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podzim-zima 2012-13: 225 – Pletená vesta 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
pro vel. 36 = údaje vlevo  
pro vel. 38 = údaje uprostřed 
pro vel. 40 = údaje vpravo 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38 40 
Charma 
100% polyester, 
délka návinu = ca. 60 m/ 50 g 

02 silber 250 g 
5 klubek 

300 g 
6 klubek 

350 g 
7 klubek 

 
Jehlice č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 3 knoflíky, bezbarvý lak na nehty 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 8 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 16 řad = 10 x 10 cm)  
Rubový žerzej (líc obrace, rub hladce) a lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 8 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 42 (44/46) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 2 cm vzorem lemu, dále pokračujeme lícovým 
žerzejem. 
 
Tvarování: 
Ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 4. řadě 3 x 1 oko = vždy v lícové řadě každé 3. a 4. oko 
přehozeně hladce splést a každé 4. a 3. oko hladce splést. Po 6 řadách na stejných místech opět 
oboustranně 1 oko přidáme a pak ještě oboustranně přidáváme v každé 4. řadě 2 x 1 oko. 
 
Náramenice a výstřih: 
Po 41 (42/43) cm od začátku oka volně uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 22 (24/26) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 4 cm rubovým žerzejem. 
 
Kapsa: 
Nyní pleteme pro kapsu 4 cm lícovým žerzejem, pak pokračujeme dále rubovým žerzejem. 
 
Náramenice: 
Po 49 (50/51) cm od začátku pravých 13 (15/17) ok uzavřeme. 
 
Límec: 
A přes zbylých 9 ok pleteme dále 7 cm, pak oka odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 22 (24/26) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 4 cm rubovým žerzejem. 
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Kapsa: 
Nyní pleteme pro kapsu 4 cm lícovým žerzejem, pak pokračujeme dále rubovým žerzejem. 
 
Knoflíkové dírky: 
Práci rozdělíme za 2. okem a pleteme přes 2 řady odděleně, pak pleteme opět přes všechna oka. 1. 
knoflíkovou dírku vypracujeme po 16 (17/18) cm od začátku, 2. a 3. knoflíkovou dírku vypracujeme po 
dalších 8 cm. 
 
Náramenice: 
Po 49 (50/51) cm od začátku levých 13 (15/17) ok uzavřeme. 
 
Límec: 
A přes zbylých 9 ok pleteme dále 7 cm, pak oka odložíme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Odložená oka předních dílů sešijeme pletacím stehem. Spodní okraj límce našijeme na zadní 
výstřih. 
 
Kapsa: 
Pro kapsu spodní okraj předního dílu ohneme nahoru přes 8 cm a oboustranně uzavřeme úzké 
postranní švy přes 4 cm. 
Zbylé postranní švy sešijeme, přičemž necháme pro průramky 17 (18/19) cm otevřených. 
Našijeme knoflíky. 
 
Tip: nitky zapošijeme a na konci uděláme pevný uzel. Konce uzlů důkladně potřeme bezbarvým lakem 
na nehty a necháme zaschnout, pak se příze nebude rozdvojovat. 
 


