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Model 25 Dámská ručně pletená letní vesta 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 
Bahia 
50% viskóza, 
50% polyakryl, 
Délka návinu 
= ca. 106 m / 50 g 

10 natur 
 
 

550 g 
11 klubek 
 

600 g 
12 klubek 
 

650 g 
13 klubek 
 

 
Jehlice: jehlice č. 3,5 a háček č. 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 23 ok a 28 řad = 10 x 10 cm). 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 10 řad = 10 x 10 cm). 
Háčkujeme podle rozkresu háčkem č. 4, pracujeme 1 x 1. – 4. řadu, pak stále opakujeme 2. – 5. řadu, 
neháčkujeme řetízková oka, protože 1. řadu pracujeme přímo do uzavírací řady pleteného lemu. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 100 (109) 118 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 6 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. Dále pokračujeme háčkem č. 4 základním vzorem = 33 (36) 39 x MS (opakování vzoru) + 1 
DS. Pro průramky po 34 cm od začátku v každé 6. řadě háčkujeme oboustranně 5 x 1 MS víc. Po 68 cm 
od začátku práci ukončíme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 46 (49) 52 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 6 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. Dále pokračujeme háčkem č. 4 základním vzorem = 15 (16) 17 x MS + 1 DS. Pro průramek 
po 34 cm od začátku na pravém okraji práce v každé 6. řadě pracujeme 5 x 1 MS víc. 
 
Současně pro výstřih na levém okraji práce pracujeme v každé 2. řadě 10 x ½ MS méně. Zbytek řad 
háčkujeme rovně. Po 68 cm od začátku práci ukončíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 46 (49) 52 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 6 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. Dále pokračujeme háčkem č. 4 základním vzorem = 15 (16) 17 x MS + 1 DS. Pro průramek 
po 34 cm od začátku na levém okraji práce v každé 6. řadě pracujeme 5 x 1 MS víc. 
 
Současně pro výstřih na pravém okraji práce pracujeme v každé 2. řadě 10 x ½ MS méně. Zbytek řad 
háčkujeme rovně. Po 68 cm od začátku práci ukončíme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Levý ramenní šev uzavřeme následovně: 
navážeme přízi v pravém horním rohu levého předního dílu, 2 RO, 1 KS do levého horního rohu zadního 
dílu a práci uzavřeme. V každém obloučku z řetízkových ok předního nebo zadního dílu háčkujeme 
3 KS a jako spojení mezi díly vždy 2 RO. Pravý ramenní šev sháčkujeme zrcadlově. Přední okraje a zadní 
výstřih obháčkujeme 1 řadou KS. 
 
Pro lem začneme na 19 ok a pleteme 78 cm vzorem lemu, pak oka uzavřeme. Druhou polovinu lemu 
upleteme stejně, pak lemy v zadním středu sešijeme a lemy našijeme na přední a zadní díl.  
 
Průramky obháčkujeme 1 řadou KS, přičemž je lehce stáhneme (z 68 cm na 56 cm). 



© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 3 

 
 

Pro lemy průramků začneme na 138 ok a pleteme vzorem lemu, po 1 cm od začátku pleteme 
zkrácené řady, tedy z obou stran odložíme 7 x 7 ok a po otočení práce pleteme 1 nahození. Pak 
pleteme ještě 1 řadu přes všechna oka, přičemž nahození splétáme vždy podle vzoru s následujícím 
okem. Oka poslední řady rovnoměrně našijeme na okraje průramků, postranní švy sešijeme 
matracovým stehem. 
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