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Model 89 Step 6 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Vesta 
Návrh Käte Stödter 
 
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 Step 6 značky Austermann 
75% vlna superwash, 25% polyamid, délka návinu = ca. 375 m/ 150 g 
450 (450/600)g barva 616 kolibri 
 
Jehlice č. 3,5 a 4 mm, háček č. 10 nebo 12 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 1 knoflík značky Dill Art.-Nr. 410054/60 
 
Vzor lemů:   
Vroubek, tj. líc i rub hladce na jehlicích č. 3,5 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 26 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
Počet ok dělitelný 7 + 2 krajová oka na jehlicích č. 4 
1. řada: (lícová): krajové oko, *1 oko na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka 
z pomocné jehlice hladce, 3 oka hladce*, krajové oko 
2. a 4. řada: obrace  
3. řada: krajové oko, *3 oka hladce, 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 1 oko hladce, pak oka 
z pomocné jehlice hladce*, krajové oko 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 23 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka hladce splést 
Na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 oko 
hladce, krajové oko 
 
Přidávání: 
Vedle krajového oka a 1 oka hladce přidáváme 1 oko anglicky hladce z příčné nitě. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 122 (132/142) ok a pleteme vzorem lemu 1,5 cm. Dále pokračujeme základním vzorem 1, 
přičemž oka rozdělíme následovně: krajové oko, 4 (2/0) ok hladce, 16 (18/20 x MS (= 7 ok), 4 (2/0) ok 
hladce, krajové oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně po 12 (14/18) řadách od lemu oboustranně 1 oko, dále 
pak ještě v každé 6. řadě oboustranně 8 x 1 oko a v každé 4. řadě 4 x 1 oko. Ve chvíli kdy díky ujímání 
dojde k narušení vzorku, na kraji pokračujeme v pletení hladce = 96 (106/116 ok). 
Po 28 (29/30) cm od začátku ujmeme rovnoměrně 11 (12/13) ok = 85 (94/103) ok a pleteme 8 cm 
lícovým žerzejem. Pak přidáme rovnoměrně 11 (12/13) ok = 96 (106/116) ok a pak přidáváme v každé 6. 
řadě oboustranně 6 x 1 oko a v každé 4. řadě  
12 x 1 oko = 132 (142/152) ok. 
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Pro náramenice uzavřeme po 64 (66/68) cm od začátku v každé 2. řadě 8 x 5 a 1 x 3 (7 x 5, 1 x 6 a 1 x 7 
/ 8 x 6 a 1 x 5) ok. Po 70 (72/74) cm od začátku zbylých 46 ok výstřihu odložíme. 
 
Levý přední díl:  
Začneme na 62 (67/72) ok a pleteme vzorem lemu 1,5 cm. Dále pokračujeme základním vzorem 1 
a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 4 (2/0) oka hladce, 8 (9/10) x MS (= 7 ok), krajové oko. 
Postranní tvarování pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu, jen po 28 (29) 30 cm 
od začátku ujmeme rovnoměrně 6 (6/7) ok = 43 (48/52) ok, pak pleteme 8 cm lícový žerzej, pak 
rovnoměrně přidáme 6 (6/7) ok = 49 (54/59) ok. Další přidávání pleteme na levém okraji práce stejně 
jako u zadního dílu = 67 (72/77) ok. 
Pro výstřih ujímáme zdůrazněně po 44 (45/46) cm od začátku na levém okraji práce 1 oko a dále pak 
ještě zdůrazněně ujímáme střídavě v každé 4. a 2. řadě. 23 x 1 oko. Současně po 64 (66/68) cm 
od začátku pleteme na pravém okraji práce náramenice stejně jako u zadního dílu. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, uzavřeme postranní švy až k označení A ve střihu. 
Pro lemy nabereme z předních okrajů po 156 okách a přidáme odložených 46 ok zadního dílu, přičemž 
ujmeme 4 oka = 42 ok = celkem 354 ok. Pleteme vzorem lemu 1m5 cm, pak oka volně uzavřeme. 
8 násobnou přízí a háčkem č. 10 nebo 12 uháčkujeme volně řetízek cca 160 (175/192) cm dlouhý. 
Tento řetízek našpendlíme dokola na pasovou část pletenou lícovým žerzejem a pak našijeme, přičemž 
začínáme na levém předním díle na horním vnějším okraji a na pravém předním díle necháme  
ca. 8 cm přesahovat jako zapínání a končíme na vnějším okraji pravého předního dílu těsně vedle 
začátku (viz detailní foto). Našijeme knoflík na levý přední díl. 
 


