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Model 9 Dámská vesta 
 
Pro velikost 36 = údaje vlevo 
Pro velikost 38/40 = údaje uprostřed 
Pro vel. 42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Alpaca Silk značky Austermann, 80% alpaka, 20% hedvábí, délka návinu= ca. 100 m/ 50 g,  
Spotřeba: 300 (350/400) g barvy 25 petrol 
 
Jehlice č. 4,5-5 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 15 oka  32,5 řady = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 4,5, vzor je dělitelný 
2 + krajové oko. Pleteme podle rozkresu, jsou  znázorněny lícové i rubové řady, takže oka jsou 
zakreslena tak, jak se pletou. 1. – 6. řadu stále opakujeme. 
 
Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: Začneme na  80 (86/92)  ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme 3 řady vroubkem = stále hladce. 
Pak pokračujeme základním vzorem takto: krajové oko, vzor MS neustále opakujeme, krajové oko. 
Po 12 cm od začátku ujímáme oboustranně 1 oko, dále pak ještě v každé 10. řadě  oboustranně 
4 x 1 oko, v každé 8. řadě 3 x 1 oko a v každé 6. řadě 4 x 1  oko = 56 (62/68) ok. Po 45 cm od začátku 
přidáváme oboustranně 1 oko, dále pak v každé 12. řadě přidáváme ještě oboustranně 1 x 1 oko 
a v každé 10. řadě 2 x 1 oko = 64 (70/76) ok. Po 56 cm od začátku uzavřeme pro průramek oboustranně 
3 oka a dále pak uzavíráme v každé 2. řadě oboustranně 1 x 2, 3 x 1 a v každé 4. řadě 3 (4/6) x 1 oko 
= 42 (46/48)  ok. Po 78 cm od začátku pro zadní výstřih uzavřeme prostředních 24 ok a obě strany 
dokončíme odděleně. Pro zaoblení uzavřeme na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě 2 x 2 oka.  
Po 80 cm od začátku uzavřeme zbylých 5 (7/8) ok náramenice. 
  
Levý  přední díl:  Začneme na 40 (44/48) ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme 3 řady vroubkem. 
Pak pokračujeme základním vzorem takto: krajové oko, vzor MS neustále opakujeme, krajové oko. 
Ujímání a přidávání pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu = 32 (36/40) ok.  
Po 56 cm od začátku pleteme na pravém okraji průramek stejně jako u zadního dílu. Současně 
se začátkem průramku ujímáme pro výstřih na levém okraji práce 1  oko, dále pak ujímáme ještě 
v každé 4. řadě 12 x 1 oko a v každé 6. řadě (4/5) x 1 oko. Po 80 cm od začátku zbylých 5 (7/8) 
náramenice uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy 
a náramenice. Z předních okrajů předních dílů a zadního krčního výstřihu nabereme 310  ok  
a na jehlicích č. 4 pleteme rolovací okraj stále lícovým žerzejem 5 řad, pak oka volně uzavřeme. 
Z okrajů průramků nabereme po 98 okách a na  jehlicích č. 4 pleteme rolovací okraj 5 řad lícovým 
žerzejem, pak oka volně uzavřeme. 
Pro zavazovací pásky nahodíme (2 x) 40  ok a pleteme 5 řad lícovým žerzejem a pak oka volně 
uzavřeme. Pásky našijeme na špičku výstřihu. 
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