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Model 26 Dámská vesta 
 
Pro vel. 36 - 40 = údaje před závorkou, pro vel. 42 - 46 = údaje v závorce, pro vel. 48 - 52 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36-40 42-46 48-52 
Lunia 
97% bavlna, 
3% polyester metalický 
Délka návinu 
= ca. 85 m / 50 g 

10 granit 
 

450 g 
9 klubek 
 

500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
Vestu lze uplést také z následujících přízí: 
 
příze barva 36-40 42-46 48-52 
Sandrin 
44% bavlna, 
35% polyakryl, 
21% polyamid 
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

02 schwarz 
 

450 g 
9 klubek 
 

500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
příze barva 36-40 42-46 48-52 
Pantino 
60% bavlna, 
40% polyakryl  
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

02 schwarz 
 

450 g 
9 klubek 
 

500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 
 

 
Jehlice: jehlice č. 5,5. 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 15 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 5,5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 16 ok a 19-20 řad = 10 x 10 cm) Na jehlicích č 5,5. Počet ok dělitelný 6 + 2 
+ 2 krajová oka. 

1. řada (lícová): krajové oko, * 2 obrace, 2 hladce splést, 2 nahodit, 2 přehozeně splést, končíme 
2 obrace, krajové oko; 

2. řada (rubová): krajové oko, 2 hladce, * 1 obrace, z 2 nahození předchozí řady uplést 1 hladce, 
1 obrace,1 obrace, 1 hladce *, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, * 2 obrace, 4 hladce *, končíme 2 obrace, krajové oko; 
4. řada: krajové oko, 2 hladce, * 4 obrace, 2 hladce *, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Vesta se plete jako jeden díl. 
 
Pro zadní díl začneme na 82 (100) 118 ok na jehlicích č. 5,5 a pleteme rubovou řadu hladce, pak 
pleteme 2 cm vzorem lemu. Pak pokračujeme základním vzorem, přičemž z obou stran necháme 
na vnějších okrajích vždy 3 oka vzoru lemu dál jako připletený lem. 
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Po 65 cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a obě strany dokončíme odděleně. Nejdřív pleteme 
přes 41 (50) 59 ok pravé poloviny pravý přední díl dál. Oka levé poloviny odložíme. Pleteme dál 
základním vzorem, přičemž z obou stran necháme na vnějších okrajích vždy 3 oka vzoru lemu dál jako 
připletený lem. 
 
Po 138 cm od začátku pleteme ještě 2 cm vzorem lemu, pak oka uzavřeme. 
 
Pak pleteme přes 41 (50) 59 ok levé poloviny levý přední díl dál. Pleteme dál základním vzorem, 
přičemž z obou stran necháme na vnějších okrajích vždy 3 oka vzoru lemu dál jako připletený lem. 
 
Po 138 cm od začátku pleteme ještě 2 cm vzorem lemu, pak oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Vestu přeložíme v linii ramenních švů (viz 
střih) a od ramenní linie si odměříme směrem dolů cca 50 cm a označíme si to. Uděláme kroucenou 
šňůrku v délce 150 (170) 190 cm a protáhneme ji v místě označení dírkami jako pásek. Dáváme přitom 
pozor, aby u lemů ležela šňůrka směrem nahoru.  
 
Na spodní okraj navážeme třásně podle fotky, délka hotových třásní je 10 cm. 
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