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podzim – zima 2012–13: 35 Pletená vesta 
 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro vel. 36-40 
 
Materiál: Big Ball značky Schoeller + Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = ca. 180 m / 200 g 
barva 33 graumeliert 600 g 
 
Materiál: Semira značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl, 20% vlna, délka návinu = ca. 75 m / 100 g 
barva 02 schwarz 300 g, b. 12 graumel. 300 g 
 
Materiál: Alpha značky Schoeller + Stahl 
70% polyakryl, 30% vlna, délka návinu = ca. 60 m / 50 g 
barva 17 royal 100 g, b. 19 mais 100 g, b. 33 türkis 100 g 
 
Jehlice: jehlice č. 8 + 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Lícový žerzej: 
líc hladce, rub obrace 
Přízi Semira na jehlicích č. 12, vzorek práce 9,5 ok a 16 řad = 10 x 10 cm. 
Přízí Alpha na jehlicích č. 8, vzorek práce 12 ok a 16 řad = 10 x 10 cm. 
 
Rubový žerzej: (vzorek práce 9,5 ok a 16 řad = 10 x 10 cm) 
líc obrace, rub hladce na jehlicích č. 12 
 
Vroubek: (vzorek práce 7 ok a 16 řad = 10 x 10 cm) 
líc i rub hladce přízí Big Ball na jehlicích č. 12 
 
Velký perličkový vzor: (vzorek práce 9 ok a 14 řad = 10 x 10 cm) 
přízí Big Ball, jehlice č. 12 

1. řada: 1 hladce, 1 obrace; 
2. řada: oka pleteme tak, jak je jeví; 
3. řada: 1 obrace, 1 hladce; 
4. řada: oka pleteme tak, jak je jeví. 

1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Patentový vzor s lichým počtem ok:   
Big Ball, jehlice 12 

1. řada: krajové oko, * 1 hladce, 1 oko sejmout s nahozením obrace, od * stále opakujeme, končíme 
1 hladce, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, 1 oko sejmout s nahozením obrace * 1 oko s nahozením předchozí řady 
hladce splést, 1 oko sejmout s nahozením obrace, od * stále opakujeme, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, * 1 oko s nahozením předchozí řady hladce splést, 1 oko sejmout s nahozením 
obrace, končíme 1 oko s nahozením předchozí řady hladce splést, krajové oko. 

Pleteme 1 x 1. – 3. řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 
 
Sled proužků: po 6 řadách barvou graumel. a schwarz. 
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Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 35 ok na jehlicích č. 12 přízí Big Ball a pleteme vroubek. Po 15cm = 24 řadách od začátku 
pokračujeme rubovým žerzejem přízí Semira podle sledu proužků, přičemž v 1. řadě rovnoměrně 
přidáme 7 ok z příčné nitě = 42 ok. Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně ve 12., 30., 48., 66. 
a 84 řadě 1 oko = 52 ok. Po 80 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 20 ok na jehlicích č. 12 přízí Big Ball a pleteme vroubek. Po 15 cm = 24 řadách od začátku 
posledních 5 ok odložíme a přes zbylých 15 ok pleteme rubový žerzej přízí Semira podle sledu proužků, 
přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 4 oka z příčné nitě = 19 ok. Pro postranní tvarování přidáváme 
na pravém okraji práce ve 12., 30., 48., 66. a 84 řadě 1 oko = 24 ok. Pro výstřih uzavřeme na levém okraji 
práce po 69 cm od začátku 5 ok a dále pak ještě ujímáme v každé 2. řadě 1 x 3 a 4 x 1 oko. Po 80 cm 
od začátku zbylých 12 náramenice uzavřeme. 
 
Pravý přední dl: 
Začneme na 20 ok na jehlicích č. 12 přízí Big Ball a pleteme vroubek. Po 15 cm = 24 řadách od začátku 
prvních 5 ok odložíme a přes zbylých 15 ok pleteme rubový žerzej přízí Semira podle sledu proužků, 
přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 4 oka z příčné nitě = 19 ok. Pro postranní tvarování přidáváme 
na levém okraji práce ve 12., 30., 48., 66. a 84 řadě 1 oko = 24 ok. Pro výstřih uzavřeme na pravém okraji 
práce po 69 cm od začátku 5 ok a dále pak ještě ujímáme v každé 2. řadě 1 x 3 a 4 x 1 oko. Po 80 cm 
od začátku zbylých 12 náramenice uzavřeme. 
 
