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Model 22 Dámská pletená vesta 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Bahia značky Schoeller+Stahl 
50 % viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = cca. 106 m / 50 g 
Barva 22 pink 400 (450) 500 g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4 značky Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: mlýnek na dutinky 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový, případně rubový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Copánkový vzor: pleteme podle rozkresu.  
Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 3 nahození takto: 1 anglicky hladce,  
1 hladce, 1 anglicky hladce, všechna ostatní oka pleteme tak, jak se jeví. 
Copánkový vzor je znázorněn pro levý přední díl. Pro pravý přední díl pleteme copánkový vzor 
zrcadlově. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, dále základním vzorem, na levém okraji práce: 2 hladce splést, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 94 (102) 110 ok a pleteme 3 řady vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem  
a oka rozdělíme takto: krajové oko, 16 (18/20) ok obrace, 15 ok hladce, 7 (9) 11 ok obrace, 6 ok hladce 
a tím jsme dosáhli zadního středu. Druhou polovinu ok rozdělíme zrcadlově. Na zadním díle se neplete 
podle rozkresu. Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně ve 34. a v každé další 10. řadě 
oboustranně 4 x 1 oko = 86 (94) 102 ok. Pro průramky ujímáme oboustranně zdůrazněně po 47 cm  
od začátku v každé 2. řadě 8 (10/12) x 1 oko = 70 (74) 78 ok. Pro náramenice uzavřeme po 66 (67)  
68 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 3 x 6 (2 x 7 a 1 x 6) 2 x 7 a 1 x 8 ok. Po 68 (69) 70 cm  
od začátku zbylých 34 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 44 (48) 52 ok a pleteme 3 řady vzorem lemu, přičemž v 1. rubové řadě od začátku oka 
rozdělíme následovně: krajové oko, 1 hladce, 1 obrace, atd. Dále pokračujeme základním vzorem 
takto: krajové oko, 2 oka hladce, 12 (14) 16 ok obrace, 23 ok rozkresu, 3 (5) 7 ok obrace, 2 oka hladce, 
krajové oko. Nejdřív opakujeme neustále 1. a 2. řadu rozkresu. Po 16 cm od začátku začneme  
s dírkovou řadou, případně copánky (podle 3. řady rozkresu) a pleteme přes následujících 22 cm  
1. – 8. řadu rozkresu, kterou neustále opakujeme. Pak pleteme opět 1. a 2. řadu rozkresu, kterou 
neustále opakujeme. Díky copánkovému křížení se vytvoří vypasování dílu. Současně pracujeme 
postranní tvarování na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu = 40 (44) 48 ok. Pro výstřih  
od začátku ujímáme na levém okraji práce zdůrazněně po 38 (39) 40 cm od začátku 1 oko a dále pak 
ještě v každé 6. řadě 13 x 1 oko. Průramek a náramenici pleteme na pravém okraji práce stejně jako  
u zadního dílu. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově.  
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem. Pro lemy nabereme z předních okrajů a zadního výstřihu rovnoměrně 279 (283) 
287 ok a pleteme vzorem lemu 2 cm a další 4 cm lícovým žerzejem. Pak oka volně uzavřeme. Okraj  
se sroluje ven. Pro lemy průramků nabereme po 84 (88) 92 okách a pleteme 8 kruhových řad lícový 
žerzej, pak oka volně uzavřeme, aby okraj zůstal pružný. Pomocí mlýnku zhotovíme 2 dutinky cca. 40 cm 
dlouhé, které našijeme ve výši pasu (viz x ve střihu) pod rolovací okraj. 
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