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léto 2012: 16 – Dámská ručně pletená letní 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 104 karibik 350 (400) 450 g 
 
Jehlice: č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
lícový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Zdůrazněné ujímání: 
pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést 
levý okraj práce: 1 hladce sejmut, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové 
oko 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 103 (111) 119 ok a pleteme 2 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem. 
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně v 51. řadě základního vzoru 1 oko a dále pak ještě 
oboustranně v každé další 20. řadě 3 x 1 oko = 95 (103) 111 ok. 
Po 50 (51) 52 cm od začátku uzavřeme pro průramky oboustranně 3 oka a dále pak ještě 
zdůrazněně ujímáme oboustranně v každé 2. řadě 6 (8) 10 x 1 oko = 77 (81) 85 ok. Po 70 (71) 72 cm 
od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 52 (56) 60 ok a pleteme 2 cm vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem. 
Pro zkosení přidáváme na levém okraji práce v každé 8. řadě 20 x 1 oko. Současně pleteme 
na pravém okraji práce průramek stejně jako u zadního dílu = 59 (61) 63 ok. 
Po 60 (61) 62 cm od začátku pleteme výstřih takto: upleteme 28 (30) 32 ok, 20 ok uzavřeme, 11 ok 
upleteme. Pak dopleteme obě strany výstřihu odděleně.  Nejdřív pleteme přes levých 11 ok 
a pro zakulacení uzavřeme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 5 x 2 oka. Pak pokračujeme 
přes pravých 28 (30) 32 ok a uzavřeme na levém okraji práce v každé 2. řadě 5 x 2 a 9 x 1 oko. 
Po 70 (71) 72 cm od začátku uzavřeme zbylých 9 (11) 13 ok náramenice. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy 
matracovým stehem. 
Pro krční lem nabereme z okraje výstřihu rovnoměrně z vnitřní strany 170 ok a pleteme 1,5 cm 
vzorem lemu, pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
Pro lemy nabereme z předních okrajů po 165 okách a pleteme 1,5 cm vzorem lemu, pak oka volně 
v rytmu vzoru uzavřeme. Nyní pro zavazovací pásek nabereme na úzkých okrajích předního dílu 
a výstřihu po 15 okách a pleteme vzorem lemu. V každé 2. řadě oboustranně ujímáme 3 x1 oko  
= 9 ok. Po 48 cm ujímáme v každé 2. řadě ještě oboustranně 4 x 2 oka. 
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