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Model 58 Dívčí vesta 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 = čísla před závorkou, pro velikost 40 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden 
údaj, platí pro obě velikosti.  
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 07 petrol 400 (500) g 
 
Jehlice: č. 10 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby:  2 černé druky, ∅ 21 mm značky Prym Art.-Nr. 341 172 
 
Základní vzor: (vzorek práce 8 ok a 11 řad = 10 x 10 cm, měřeno v lehce nataženém stavu) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 10 
 
Pracovní postup:  
 
Přední a zadní díl se plete v jednom kuse, začínáme v kruhových řadách. 
 
Začneme na 68 (76) ok a pleteme základním vzorem. Po 22 (24) cm od začátku uzavřeme 34 (38) ok, 
přičemž začneme a končíme 2 oky obrace, tím je ukončený zadní díl. 
Přední díly dále pleteme v normálních řadách přes vždy 17 (19) ok, přičemž v 1. řadě přidáme vždy 
pro díl 1 oko = 18 (20) ok. 
Po 15 cm od rozdělení spleteme vždy 2 oka obrace společně. Po dalších 15 cm spleteme vždy 2 oka 
hladce společně, po 43 cm od rozdělení zbylých 11 (13) ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme 
uschnout. Top si vyzkoušíme, uzavřené řady předních 
dílu vzadu překřížíme a určíme místa pro upevnění 
druků, které pak vedle sebe našijeme. 
 
VT = přední díl 
RT = zadní díl 
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Model 59 Šála 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Šířka: cca 20 cm, délka: cca 190 cm (bez třásní) 
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 08 birke 300 g 
 
Jehlice: č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 7 ok = 10 cm) 
1. řada: krajové oko, * 1 nahodit, 1 hladce*, 1 nahodit, krajové oko 
2. řada: hladce, přičemž nahozená oka necháme spadnout 
3. a 4. řada: hladce 
5. řada: krajové oko, * 1 nahodit, 1 hladce*, 1 nahodit, krajové oko 
7. a 8. řada: hladce, přičemž nahozená oka necháme spadnout 
9. řada: krajové oko, *2 nahodit, 1 hladce*, 2 nahodit, krajové oko 
10. řada: hladce, přičemž nahozená oka necháme spadnout 
11. a 12. řada: hladce 
Vzor mezi * stále opakujeme. 
1. – 12. řadu stále opakujeme, končíme 8. řadou 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 14 ok a pleteme 3 řady vroubkem (líc i rub hladce). Dále pokračujeme základním vzorem, 
po cca 190 cm od začátku (vzor musí končit 8 řadou), oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Pro třásně nastříháme 42 vláken dlouhých cca 40. Třásně děláme vždy ze 3 vláken, přehneme 
a protáhneme. Na úzké okraje šály navážeme rovnoměrně po 7 třásních. Délka hotových třásní je 
ca. 14 cm. 
 
 
Model 60 Čepice 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro obvod hlavy cca 56 - 58 cm 
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 09 gold 200 g  
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce: 7,5 oka x 11 řad = 10 x 10 cm, lícový žerzej na jehlicích č. 10 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 42 ok, která rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice (10, 11, 10, 11 ok pro jehlici) a uzavřeme 
do kruhu. Po 20 cm od začátku pleteme 1 kruhovou řadu obrace, 1 řadu hladce, 1 řadu obrace, pak 
1 řadu hladce a 1 nahodit střídavě, v následující řadě pleteme obrace, přičemž nahozená oka 
necháme spadnout. Dále pleteme 1 řadu hladce, 1 obrace, pak 1 řadu hladce, 2 oka nahodit střídavě, 
v následující řadě vždy splétáme 2 oka vedle sebe obrace a nahozená oka necháme spadnout = 21 
ok. Pak ještě 1 řadu hladce a 1 řadu obrace, pak oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Nahoře skrz vytažená oka protáhneme přízi, čímž čepici nahoře stáhneme, a přízi dvakrát omotáme 
kolem stažení. 


