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Model 18 Vesta 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 = čísla před závorkou, pro velikost 40 = čísla v závorce, pro velikost 44 = čísla za závorkou. 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze: Elfin značky Schoeller + Stahl 
90 % polyakryl, 10% mohér, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
barva 12 sand 400 (400) 450 g 
 
Jehlice: č. 5 + 6 fy Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 14 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
Patent s hlouběji vpichovaným okem 
Copánek v patentovém vzoru pleteme podle rozkresu. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových 
pleteme oka tak, jak se jeví. 
1. – 16. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 61 (69) 77 ok základním vzorem. 
Pro postranní rozšíření netopýřích rukávů přidáváme oboustranně po 30 (29) 28 cm od začátku v každé 
6. řadě (střídavě v každé 4. a 6. řadě) v každé 4. řadě 8 x 1 oko. V následující lícové řadě oboustranně 
nově nahodíme 15 ok = 107 (115) 123 ok. 
Oboustranně na vnějším okraji pleteme přes 15 ok 
copánek podle rozkresu, pleteme 16 (18) 20 cm 
rovně. Pak pro zkosení náramenice uzavíráme 
v každé 2. řadě oboustranně 12 x 3 a 1 x 4 (14 x 3 
a 1 x 2) 15 x 3 a 1 x 1 oko. Po 70 cm od začátku 
zbylých 27 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 31 (35) 39 ok a pleteme základním 
vzorem. Postranní rozšíření pro netopýří rukávy, 
patentový copánek a zkosení náramenice pleteme 
na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Současně po 46 cm od začátku uzavíráme střídavě 
v každé 4. a 6. řadě na levém okraji práce 14 x 1 
oko. 
Celková výška dílu je 70 cm. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme 
uschnout. Sešijeme náramenice a horní ramenní šev 
a postranní švy matracovým stehem. Pro límec 
nabereme z předních okrajů a ze zadního výstřihu 
rovnoměrně 225 ok a pleteme 12 cm vzorem lemu, 
pak oka volně uzavřeme. 
Z průramků nabereme po 60 (66) 72 okách 
a pleteme 4 cm v kruhových řadách vzorem lemu, 
pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 


