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Model 5 Dámská vesta 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Show značky Schoeller + Stahl 
40% polyakryl, 30% polyamid, 20% vlna, 10% mohér, délka návinu = ca. 41 m / 50 g 
Barva 04 brombeer 550 (600) 650 g 
 
Jehlice:  jehlice č. 12 + 15, háček č. 15 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce  8 ok a 10 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
Vzorek práce na jehlicích č. 15: 7 ok a  9 řad = 10 × 10 cm 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2, případně 3 oka hladce splést, dále základním 
vzorem, na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce, případně 2 hladce splést a sejmuté oko 
přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko 
 
Zdůrazněné přidávání: 
Na pravém okraji práce krajové oko, 1 hladce, 1 nahodit, dále základní vzor, na levém okraji práce 
1 nahodit, 1 hladce, krajové oko. 
 
Důležité! 
Pleteme hladká krajová oka! 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 35 (39) 43 ok volně na jehlicích č. 15 a pleteme základním vzorem. Po 29 cm od začátku 
pokračujeme na jehlicích č. 12. Pro postranní tvarování přidáme rovnoměrně po 41 cm od začátku 6 ok 
a dále pak přidáváme zdůrazněně v každé 2. řadě oboustranně 12 × 1 oko = 65 (69) 73 ok. 
Pro náramenice ujímáme zdůrazněně po 66 cm od začátku oboustranně v každé 2. řadě 7 (8) 
9 × 2 oka. Pak zbylých 37 ok výstřihu uzavřeme najednou. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 18 (20) 22 ok volně na jehlicích č. 15 a pleteme základním vzorem a jehlice změníme 
stejně jako u zadního dílu. Pro postranní tvarování přidáme rovnoměrně po 41 cm od začátku 3 oka 
a dále pak přidáváme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 12 × 1 oko zdůrazněně = 33 (35) 37 ok. 
Pro výstřih uzavřeme na levém okraji práce po 71 (72) 73 cm od začátku 4 oka a dále pak ujímáme 
zdůrazněně v každé 2.řadě 3 × 1 oko. Náramenici pleteme  na pravém okraji práce stejně jako 
u zadního dílu. Po 80 (81) 82 cm od začátku zbylých 12 ok uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice a postranní švy matracovým 
stehem, přičemž sešíváme jen za polovinu krajových ok, aby šev nebyl příliš silný. U postranních švů 
necháme otevřených 15 (16) 17 cm pro průramky. Při zašívání nitek v rubu nezašíváme vždy celý konec 
příze, ale jen zkrátíme na cca 3 cm a ten přišijeme neviditelně šicím hedvábím. Konce přízí zašíváme 
vždy do švů. Všechny okraje obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
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