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léto 2012: 15 – Dámská ručně pletená vesta 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Batika značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 130 m / 50 g 
barva 103 regenbogen 400 (400) 450 g 
 
Jehlice: kruhová jehlice č. 3,5 a háček č. 3,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Síťový vzor: (vzorek práce 20 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
1. řada: * 2 hladce, 2 nahodit, 2 hladce * 
2. řada: *2 obrace splést, 1. nahození obrace, 2. nahození hladce, 2 obrace splést * 
3. řada: *1 nahodit, 4 hladce, 1 nahodit * 
4. řada: * 1 hladce do nahozeného oka, 2 oka obrace splést, 2 obrace splést, do následujícího 
nahození 1 oko obrace 
Vzor mezi * neustále opakujeme. 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 82 (90) 98 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pokračujeme síťovým vzorem. 
Po 67 (69) 71 cm od začátku uzavřeme pro zadní krční výstřih prostředních 24 ok a obě strany 
dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě v každé 2. řadě 
oboustranně 1 x2 a 2 x 4 oka. Po 70 (72) 74 cm od začátku zbylých 19 (23) 27 ok náramenice 
uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen pro krční výstřih uzavřeme po 35 (37) 39 cm od začátku 
prostředních 10 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme oboustranně 
na vnitřním okraji ještě 17 x 1 oko. Po 70 (72) 74 cm od začátku zbylých 19 (23) 27 ok náramenice 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy. Uzavřeme 
postranní švy, přičemž podle střihu necháme rozparek od spodního okraje přes 25 cm volný a 
zbytek švu přes 25 (26) 27 cm sešijeme matracovým stehem. 
Pro spodní lem obháčkujeme spodní okraj předního a zadního dílu po 90 (98) 106 krátkých sloupků 
a dále háčkujeme krátké sloupky do výše 5 cm. Okraje rozparku obháčkujeme 1 řadou krátkých 
sloupků. 
 
Pro lemů průramků obháčkujeme průramek po 40 (43) 47 krátkých sloupků a háčkujeme 5 cm lem 
krátké sloupky v kruhových řadách, pak práci ukončíme. 
 
Pro krční lem obháčkujeme přední výstřih po 56 krátkých sloupků na každé straně a zadní výstřih 
36 krátkými sloupky a háčkujeme lem v kruhových řadách, přičemž pro zkosení sháčkujeme 
v každé 2. řadě na předním okraji oboustranně 1 krátký sloupek společně. Přední lemy položíme 
přes sebe a všijeme čistě do výstřihu. 
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