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Model 5 Letní vesta 
 
Pro vel. 36/38 = čísla před závorku, pro vel. 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden údaj, 
platí pro obě velikosti 
 
Materiál: Spray značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
barva 03 navy 250 (300) g 
 
Jehlice: č. 4 značky Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: šikmo střižený proužek z džínové látky, ca. 1 cm široký, dlouhý cca 170 cm 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 
Základní vzor 2: 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4 
1 opakování vzoru = MS = 12 ok = ca. 5, 5 cm 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka obrace. 
1. – 12. řadu neustále opakujeme. 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 5 ok hladce, 2 hladce splést, dále základní vzor…, na levém okraji 
práce 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 5 ok hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 111 (135) ok a pleteme rubovou řadu hladce. Pak pleteme 1 x 1. – 12. řadu základního 
vzoru 2, ale v 11. řadě nepracujeme žádné omotávání. Dále pokračujeme základním vzorem 1. 
Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně v 19. řadě od začátku 1 oko a dále v každé 6. řadě ještě 
12 x 1 oko oboustranně = 85 (109) ok. Dále pleteme rovně do výše 39,5 (38,5) cm od začátku*. 
Nyní pleteme 2 řady hladce, přičemž prostřední oko zdvojíme = 86 /110) ok. Pak práci v prostředku 
rozdělíme a obě poloviny dopleteme odděleně (= 43 (55)) ok základním vzorem 2. Nejdřív dopleteme 
při nošení pravou polovinu zadního dílu takto: krajové oko, 4 oka hladce, pak podle rozkresu oka  
před opakováním vzoru, 2 (3) x opakování vzoru, oka za opakováním vzoru. Na pravém okraji práce 
ujímáme v každé 4. řadě 4 x 1 oko = 39 (51) ok. 
Po cca 30 cm od rozdělení oka uzavřeme (kosočtverce by měly být uzavřené, naposledy nepracujeme 
již žádné omotávání). Při nošení levý zadní díl dopleteme zrcadlově. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl až k *. Pro zešikmení zvýšeného pasu pleteme zkrácenými řadami 
následovně: v každé 2. řadě necháme oboustranně 8 x 5 (9 x 6) ok neupletených a práci obrátíme  
vždy s 1 nahozením. Když uprostřed zbývá ještě 5 (1) oko, pleteme 1lícovou řadu opět přes všechna 
oka, přičemž nahozená oka splétáme s okem před nebo za, aby nevznikly žádné dírky.  V rubové řadě 
pleteme všechna oka hladce, přičemž prostřední oko zdvojíme = 86 (110) ok. 
Nyní práci rozdělíme uprostřed a obě poloviny dopleteme odděleně (= 43/55) ok základním vzorem 2. 
Rozdělení ok při nošení levého předního dílu: krajové oko, 4 oka hladce, pak podle rozkresu oka  
před opakováním vzoru, 2 (3) x opakování vzoru, oka za opakováním vzoru. Na pravém okraji práce 
ujímáme v každé 4. řadě 4 x 1 oko = 39 (51) ok. Po cca 30 cm od rozdělení oka uzavřeme. (kosočtverce 
by měly být uzavřené, naposledy nepracujeme již žádné omotávání). Při nošení levý zadní díl 
dopleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy 
matracovým stehem, přičemž postranní šev necháme ve výši 20 (21) cm otevřený pro průramek.  
Na zadním díle protáhneme pro šněrování džínový proužek, přičemž začneme cca 13 cm pod 
ramenem a proužek protahujeme křížově dírkami vedle omotaného oka. V úrovni zvýšeného pasu 
zakončíme mašlí. 



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

 

 

 

25 (30) 3

(3,5)

6

3535

4,5 (3,5)4,5 (3,5)

10
(9)

20
(21)

5,5 (6,5)

cm18 (23,5)10

30

5,5 (6,5)

19 (24)

1

3

5

7

9

11

8 M MS = 12 M 7 M


