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léto 2012: 27 – 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 02 schwarz 350 (400) 450 g 
 
Materiál: Varieté značky Schoeller+Stahl 
100% polyamid, délka návinu = ca. 150 m / 50 g 
barva 02 schwarz 50 g 
 
Jehlice: č. 4,5 značky  Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: 1 knoflík značky Jim Knopf, Art.-Nr. 12353, 24", barva schwarz 
 
Vzor lemu: 
Vroubek = líc i rub hladce na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5. 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 50 (58) 66 ok a pleteme 3 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 
v tomto rozdělení ok: krajové oko, 2 (4) 2 oka lícový žerzej, 7 (8) 10 x MS, končíme 2 oky 
po opakování vzoru, 2 (4) 2 oka lícový žerzej, krajové oko. 
Pro postranní tvarování přidáváme v každé 2. řadě oboustranně 15 x 1 oko a dále pak ještě 
v každé 4. řadě 3 x 1 oko a to vedle krajového oka a 1 oka hladce. Přidaná oka zapracujeme 
do vzoru = 86 (94) 102 ok. 
Po 25 cm od začátku uzavřeme oboustranně pro průramek 3 oka a dále pak ještě oboustranně 
v každé 2. řadě 5 (7) 9 x 1 oko = 70 (74) 78 ok. 
Po 43 cm od začátku uzavřeme pro výstřih prostředních 26 ok a obě strany dokončíme odděleně. 
Pro zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji ještě v každé 2. řad 1 x 3 a 1 x 2 oka. Po 45 cm 
od začátku zbylých 17 (19) 21 ok náramenice uzavřeme. 
 
Horní levý přední díl: 
Začneme na 6 ok a pleteme rubovou řadu takto: krajové oko, 2 oka hladce, 2 oka obrace, krajové 
oko. Pro spodní okraj přidáváme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 10 x 4 a 2 x 3 oka (2 x 5 
a 10 x 4 oka) 6 x 5 a 6 x 4 oka. Přidaná oka zapracujeme do vzoru. Pak přidáváme pro postranní 
tvarování na pravém okraji práce v každé 8. řadě 2 x 1 oko. Průramek pleteme po 19 cm 
od začátku na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu.  
Současně ujímáme pro výstřih v každé 2. řadě od začátku na levém okraji práce 12 x 1 oko 
a v každé 4. řadě 17 x 1 oko. Po 45 cm od začátku zbylých 17 (19) 21 ok náramenice uzavřeme. 
 
Horní pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Spodní levý přední díl: 
Začneme na 50 ok a pleteme základním vzorem takto: krajové oko, 2 oka lícový žerzej, 7 x MS, 
končíme 2 oky za opakováním vzoru, 2 oka lícový žerzej, krajové oko. Pleteme 27,5 (29,5) 31,5 cm 
rovně. Pak oka uzavřeme. 
 
Spodní pravý přední díl pleteme stejně. 
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Dohotovení:  
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme spodní a horní části předních 
dílů. Sešijeme ramenní a zadní prodloužené postranní švy matracovým stehem. 
Z okrajů horních předních dílů a zadního výstřihu nabereme rovnoměrně 216 ok a pleteme 3 řady 
vzorem lemu. Pak oka volně uzavřeme. Nastříháme vlákna pro třásně z příze Bahia a Varieté. 
Háčkem je protahujeme podél šikmého švu mezi horním a spodním předním dílem, přičemž 
používáme rovnoměrně obě příze. Hotové třásně by měly přesahovat spodní okraj o cca 10 cm. 
Na závěr je zastřihneme paralelně ke spodnímu okraji. 
Našijeme knoflík na levý přední díl cca 3 cm od předního okraje a 2 cm od spodního okraje. 
 
 


