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Model 15 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 03 rot 250 (300) 350 g 
 
Jehlice : jehlice č. 12 značky  Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 8 ok a 10 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Strukturální vzor: 
Na jehlicích č. 12 
1. řada: hladce 
2. řada: hladce 
3. řada: 1 hladce, 1 obrace 
4. řada: hladce 
 
Dírkový vzor s kříženými oky: 
Na jehlicích č. 12 
1. řada: krajové oko, * 1 hladce, přičemž přízi omotáme kolem jehlice 2 ×*, krajové oko 
2. řada: krajové oko, * 3 oka dát na pomocnou jehlici za práci, přičemž nahozené oko pustíme, 
následující 3 oka uplést hladce, přičemž nahozené oko pustíme, pak 3 oka z pomocné jehlice uplést 
hladce*, krajové oko. 
Vzor od * do * neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
Díly se pletou od rukávu ke středu zadního dílu. 
Levý rukáv: 
Začneme na 38 ok a pleteme rubovou řadu hladce, pak pleteme 2 řady dírkovým vzorem s kříženými 
oky. Pak 2 řady lícovým žerzejem, přičemž přidáme rovnoměrně 9 (10) 11 ok = 47 (48) 49 ok. 
4 řady strukturálního vzoru, pak 2 (2) 4 řady lícovým žerzejem, přičemž přidáme rovnoměrně 10 (11) 
12 ok  = 57 (59) 61 ok. 
4 řady strukturálního vzoru, pak 2 (4) 4 řady 
lícovým žerzejem, přičemž přidáme rovnoměrně 
5 (3) 1 ok = 62 ok. 
4 řady strukturálního vzoru, pak 3 řady lícovým 
žerzejem a 1 rubovou řadu hladce. 
2 řady dírkového vzoru s kříženými oky. 
Pak uzavřeme na levém okraji práce 31 ok. 
Přes zbylých 31 ok pleteme ještě 8 cm lícovým 
žerzejem až ke středu zadního dílu, oka odložíme. 
 
Pravý rukáv: 
Začneme stejně jako levý rukáv a pleteme 
zrcadlově až ke středu zadního dílu. 
 
Dohotovení: 
Neuzavřená oka zadních dílů sešijeme pletacím 
stehem. Sešijeme švy rukávů. 
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Model 16 Šála 
 
Šířka: ca. 22 – 25 cm  
Délka: ca. 185 cm 
 
Materiál: Show značky Schoeller + Stahl 
40% polyakryl, 30% polyamid, 20% vlna, 10% mohér, délka návinu = ca. 41 m / 50 g 
Barva 03 rot 250 g 
 
Jehlice : jehlice č. 12 značky  Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 8 ok a 10 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Strukturální vzor: 
Na jehlicích č. 12 
1. řada: hladce 
2. řada: hladce 
3. řada: 1 hladce, 1 obrace 
4. řada: hladce 
 
Dírkový vzor s kříženými oky: 
Na jehlicích č. 12 
1. řada: krajové oko, * 1 hladce, přičemž přízi omotáme kolem jehlice 2 ×*, krajové oko 
2. řada: krajové oko, * 3 oka dát na pomocnou jehlici za práci, přičemž nahozené oko pustíme, 
následující 3 oka uplést hladce, přičemž nahozené oko pustíme, pak 3 oka z pomocné jehlice uplést 
hladce*, krajové oko. 
Vzor od * do * neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 20  ok a pleteme rubovou řadu hladce, pak 2 řady dírkového vzoru s kříženými oky.  
Pak * 4 řady lícový žerzej a 4 řady strukturální vzor*. Od * do * opakujeme 3 ×. 
Pak pleteme dalších 135 cm lícovým žerzejem, pak * 4 řady strukturální vzor, 4 řady lícový žerzej *,  
od * do * opakujeme 3 ×, pak 2 řady dírkový vzor s kříženými oky a oka pak uzavřeme. 
 
 
 


