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Model 39 Dívčí vesta 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
pro velikost 36 – 40 
 
Příze: Limbo značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 4611 royal 400 g 
 
Jehlice a háček: č. 4 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 4 knoflíky 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 28 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 
1. – 22. řadu stále opakujeme. 
 
Základní vzor 2: vroubek (líc i rub hladce) na jehlicích č. 4 
 
Pracovní postup
  
Model se plete od zadního dílu a pak se rozdělí na přední díly, takže celý model je pletený v jednom 
kuse. 
 
Začneme na 126 ok a pleteme základním vzorem takto: 6 ok vroubek, * 1 x MS, 6 ok vroubek *¸vzor 
mezi * opakujeme 4 x. Po 53 cm od začátku pro zadní výstřih uzavřeme prostředních 54 ok a přes vždy 
36 ok pleteme odděleně přední díly. Po 66 cm od zadního výstřihu oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
Pro límec nahodíme 7 ok a pleteme základním vzorem 2. Pro postranní zkosení přidáváme v každé 
8. řadě na levém okraji práce 16 x 1 oko = 23 ok. 
Pleteme dál rovně. Po 46,5 cm od začátku jsme dosáhli zadního středu (HM), odtud dopleteme druhou 
polovinu zrcadlově. Límec našijeme podle střihu od * k °. 
Na okraji zadního dílu našijeme z obou stran 1 knoflík po 11 cm od začátku a po dalších 8 cm do středu 
vnějšího vzorku vroubku. Na přední díly uháčkujeme odpovídajícím způsobem na vnitřní okraj smyčku 
ze 14 řetízkových ok a přišijeme ji na okraj. 
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Kragen = límec 
 

 
 
pokračování… 
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Model 40 Čelenka 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro obvod hlavy cca 54 - 56 cm 
 
příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 04 pink 100 g  
 
Jehlice: č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor:  
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 10 
Jsou znázorněny jen lícové řady, pokud ve vysvětlivkách není uvedený jiný údaj, v rubových řadách 
pleteme oka tak, jak se jeví. 
1. – 10. řadu stále opakujeme, pracujeme uzlíčkový okraj. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 10 ok a pleteme základním vzorem. Po cca 54 – 56 cm (měřeno v nataženém stavu) práci 
ukončíme, copánek nám musí vycházet. 
Oka poslední řady přišijeme pletacím stehem na počáteční řadu. 

 
 
 
pokračování…
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Model 43 Nákrčník 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Obvod: ca. 64 cm 
Výška; ca. 30 cm 
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 04 pink 200 g  
 
Jehlice: kruhová jehlice č. 12 značky  Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (5 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
pleteme v kruhových řadách na jehlici č. 12 
Pleteme podle rozkresu. Jsou znázorněny jen liché kruhové řady, v sudých pleteme oka tak, jak se jeví. 
Pleteme 1 x 1. řadu, pak stále opakujeme 3. – 6. řadu. V závěrečné řadě oka označená F necháme 
spadnout. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 32 ok, která uzavřeme do kruhu, pleteme 1 řadu hladce, pak podle rozkresu 1, přičemž 
pleteme 8 x MS. Po 30 cm od začátku oka volně uzavřeme, přičemž všechna oka označená F 
necháme spadnout až k přidaným okům v 1. řadě. 

 
 


