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Model 20 Dámská vázací 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: Merino 125 značky Austermann, 100 % merino vlna  superfine, délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 
Spotřeba: 600 (650/700) g barvy 303 rot 
 
Jehlice č. 4,5 + 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4,5 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek:  20 ok a  28 řad = 10 x 10 cm v průměru) 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 5 
Rubový žerzej líc obrace, rub hladce) na jehlicích č. 5 
 
Proužkový vzor: 2 řady lícový žerzej, 2 řady rubový žerzej 
 
Copánek přes 16 ok: (zkušební vzorek: 32 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
1. – 10. řad:  2 oka rubový žerzej, 2 oka lícový žerzej, 2 oka rubový žerzej 
11. řada: 2 oka obrace, 12 ok křížit ( = 6 ok na pomocnou jehlici za práci, 6 ok hladce, pak oka 
z pomocné  jehlice hladce), 2 oka obrace. 
12. řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 
1. – 12. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ukímání: Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 1 hladce sejmout, 1 hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout, dále základní vzor, na levém okraji práce 2 hladce splést, 1 hladce, 
krajové oko. 
Zdůrazněné přidávání: Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce, 1 oko přidat z příčné nitě hladce 
anglicky = tj. za zadní nit, dále základní vzor, na levém okraji práce: 1 oko přidat z příčné nitě hladce 
anglicky, 2 hladce, krajové oko.. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  Začneme na 100 (108/116) ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme 8 cm vzorem lemu. Následně 
pokračujeme na jehlicích č. 5 základním vzorem . Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně 
oboustranně po 8 cm od lemu 1 oko a dále pak v každé 6. řadě ještě 4 x 1 oko = 90 (98/106) ok.  
Po 37 cm od začátku opět oboustranně zdůraznaně přidáváme 1 oko a dále ještě v každé 6. řadě  
4 x 1 oko = 100 (108/116) ok. Pro lemy průramků pleteme po 51 (49/47) cm od začátku oboustranně  
po 18 okách vzorem proužků. Po 73 cm od začátku uzavřeme pro náramenice oboustranně.  
23 (27/31 ok a v každé 2. řadě ještě 1 x 4 a 1 x 2 oka. Po 74,5 cm od začátku zbylých 42 ok odložíme. 
 
Levý přední díl: Začneme na 66 (70/74) ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme 8 cm vzorem lemu. Následně 
pokračujeme na jehlicích č. 5 a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 16 (18/20) ok lícový žerzej 
(přitom přidáme rovnoměrně 2 x 2 oka), 16 ok copánek, 12 (14/16) ok lícový žerzej (přitom přidáme  
1 x 2 oka), 18 ok proužkový vzor, přičemž krajová oka v lícové i rubové řadě také pleteme = 63 (67/71) 
ok. 
Postranní tvarování pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Pro lemy průramků  
po 51 (49/47) cm od začátku pleteme na pravém okraji práce 18 ok proužkový vzor. Po 73 cm  
od začátku pracujeme na pravém okraji práce náramenici stejně jako u zadního dílu. Po 74,5 cm  
od začátku zbylých 34 ok odložíme. 
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Pravý přední díl pleteme zrcadlově, tedy i copánek pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy 
a náramenice. Přitom v postranních švech necháme horních 22 (24/26) cm nesešitých pro průramky. 
Odložená oka pro výstřih opět nabereme na jehlici a přes všech 110 ok pleteme 4 řady lícový žerzej  
a 3 řady rubový žerzej, přitom v poslední řadě obrace oka uzavřeme. 
 
 
 


