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Model 27 Vesta a 28 Šála 
 
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: Big Ball Spezial značky  Schoeller + Stahl 
100% polyakryl,  délka návinu  = ca. 180 m / 200 g 
Barva  21 marine celkem 800 g,  500 (550) 600 g vesta a 300 (250) 200 g šála 
 
Jehlice: jehlice č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu:  (vzorek práce 9 ok a  9 řad = 10 × 10 cm) 
Krajové oko, 1 hladce, * 2 obrace, 2 hladce*, končíme 2 obrace, 1 hladce, krajové oko na jehlicích  
č. 12. Vzor od * do * neustále opakujeme 
 
Základní vzor:  (vzorek práce 7 ok a  9 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete napříč, začínáme vždy u rukávu. 
 
Levý rukáv/levý přední díl a zadní díl: 
Začneme na 38 ok a pleteme 10 cm vzorem lemu, dále pak 
pokračujeme základním vzorem, přičemž oboustranně nově 
nahodíme po 19 okách a přidáme je do práce = 76 ok. 
Ve středu označíme 2 oka a z obou stran těchto označených 
ok přidáváme v každé 2. řadě 2 × 1 a v každé 4. řadě 2 × 1 
oko = 84 ok. 
Po 26 (28) 30 cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a 
pleteme vždy přes 42 ok 9 cm dál, pak oka uzavřeme. 
 
Pravý rukáv/pravý přední díl a zadní díl pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sháčkujeme 
šev na zadním středu, postranní švy sešijeme matracovým 
stehem. 
 
Pro lem nabereme na spodních okrajích rovnoměrně 90 (98) 
106 ok a pleteme 20 cm vzorem lemu v kruhových řadách, 
pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Pro šálu nahodíme 22 ok a pleteme 200 (180) 160 cm vzorem 
lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
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