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Model 67 Kid Silk 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámská vesta 
Návrh: Helena Hammer 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál Kid Silk značky Austermann 
75% kid mohér, 25% hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
225 g barva 15 taupe 
 
Jehlice č. 12 + 15 a háček č. 10 značky Schoeller + Stahl  
 
Vzor lemu: 
osminásobnou přízí na jehlicích č. 12 
1. řada: krajové oko, * 1 hladce sejmout, 1 oko obrace*, krajové oko 
2. řada: krajové oko, * 1 oko hladce, 1 oko obrace*, krajové oko 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Zkladní vzor: (vzorek práce: 8 ok a 8 řad = 10 x 10 cm) 
Osminásobnou přízí na jehlicích č. 15 
Počet ok dělitelný 4 + 2 krajová oka 
1. řada: krajové oko, * 1 oko obrace, 2 oka hladce, 1 oko obrace*, krajové oko 
2. řada: krajové oko, *1 oko hladce, 2 oka obrace, 1 oko hladce*, krajové oko 
3. řada: krajové oko, *2 oka hladce splést, 2 nahodit, 1 oko hladce sejmout, 1 oko přehozeně splést  
(1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout)*, krajové oko 
4. řada: krajové oko, * 1 oko obrace, ze dvou nahození předchozí řady uplést 1 oko anglicky hladce, 
1 oko obrace*, krajové oko 
5. řada: krajové oko, * 1 oko hladce, 2 oka obrace, 1 oko hladce*, krajové oko 
6. řada: krajové oko, *1 oko obrace, 2 oka hladce, 1 oko obrace*. Krajové oko 
7. řada: krajové oko, *1 nahodit, 1 oko přehozeně splést, 2 oka hladce splést, 1 nahodit*, krajové oko 
8. řada: krajové oko, *z nahození předchozí řady uplést 1 oko anglicky hladce, 2 oka obrace, 
z nahození předchozí řady uplést 1 oko obrace*, krajové oko 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. – 8. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 2 oka hladce, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes 
ně přetáhnout 
Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, 2 oka hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 42 (46/50) ok a pleteme 8 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vorem na 
jehlicích č. 15. Pro průramky uzavřeme po 43 cm oboustranně 3 (4/5) ok a dále pak ještě oboustranně v 
každé druhé řadě 7 (8/9) x 1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání. Po 63 cm od začátku zbylých 
22 ok odložíme. 
 
Přední díl: pleteme stejně jako zadní díl. 



© 2011 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena strana 3 

 
 

Dohotovení:  
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy. Pro 
límec nabereme odložená oka předního a zadního dílu a pleteme na jehlicích č. 12 vzorem lemu, 
přičemž v 1. řadě vedle sebe ležící krajová oka spleteme hladce = 42 ok. Začátek řady je uprostřed 
předního dílu. Po 8 cm oka volně uzavřeme. Pod uzavírací řadu háčkujeme 1 řadu pevných ok. 
Našijeme 2 knoflíky na pravý okraj límce, knoflíkové dírky není potřeba vypracovat, oka jsou dostatečně 
velká, aby jimi knoflíky prošly.  
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