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Dámská ručně pletená dlouhá vesta 
 
Model 16 z ručně pletací příze Meribel nebo Cosima značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = 1. údaj v závorce, pro vel. 44/46 = 2. údaj 
v závorce, pro vel. 48/50 = údaje za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny 
velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Meribel 
50% vlna 
40% polyakryl, 
10% alpaka  
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

14 birke 
 
 
 

500 g 
10 klubek 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 
 
 
 

650 g 
13 klubek 
 
 

 
vestu lze uplést také z této příze: 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Cosima 
55% vlna (sw), 45% 
polyakryl 
(mikrovlákno),  
Délka návinu 
= ca. 70 m / 50 g 

25 birke 
 
 
 

700 g 
14 klubek 
 
 

750 g 
15 klubek 
 
 

800 g 
16 klubek 

850 g 
17 klubek  

 
Jehlice: jehlice č. 6 + 7, krátká kruhová jehlice č. 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 5 knoflíků. 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 16 ok a 19 řad = 10 x 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 6. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 14 ok a 19 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 7. 
 
Copánkový vzor: (šířka: 13 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 7. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví. Pleteme 1 x 1. – 26. řadu, pak stale opakujeme 3. – 26. řadu. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout; 
levý okraj práce: 2 oka hladce splést, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 70 (78/86) 94 ok a pleteme na jehlicích č. 6 vzorem lemu 7 cm. Dále pokračujeme 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně u copánků vždy po 6 okách (celkem 
přidáme 30 ok) a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 10 (14/18) 22 ok lícový žerzej, 2 x MS podle 
rozkresu, končíme u šipky A, 10 (14/18) 22 ok lícový žerzej, krajové oko = 100 (108/116) 124 ok. 
 
Pro náramenice uzavřeme po 74 (75/76) 77 cm od začátku oboustranně 9 (8/7) 6 ok a dále pak 
uzavřeme v každé 2. řadě ještě oboustranně 5 x 5 (6/7) 8 ok, přičemž u copánků uzavíráme oka 
obzvláště pevně, anebo nejdříve vždy 2 oka spleteme a pak přetáhneme.  
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Po 80 (81/82) 83 cm od začátku zbylých 32 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 38 (42/46) 50 ok na jehlicích č. 6 a pleteme 7 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem na jehlicích č. 7, přičemž v 1. řadě přidáme u copánků vždy 6 ok (celkem přidáme 
12 ok) a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 10 (14/18) 22 ok lícový žerzej, 1 x MS podle rozkresu, 
končíme 3 oky za MS, 5 ok lícový žerzej, krajové oko = 50 (54/58) 62 ok. 
 
Pro výstřih ujímáme zdůrazněně po 55 cm od začátku na levém okraji práce v každé 4. řadě 8 x 1 a v 
každé 2. řadě 8 x 1 oko. 
 
Současně pro náramenici uzavřeme po 74 (75/76) 77 cm od začátku na pravém okraji práce 9 (8/7) 6 
ok a dále pak uzavřeme v každé 2. řadě 5 x 5 (6/7) 8 ok stejně jako u zadního dílu. 
 
Celková délka dílu je 80 (81/82) 83 cm. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 38 (42/46) 50 ok na jehlicích č. 6 a pleteme 7 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem na jehlicích č. 7, přičemž v 1. řadě přidáme u copánků vždy 6 ok (celkem přidáme 
12 ok) a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 5 ok lícový žerzej, 1 x MS podle rozkresu, končíme 3 oky 
za MS, 10 (14/18) 22 ok lícový žerzej, krajové oko = 50 (54/58) 62 ok. 
 
Pro výstřih ujímáme zdůrazněně po 55 cm od začátku na pravém okraji práce v každé 4. řadě 8 x 1 a v 
každé 2. řadě 8 x 1 oko. 
 
Současně pro náramenici uzavřeme po 74 (75/76) 77 cm od začátku na levém okraji práce 9 (8/7) 6 ok 
a dále pak uzavřeme v každé 2. řadě 5 x 5 (6/7) 8 ok stejně jako u zadního dílu. 
 
Celková délka dílu je 80 (81/82) 83 cm. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Sešijeme postranní švy přes 54 cm. Pro průramky necháme 20 (21/22) 23 cm nesešitých. 
 
Pro lem nabereme z předních okrajů a výstřihu na jehlice č. 6 rovnoměrně 286 (290/294) 298 ok 
a pleteme vzorem lemu, přičemž v pravém lemu vypracujeme po 2 cm 5 knoflíkových dírek 
následovně: od spodního okraje uplést 11 ok, * 1 nahodit, 2 hladce splést, 18 ok uplést, od * opakujeme 
ještě 3 x, 2 hladce splést, 1 nahodit, zbytek ok uplést. V následující řadě nahozená oka pleteme podle 
vzoru. Po celkových 4 cm oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Z okrajů průramků nabereme rovnoměrně na krátkou kruhovou jehlici č. 6 64 (68/72) 76 ok a pleteme 
vzorem lemu v kruhových řadách 4 cm. Pak volně v rytmu vzoru uzavřeme.  
 
Přišijeme knoflíky. 



zadní díl levý přední díl

opakování vzoru = 30 ok


