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Model 54 Dívčí vesta 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 čísla před závorkou, pro velikost 38/40 = čísla v závorce, pro velikost 42 = čísla 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
Barva 08 birke 500 (600) 700 g 
 
Jehlice a háček: č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 7,5 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) 
Vroubek na jehlicích č. 12  
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 7,5 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Zdůrazněné ujímání raglánu: Vpravo vedle označeného oka: 2 oka přehozeně splést (1 oko hladce 
sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout). Vlevo vedle označeného oka: 2 hladce splést. 
 
Zdůrazněné ujímání na předním zkosení: Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce splést 
Na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, krajové oko. 
 
Pracovní postup:  
 
Všechny díly se až k sedlu pletou jednotlivě. Pak se všechny díly naberou na jehlici. 
 
Zadní díl: 
Začneme na 34 (38) 42 ok a pleteme základním vzorem 1. Po 20 cm od začátku oka odložíme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 18 (20) 22 ok a pleteme základním vzorem 1. Po 20 cm od začátku oka odložíme. 
Pravý přední díl pleteme stejně. 
 
Rukáv: 
Začneme na 22 (26) 30 ok a pleteme rubovou řadu hladce, pak oka odložíme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Sedlo: 
Pro sedlo nabereme všechna oka na kruhovou jehlici takto: 18 (20) 22 ok pravý přední díl, 22 (26) 30 ok 
pravý rukáv, 34 (38) 42 ok zadní díl, 22 (26) 30 ok levý rukáv, 18 (20) 22 ok levý přední díl = 114 (130) 146 
ok. V následující kruhové řadě vždy spleteme krajové oko pravého předního dílu s krajovým okem 
pravého rukávu, levé krajové oko pravého rukávu hladce sejmout, krajového oko zadního dílu hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout, levé krajové oko zadního dílu splést hladce s krajovým okem levého 
rukávu, levé krajové oko levého rukávu hladce sejmout, krajové oko levého přední dílu hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout = ujmutí celkem 4 ok = 110 (126) 142 ok. 
4 ujmutá oka si označíme, ujímání se bude dále provádět vždy z obou stran označených ok. Rukávy 
pleteme základním vzorem 2, přední a zadní díl základním vzorem 1. 
Pro zdůrazněné ujímání ujímáme vedle označených ok: 
Pro vel. 36: po 2 řadách 1 x 1, po dalších 4 řadách 1 x 1 a v každé 2. řadě 7 x 1 oko 
Pro vel. 38/40: po 4 řadách 1 x 1 a v každé další 2. řadě 10 x 1 oko 
Pro vel. 42: v každé 2. řadě 13 x 1 oko 
Pracujeme zdůrazněné ujímání. 
Současně pro přední zkosení po 2 řadách zdůrazněně ujímáme oboustranně 1 x 1 oko a dále pak ještě 
v každé 2. řadě 2 (1) 0 x 1 a v každé 4. řadě 3 (4) 5 x 1 oko. 
Po 40 (42) 44 cm od začátku zbylých 26 ok uzavřeme. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout, sešijeme švy matracovým stehem. Výstřih 
a přední okraje obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
Pro límec nabereme z okraje výstřihu a předních zkosení rovnoměrně zevnitř 48 (51) 54 ok a pleteme 
základním vzorem 2.  Na závěr pleteme ještě 1 řadu obrace a po 18 cm oka volně uzavřeme. 
Po přeložení límce leží rubová strana nahoře. 
 
 

 
 
 
 
pokračování…
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Model 55 Čepice 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro obvod hlavy ca. 56 - 58 cm. 
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 07 petrol 100 g 
barva 08 birke 100 g 
barva 09 gold 100 g  
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace barvou petrol na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 7,5 oka a 11 řad = 10 x 10 cm) 
lícový žerzej na jehlicích č. 10 
 
Sled barev: po 4 kruhových řadách birke, gold, petrol, stale opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 38 ok barvou petrol, oka rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice (9, 10, 9, 10 ok pro jehlici) 
a uzavřeme je do kruhu, pleteme 4 cm vzorem lemu. 
Dále pokračujeme základním vzorem, přičemž v první kruhové řadě přidáme rovnoměrně 10 ok = 48 ok 
(12 ok pro jehlici). 
Po 20 cm od začátku vždy splétáme v následujících dvou řadách 2 oka vedle sebe hladce, zbylých 
12 ok protáhneme a stáhneme přízí. 
 
Dohotovení 
Zhotovíme bambuli v barvě gold o průměru 7 cm a přišijeme ji na vršek čepice. 
 
 
Model 57 Návleky na nohy (štulpny) 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Obvod: ca. 36 cm, délka: ca. 28 cm 
 
příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 07 petrol 100 g 
barva 08 birke 100 g 
barva 09 gold 100 g  
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace barvou petrol na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 7,5 oka a 11 řad = 10 x 10 cm) 
lícový žerzej na jehlicích č. 10 
 
Sled barev: po 2 kruhových řadách birke, gold, petrol, stale opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 28 ok barvou petrol a oka rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice a uzavřeme do kruhu. 
Pleteme základním vzorem podle sledu barev, ten opakujeme 6 x. V následující 2. řadě petrol oka 
uzavřeme. Celková výška dílu cca 28 cm. Druhý návlek pleteme stejně. 
 


