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podzim – zima 2012–13: 42 Dámská pletená vesta 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze jeden 
údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Semira značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl, 20% vlna, délka návinu = ca. 75 m / 100 g 
barva 01 wollweiß 500 (600) g, barva 09 nougat 50 g 
 
Jehlice: jehlice č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
vroubek (líc i rub hladce) na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor: (vzorek práce 7 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
lícový žerzej a malý perličkový vzor střídavě na jehlicích č. 12 
 
Sled vzorů: 
* 6 řad lícový žerzej, 2 řady perličkový vzor, 4 řady lícový žerzej, 6 řad perličkový vzor, 10 řad lícový 
žerzej, 4 řady perličkový vzor, 4 řady lícový žerzej, 4 řady perličkový vzor *. 
Vzor mezi * stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 37 (41)ok a pleteme 3 řady vroubkem (= 2 vroubky) a dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu vzorů. 
Pro průramky ujímáme oboustranně po 55 cm od začátku v každé 2. řadě 3 (4) x 1 oko = 31 (33) ok. 
Po 75 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 18 (20) ok a pleteme 3 řady vroubkem (= 2 vroubky), dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu proužků. 
Pro průramek ujímáme na pravém okraji práce po 55 cm od začátku v každé 2. řadě 3 (4) x 1 oko 
= 15 (16) ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 66 cm od začátku v každé 2. řadě na levém okraji práce 1 x 2 a 4 x 1 oko. 
Po 75 cm od začátku zbylých 9 (10) ok náramenice uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 18 (20) ok a pleteme 3 řady vroubkem (= 2 vroubky), dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu proužků. 
Pro průramek ujímáme na levém okraji práce po 55 cm od začátku v každé 2. řadě 3 (4) x 1 oko 
= 15 (16) ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 66 cm od začátku v každé 2. řadě na pravém okraji práce 1 x 2 a 4 x 1 oko. 
Po 75 cm od začátku zbylých 9 (10) ok náramenice uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy 
matracovým stehem. Výstřih obšijeme 1 vláknem příze barvy nougat  obsmykovacím stehem. 
U předního dílu vlákno barvou nougat protáhneme (střídavě přes 1 oko a pod 1 oko) na přední okraj 
a na postranních švech necháme cca 10 cm volně viset jako třásně, přičemž vlákno na okraji 
zauzlujeme. 
 
Protahování u pruhů pletených lícovým žerzejem: u 6 řad posunujeme 2 vlákna, u 4 řad 1 vlákno, 
u 10 řad 4 vlákna. Vlákna nesmíme příliš stahovat, aby díl pořád zůstal lehce elastický. 
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