 3/4 5/6 velikost

vel.5/6 236 počet ok/vzor

4 40 12 přidat

● ● ● ● 39

38 vel.2+3/4 212 224 počet ok/vzor

3 37 4 0 přidat

● ● ● ● ● ● ● ● 36

● ● ● ● 35

34 208 224 224 4 počet ok/vzor

33 26 28 28 přidat

● ● ● ● ● 32

● ● ● ● ● ● 31

● ● ● 30

● 29

28 182 196 196 14 počet ok/vzor

27 13 14 14 přidat

26

25

24 169 182 182 13 počet ok/vzor

23 13 14 14 přidat

22

21

20

● ● ● 19

● ● ● ● ● ● 18

● ● ● 17

16 156 168 168 12 počet ok/vzor

2 15 21 24 24 přidat

14

13

12

11

10 135 144 144 9 počet ok/vzor

1 9 18 18 18 přidat

8 117 126 126 počet ok/vzor

7 13 14 14 přidat

6 104 112 112 7 počet ok/vzor

5 13 14 14 přidat

● 4 91 98 98 7 počet ok/vzor

● ● 3 13 14 14 přidat

● ● 2

1 78 84 84 6 počet ok/vzor

A1 13 14 14 počet vzorů


