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léto 2012: 30 – Dámská dlouhá 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: Tia značky Schoeller+Stahl 
68% polyakryl, 25% viskóza, 7% metalický polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g 
barva 02 schwarz 200 (250) 300 g  
 
Materiál: Limone značky Schoeller+Stahl 
100% bavlna mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 24 schwarz 200 (250) 300 g 
 
Jehlice: č. 6 + háček č. 3,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: zapínání značky Jim Knopf, Art. Nr. 40008 barva 01 schwarz 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6 přízí Tia 
 
Základní vzor: (vzorek práce 16 ok a 19 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 6 volně. 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození obrace. 
1. – 12. řadu neustále opakujeme. 
 
Sled vzorů: 
12 řad základním vzorem podle rozkresu přízí Limone, 8 řad vzorem lemu přízí Tia střídavě. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 78 (86) 94 ok přízí Tia a pleteme 8 cm vzorem lemu a oka rozdělíme následovně: 
krajové oko, 2 hladce, 2 obrace, končíme 2 obrace, krajové oko. Dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu vzorů, přičemž oka rozdělíme podle rozkresu takto: krajové oko, 19 (21) 23 x MS, 
krajové oko. 
Po 50 cm od začátku ujímáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé další 12. řadě 
oboustranně 4 x 1 oko = 68 (76) 84 ok. 
Po 80 cm od začátku uzavřeme oboustranně pro průramek 3 oka a dále pak ještě ujímáme 
oboustranně v každé 2. řadě 3 (5) 7 x 1 oko. Po 100 cm od začátku zbylých 56 (60) 64 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 38 (42) 46 ok a pleteme podle sledu vzorů stejně jako u zadního dílu. Postranní 
tvarování a průramek pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Po 72 cm 
od začátku ujímáme pro výstřih v každé 2. řadě na levém okraji práce 4 x 1 oko a dále pak ještě 
v každé 4. řadě 10 x 1 oko. Po 100 cm od začátku zbylých 13 (15) 17 ok uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy přízí 
Limone matracovým stehem. 
Přední okraje a okraje průramků obháčkujeme přízí Limone háčkem 3,5 třemi řadami, případně 
třemi kruhovými řadami krátkých sloupků. 
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