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Model 20 Dámská vesta 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 44/46 = 2. údaj 
v závorce, pro velikost 48/50 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro 
všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 44/46 48/50 
Merino 105 Color 
fy Austermann 
100% vlna 
(superfine) 
délka návinu = ca. 105 m / 50 g  

1303 
avocado 
 

350 g 
7 klubek 
 
 

400 g 
8 klubek 
 
 

500 g 
10 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 

 
Jehlice: Dlouhá a krátká kruhová jehlice č. 5. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10 x 10 cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 5. Jsou 
znázorněny jen lícové řady. Pokud není ve vysvětlivkách uvedeno jinak, v rubových řadách pleteme 
oka a nahození obrace. 1. – 12. řadu stále opakujeme. 
 
Vroubek v kruhových řadách: 1 kruhová řada obrace, 1 kruhová řada hladce, střídavě. 
 
Pracovní postup 
 
Vesta se plete až k průramkům v jednom kuse. 
 
Začneme na 216 (235/273) 311 ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vzorem v tomto rozdělení ok: 
krajové oko, 2 oka vroubek (= připletený lem), začínáme 10 oky před MS, 10 (11/13) 15 x MS, končíme 
10 oky za MS, 2 oka vroubek (= připletený lem), krajové oko. 
 
Pro průramky práci po 44 cm od začátku práci rozdělíme následovně: 55 (60/70) 80 ok pravý přední díl, 
106 (115/133) 151 ok zadní díl, 55 (60/70) 80 ok levý přední díl. 
 
Nejdřív pleteme pravý přední díl dál, ostatní oka odložíme. Pleteme v následujícím rozdělení ok, 
přičemž v 1. řadě přidáme na konci řady 1 oko jako krajové: 

Vel. 36: krajové oko, 2 oka vroubek, začneme 10 oky před MS, 2 x MS, končíme 4 oky vroubek, 
krajové oko. 
Vel. 38/40: krajové oko, 2 oka vroubek, začneme 10 oky před MS, 2 x MS, končíme 9. okem 
následujícího MS, krajové oko. 
Vel. 44/46: krajové oko, 2 oka vroubek, začneme 10 oky před MS, 3 x MS, krajové oko. 
Vel. 48/50: krajové oko, 2 oka vroubek, začneme 10 oky před MS, 3 x MS, končíme 10 oky za MS, 
krajové oko. 

Vše = 56 (61/71) 81 ok. 
Pro ramenní zkosení po 61 (63/65) 67 cm od začátku na levém okraji práce uzavřeme 5 (7/8) 9 ok a dál 
v každé další 2. řadě uzavřeme ještě 3 x 5 a 3 x 4(6 x 5 / 3 x 7 a 3 x 6) 6 x 8 ok. 
 
Pro límec pleteme přes zbylých 24 ok ještě 9 cm rovně dál, přičemž u posledního raportu do výšky 
vynecháme v 7., 9. a 11. řadě přidávání a ujímání a místo toho pleteme pouze hladce. Pak oka 
odložíme. 
 
Nyní pleteme přes oka zadního dílu dál, přičemž v 1. řadě přidáme oboustranně 1 oko jako krajová 
a pleteme v následujícím rozdělení ok: 
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Vel. 36: krajové oko, 5 ok vroubek, začínáme 10 oky před MS, 4 x MS, končíme 10 oky za MS, 
5 ok vroubek, krajové oko. 
Vel 38/40: krajové oko, začínáme 10 oky před MS, 5 x MS, končíme 10 oky za MS, krajové oko. 
Vel 44/46: krajové oko, 7 x MS, krajové oko. 
Vel 48/50: krajové oko, začínáme 11. okem MS, 7 x MS, končíme 9 okem následujícího MS, 
krajové oko. 

Vše = 108 (117/135) 153 ok. 
Pro ramenní zkosení po 61 (63/65) 67 cm od začátku oboustranně uzavřeme 5 (7/8) 9 ok a dál v každé 
další 2. řadě uzavřeme ještě 3 x 5 a 3 x 4(6 x 5 / 3 x 7 a 3 x 6) 6 x 8 ok. 
 
Současně pro výstřih uzavřeme po 64 (66/68) 70 cm od začátku prostředních 32 (31/31) 31 ok a obě 
strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení v každé 2. řadě uzavřeme na vnitřním okraji ještě vždy 2 x 3 
oka. Celková délka dílu je 66 (68/70) 72 cm. 
 
Dále pleteme přes oka levého předního dílu dál v tomto rozdělení ok, přičemž v 1. řadě přidáme na 
začátku řady 1 oko jako krajové: 

Vel. 36: krajové oko, 4 oka vroubek, 2 x MS, končíme 10 oky následujícího MS, 2 oka vroubek, 
krajové oko. 
Vel. 38/40: krajové oko, začínáme 11. okem MS, 2 x MS, končíme 10 oky následujícího MS, 2 oka 
vroubek, krajové oko. 
Vel. 44/46: krajové oko, 3 x MS, končíme 10 oky následujícího MS, 2 oka vroubek, krajové oko. 
Vel. 48/50: krajové oko, začínáme 10 oky před MS, 3 x MS končíme 10 oky následujícího MS, 
2 oka vroubek, krajové oko. 

Vše = 56 (61/71) 81 ok. 
Pro ramenní zkosení po 61 (63/65) 67 cm od začátku na pravém okraji práce uzavřeme 5 (7/8) 9 ok 
a dál v každé další 2. řadě uzavřeme ještě 3 x 5 a 3 x 4(6 x 5 / 3 x 7 a 3 x 6) 6 x 8 ok. 
 
Pro límec pleteme přes zbylých 24 ok ještě 9 cm dál, přičemž u posledního raportu do výšky 
vynecháme v 7., 9. a 11. řadě přidávání a ujímání a místo toho pleteme pouze hladce. Pak oka 
odložíme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Ramenní švy sešijeme matracovým stehem. Otevřená 
oka límce sešijeme v zadním středu pletacím stehem a límec našijeme na zadní výstřih. Pro lemy rukávů 
nabereme z průramků po 70 (76/84) 92 okách na jehlicích č. 5 a pleteme 5 kruhových řad vroubkem, 
pak oka odložíme. 
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