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Model 13 Vesta 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti.  
 
Příze: Pelerino značky Schoeller + Stahl 
47 % polyakryl, 33% polyamid, 20% vlna, délka návinu = ca. 28 m / 50 g 
barva 03 sand 350 (400) g 
 
Jehlice: č. 10 + háček č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 6 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
Rubový žerzej na jehlicích č. 10 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 30 (34) ok a pleteme základním vzorem. Po 8 (10) cm od začátku ujímáme pro postranní 
tvarování oboustranně 1 oko. Dalších 18 (16) cm pleteme rovně. Pak oboustranně přidáváme 1 oko. 
Pro průramky po 34 cm od začátku ujímáme v každé 2. řadě oboustranně 3 (4) x 1 oko = 24 (26) ok. 
Po 54 (56) cm od začátku zbylá oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 9 (11) ok a pleteme základním vzorem. Pro zakulacení 
přidáváme na levém okraji práce v každé 2. řadě 1 x 3, 2 x 2 a 2 x 1 
oko = 18 (20) ok. Současně na pravém okraji práce pleteme 
postranní tvarování a průramek stejně jako u zadního dílu. Pro výstřih 
ujímáme po 32 (34) cm od začátku na levém okraji práce 1 oko 
a dále pak ještě v každé 4. řadě 6 x 1 oko. Po 54 (56) cm od začátku 
zbylých 8 (9) ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
Sešijeme ramenní a postranní švy hladkou přízí ve stejné barvě. 
Všechny okraje obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
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Model 14 Nákrčník 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Obvod: ca. 66 cm 
Délka: ca. 24 cm 
 
Příze: Fortissima Teddy značky Schoeller + Stahl 
65% polyamid, 35% vlna superwash, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 13 hellbeige 100g  
barva 14 mokka 50 g 
 
Příze: Fortissima Teddy Color značky Schoeller + Stahl 
65% polyamid, 35% vlna superwash, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 106 kiesel 100g  
 
Jehlice: č. 3,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 22 ok a 33 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu norskou technikou přízí Fortissima Teddy na jehlicích č. 3,5 
Pleteme 3 x 1. - 3. řadu, 1 x 1. – 35. řadu a 3 x 33. – 35. řadu. 
1 = hellbeige 
2 = mokka 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 22 ok a 33 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 3,5 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 180 ok barvou hellbeige 
a uzavřeme oka do kruhu. Pleteme 
4 cm lícový žerzej, pak pokračujeme 
základním vzorem 1, přičemž 
opakujeme MS 6 x a dáváme pozor 
na pořadí řad. Pak pokračujeme 
barvou hellbeige další 4 cm lícovým 
žerzejem. Celková délka je cca 24 cm. 
Pak pleteme ještě dalších 24 cm 
barvou kiesel lícovým žerzejem 
a otevřená oka přišijeme pletacím 
stehem na počáteční řadu. 
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Model 15 Návleky na ruce 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Obvod: ca. 20 cm 
Délka: ca. 25 cm 
 
Příze: Fortissima Teddy značky Schoeller + Stahl 
65% polyamid, 35% vlna superwash, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 13 hellbeige 100g nebo 
barva 14 mokka 100 g 
 
Jehlice: č. 3,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor : (vzorek práce: 22 ok a 33 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 3,5 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 46 ok a pleteme 15 cm vzorem lemu. Pokračujeme základním vzorem, přičemž v 1. řadě 
rovnoměrně ujímáme 8 ok = 38 ok. Po dalších 10 cm oka volně uzavřeme. 
Druhý návlek pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Sešijeme šev matracovým stehem. Horní hladký okraj mírně zarolujeme a obšijeme dvojitou přízí v druhé 
barvě. 