Dohotovení:: 
Lemy rukávů se pletou odděleně v jednom kuse přes rameno a pak jsou našity = začneme na 2 oka 
na jehlicích č. 12 přízí Big Ball a pleteme velkým perličkovým vzorem. Pro postranní tvarování 
přidáváme na pravém okraji práce v každé 4. řadě 22 x 1 oko = 24 ok. Po 65 cm od začátku ujímáme 
na pravém okraji práce v každé 4. řadě 22 x 1 oko tak, že vždy 2 oka podle vzoru spleteme = 2 oka. 
Po dalších 4 řadách oka uzavřeme. 
 
Odložených 5 ok z obou předních dílů opět nabereme na jehlice č. 12 a pleteme přízí Big Ball 
vroubkem, přičemž v 1. řadě přidáme 1 oko z příčné nitě = 6 ok. Oba lemy pleteme do výše 62 řad 
a odložíme. Sešijeme ramenní švy. Lem rukávů našijeme, přičemž lem přeložíme na polovinu 
a začínáme od ramenního švu a přišíváme ho pevně odshora dospodu, přičemž spodní špička by měla 
dosahovat až ke konci poslední řady lemu. Spodní postranní šev sešijeme přes 30 cm od začátku. 
 
Pro lem výstřihu odložených 6 ok pravého předního dílu nabereme opět na jehlice, ze zadního výstřihu 
nabereme na kruhovou jehlici 50 ok a dále pleteme přes odložených 6 ok levého předního dílu = 62 ok 
a pleteme vroubkem přízí Big Ball, po 10 řadách oka uzavřeme. 
 
Pro kapsy nahodíme po 13 okách na jehlicích č. 12 přízí Big Ball a pleteme patentem. Po 26 řadách 
od začátku oka v rytmu vzoru uzavřeme. Pak kapsy vždy ve 3 cm odstupu k lemu a přednímu lemu 
našijeme. 
 
Pro šňůrky pleteme vždy přes 5 ok na jehlicích č. 8 barvou royal, mais a türkis a pleteme lícový žerzej. 
Šňůrky pleteme podle libosti dlouhé a podle fotky nebo vlastní fantazie je našijeme na přední i zadní 
stranu vesty. 
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36 Pletená čepice 
 
pro obvod hlavy 54 cm 
 
Materiál: Semira značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl, 20% vlna, délka návinu = ca. 75 m / 100 g 
barva 07 bergsee 100 g 
 
a 
 
37 Pletená čepice 
 
pro obvod hlavy 54 cm 
 
Materiál: Alpha značky Schoeller + Stahl 
70% polyakryl, 30% vlna, délka návinu = ca. 60 m / 50 g 
barva 33 türkis 100 g 
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 7,5 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 10. 
Jsou zakresleny jen liché kruhové řady, v sudých kruhových řadách se oka pletou tak, jak se jeví. 
1. – 4. řadu stale opakujeme. 
 
Pracovní postup:  
 
Přízí Alpha se čepice plete dvojitou přízí. 
Začneme na 38 ok a oka rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice (= 10, 9, 10, 9 ok na jehlici) a uzavřeme 
do kruhu. 
 
Pleteme vzorem lemu, po 4 cm od začátku pokračujeme dále základním vzorem, přičemž v 1. kruhové 
řady přidáme rovnoměrně 12 ok = 50 ok, opakování vzoru pleteme v 1 kruhové řadě 5 x. 
 
Pleteme 24 kruhových řad základním vzorem, pak začneme ujímat následovně: 

1. kruhová řada.: * 1 hladce, 2 oka hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oka přes ně přetáhnout, 
1 hladce, 2 obrace splést, 1 obrace, 2 obrace splést, od * stále opakujeme; 

2. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví, bez ujímání; 
3. kruhová řada: * 1. hladké oko s okem obrace hladce splést, 1 hladce, 1 hladce sejmout, 1 hladce 

a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 obrace, od * stále opakujeme = 20 ok; 
4. kruhová řada.: vždy 2 oka hladce splést = 10 ok. 

Zbylými 10 oky protáhneme přízi a stáhneme je. 


