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Model 87 Merino 85 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámská vesta 
Návrh: Stip Studio 
 
Pro vel. 36/38      = čísla vlevo 
Pro vel 40/42       = čísla uprostřed 
Pro vel. 44/46      = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Merino 85 značky Austermann 
100% merino vlna extra fine superwash, délka návinu = 85 m/50 g 
650 (700/750) g barvy 05 beige 
 
Jehlice č. 6 + 7 značky  Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 16 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor 2:  
Na jehlicích č. 7 
1. řada (rubová.): 1 obrace, 1 hladce 
2. řada: hladce 
1. a 2. řadu stále opakujeme 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce, 2 oka přehozeně splést  
Na levém okraji práce: 2 oka hladce splést, 2 hladce, krajové oko 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 76 (82/88) ok a pleteme základním vzorem 1. Pro postranní tvarování ujímáme po 11 cm 
od začátku oboustranně 1 oko a dále v každé 8. řadě ještě oboustranně 4 x 1 oko. Dále pleteme rovně. 
Po 33 cm od začátku oboustranně přidáme 1 oko a dále pak ještě v každé 10. řadě přidáme 
oboustranně 2 x 1 oko = 72 (78/84) ok.  
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 51 (50/49) cm od začátku 1 x 3 oka a dále pak ještě v každé 
2. řadě 1 x 2 a 2 x 1 oko = 58 (64/70) ok. 
Pro výstřih uzavřeme prostředních 28 ok po 70 cm od začátku a oba díly dopleteme odděleně. 
Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě 2 x 4 oka. Po 73 cm od začátku zbylých 
7 (10/13) ok náramenice uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 8 (11/14) ok a pleteme základním vzorem 1. Pro zakulacení přidáme na konci 1. lícové 
řady ještě extra 3 oka a dále pak ještě přidáváme na levém okraji práce v každé další 2. řadě 1 x 3,  
3 x 2 a 4 x 1 oko, dále v každé 4. řadě 4 x 1 oko a v každé 6. řadě 2 x 1 oko a v každé 8. řadě 1 x 1 oko. 
Současně pracujeme postranní tvarování na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Pro výstřih ujímáme zdůrazněně po 41 cm od začátku v každé 4. řadě na levém okraji práce 14 x 1 oko. 
Současně po 51 (50/49) cm od začátku pleteme průramek na pravém okraji práce stejně jako 
u zadního dílu. Po 37 cm od začátku zbylých 7 (10/13) ok náramenice uzavřeme. 
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Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: 
Začneme na 78 (82/86) ok a pleteme vzorem lemu.  Ujímám oboustranně v každé 2. řadě 4 x 3 a 5 x 4 
oka. Pak zbylých 16 (20/24) ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení:  
Sešijeme ramenní švy, vsadíme rukávy. Středy rukávů patří na ramenní šev. Sešijeme postranní švy. 
Pro copánek nahodíme 21 ok na jehlicích č. 7 a pleteme takto: 7 ok základní vzor 2, vezmeme nové 
klubko a následujících 7 ok pleteme základním vzorem 2, opět vezmeme nové klubko a posledních 
7 ok pleteme základním vzorem 2. Takto pleteme všechny 3 proužky po 7 okách odděleně. Když 
spotřebujeme všechna 3 klubka, oka neuzavíráme, ale nejdříve proužky zapleteme do copánku 
a přišijeme podél od jednoho postranního švu podél vesty. Tímto způsobem pokračujeme, dokud 
copánek nelemuje celou vestu. Oba konce pak pečlivě našijeme na sebe. 
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½ Rückenteil = polovina zadního dílu 
linkes Vorderteil = levý přední díl 


