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léto 2012: 25 – Pletená třásňová 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: Bahia značky Schoeller+Stahl 
50% viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 50 m / 50 g 
barva 06 kaffee 250 (300) 350 g 
 
Jehlice: č. 4,5 + háček č. 4,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: zapínáni značky Jim Knopf, Art.-Nr. 40008, barva 06 braun 
 
Základní vzor: (vzorek práce 17 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
Počet ok dělitelný 4 + 2 + 2 krajová oka na jehlicích č. 4,5 

1. řada.: 1 oko hladce, 1 nahodit, 1 dvojité ujmutí (1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout), * 1 nahodit, 1 oko hladce, 1 dvojité ujmutí *, končíme 
1 nahozením, 1 okem hladce, 1 nahozením, 1 okem hladce, krajové oko; 

2. a 4. řada: obrace; 
3. řada: krajové oko, 1 nahodit, 2 oka hladce splést, * 1 nahodit, 1 dvojité ujmutí, 1 nahodit, 

1 hladce *, končíme 1 nahodit, 1 dvojitým ujmutím, krajové oko. 
Vzor mezi * neustále opakujeme. 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 72 (80) 88 ok a pleteme rubovou řadu obrace a pak 4 řady lícovým žerzejem, dále 
pokračujeme základním vzorem. 
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně v každé 4. řadě 5 x 1 oko vedle krajového oka a pak 
opět v každé 6. řadě přidáváme oboustranně 5 x 1 oko. 
Po 32 cm od začátku pro průramky uzavřeme oboustranně 3 ok a dále pak ještě v každé 2. řadě 
4 (6) 7 x 1 oko. Vedle krajových ok necháváme běžet z obou stran 1 oko hladce. Po 52 (53) 54 cm 
od začátku zbylých 58 (62) 66 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 36 (40) 44 ok a pleteme rubovou řadu obrace a pak 
4 řady lícovým žerzejem. Dále pokračujeme základním vzorem. 
Postranní tvarování a průramek pleteme na pravém okraji práce stejně 
jako u zadního dílu. Současně po 27 (28) 29 cm od začátku ujímáme 
pro výstřih na levém okraji práce vedle krajového oko a 1 oka hladce 
1 oko a dále pak ještě v každé 4. řadě 5 x 1, v každé 2. řadě 10 x 1. 
Po 52 (53) 54 cm od začátku zbylých 13 (15) 18 náramenice uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme 
ramenní a postranní švy matracovým stehem. Všechny okraje 
obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. Na předních okrajích 
háčkujeme ještě 1 řadu 2 krátké sloupky, 2 řetízková oka, přičemž vždy 
přeskočíme 1 krátký sloupek předchozí řady. Pro třásně si nastříháme 
po 2 vláknech a uvážeme je do dírek v háčkovaných okrajích. Hotové 
třásně měří cca 12 – 14 cm. Na závěr je rovnoměrně zastřihneme. 
Připevníme zapínání podle fotografie. 
 


