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Model 17 Dámská dlouhá vesta 
 
Pro vel. 36/38 = čísla před závorku, pro vel. 40/42 = čísla v závorce, pro vel. 44/46 = čísla za závorkou.  
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Cotton Mix značky Schoeller+Stahl 
60 % bavlna, 40% polyakryl, délka návinu = cca. 55 m / 50 g 
barva 10 natur 350 (400) 450g 
 
Materiál: Batika značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = cca. 130m/50g 
barva 108 cappuccino 100 (150) 200g 
 
Jehlice: jehlice a háček č. 6 značky Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 12 ok a 16 řad = 10 x 10 cm) 
Na jehlicích č. 6 
1. řada Cotton Mix: krajové oko, * 2 hladce splést, 1 nahodit*, krajové oko 
2. řada Cotton Mix: hladce 
3. řada Batika: krajové oko, 1 hladce, *1 nahodit, 2 oka přehozeně splést (1. oko hladce sejmout, 2. oko 
hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout)*, krajové oko  
4. řada Batika: hladce 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. – 4. řadu neustále opakujeme 
 
Pracovní postup: 
 
Spodní díl zadního a předních dílů se pleteme v jednom kuse napříč. 
Začneme na 53 (56) 59 ok přízí Cotton Mix a pleteme rubovou řadu hladce, pak pokračujeme 
základním vzorem. Na pravém okraji práce po 37 cm a dále pak po dalších 12 (13) 14 cm a dále  
po dalších 18 (20) 22 cm, dále po dalších 18 (20) 22 cm a ještě jednou po dalších 12 (13) 14 cm práci 
označíme podle střihu. To nám usnadní další práci a orientaci. Po 134 (140) 146 cm od začátku oka 
uzavřeme. 
Nyní pro horní kus zadního dílu nabereme přízí Cotton Mix z prostředních 36 (40) 44 cm  
(označení ° - ^- ° ve střihu) z pravého okraje 44 (50) 56 ok a pleteme rubovou řadu hladce. Dále 
pokračujeme základním vzorem. 
Pro zešikmení uzavíráme v každé 2. řadě oboustranně 6 (7) 8 x 1 oko a v každé 4. řadě oboustranně  
5 x 1 oko. Po 20 (22) 24 cm od okraje prostředních 22 (26) 30 ok pevně uzavřeme.  
 
Dohotovení: 
Pro límec nabereme přízí Cotton Mix z okraje spodního dílu od začátku k označení x 44 ok,  
od x do ° (průramek pravý) nahodíme nových 22 (24) 26 ok, ze zadního výstřihu nabereme 23 (25) 27 ok, 
od ° do x (levý průramek) nahodíme nových 22 (24) 26 ok, od x k ukončovací řadě nabereme 44 ok  
= celkem 155 (161) 167 ok a pleteme rubovou řadu hladce. Pak pokračujeme základním vzorem, přitom 
pracujeme zkrácené řady následovně: v každé 2. řadě necháme 8 x 3 a 8 x 4 ok neupletených a práci 
vždy otočíme s 1 nahozením. Když na jehlici zůstane 43 (49) 55 ok = po cca 20 cm) pleteme přízí  
Cotton Mix přes všechna oka, přičemž nahozená oka splétáme s vždy s okem následujícím hladce, 
případně anglicky hladce a přitom zároveň všechna oka uzavřeme. Průramek obháčkujeme 1 řadou 
krátkých sloupků přízí Cotton Mix. 
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