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AŽUROVÁ VESTA
VELIKOST: 36 (38/40, 42) údaje pro 
větší velikosti jsou uvedeny v závorce, 
pokud je uveden pouze jeden údaj, 
platí pro všechny velikosti
SPOTŘEBA: 250 (300, 350) g světle šedé 
příze zn. MERINO, barva mittelgrau 229 
(100% vlna; 50 g/160 m; AUSTERMANN); 
50 (50, 50) g šedé příze KID SILK, bar-
va grau 07 (75% mohér, 25% hedvábí; 
25 g/225 m); AUSTERMANN); jehlice č. 3 
a 3,5, 5 knoflíků
POUŽITÉ VZORY: I. hráškový vzor – 
1 oko hladce, 1 oko obrace, střídavě 
po jedné řadě nad sebou; II ažurový 
vzor – pleteme podle rozkresu, zakres-
leny jsou pouze lícové řady, rubové 
řady pleteme, jak se oka jeví, 1. a 16. 
řadu stále opakujeme; III. zdůrazněné 
ujímání – vždy 3. a 4. oko lícové řady 
spleteme hladce přetažením a 4. a 3. 
poslední oko spleteme hladce)
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 25 
ok x 32 řad vzorem I na jehlicích č. 3,5

Zadní díl začneme přízí Merino 160 na 
jehl. č. 3 na 112 (122/132) ok a upleteme 
2,5 cm vzorem I. Dále pokračujeme na 
jehl. č. 3,5 vzorem II, přičemž v 1. řadě 
přidáváme 1 oko = 113 (123/133) ok. Ple-
teme následovně: začínáme kraj. okem, 3 
oky před opakováním vzoru II, 10 (11/12) 
x opakování vzoru II, končíme 8 oky za 
opakováním vzoru II a kraj. okem. Ve 
výši 8 cm ujmeme zdůrazněně (III) z obou 
stran 1 oko a v každé další 6. řadě ještě 
4x 1 oko a poté na stejných místech v kaž-
dé 6. řadě 5 x 1 oko přidáme. Současně 
po 28 cm pokračujeme v pletení přízí Kid 
Silk. Ve výši 34 cm uzavřeme z obou stran 
3 oka a dále pak ještě ujímáme zdůraz-
něně (III) v každé 2. řadě 5 (7/9) x 1 oko 
= 97 (103/109) ok. Ve výši 50 (51/52) cm 
uzavřeme pro průkrčník středových 31 ok 
a obě strany dopleteme odděleně. Pro 
zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě na 
vnitřním okraji ještě vždy 1x 5 a 1x 3 oka. 
Ve výši 52 (53/54) cm uzavřeme zbylých 
25 (28/31) ok náramenice.

Levý přední díl začneme přízí Merino 160 
na jehl. č. 3 na 60 (65/70) ok a upleteme 
2,5 cm vzorem I. Pak pokračujeme na jehl. 
č. 3,5 s rozdělením: vel. 36: kraj. oko, za-
čínáme 3 oky před opakováním vzoru II, 
4x opakování vzoru II, končíme 8 oky za 
opakováním vzoru II, 7 ok vzoru I a kraj. 
oko; vel. 38/40: kraj. oko, začínáme 3 oky 
před opakováním vzoru II, 1x opakování 
vzoru II od šipky A, 4x opakování vzoru II, 
končíme 8 oky za opakováním vzoru II, 7 

ok vzor lemu a kraj. oko; vel. 42: kraj. oko, 
začínáme 3 oky před opakováním vzoru 
II, 5x opakování vzoru II, končíme 8 oky za 
opakováním vzoru II, 7 ok vzoru I a kraj. 
oko. Ve výši 8 cm zprava ujmeme zdůraz-
něně (III) 1 oko a dále pak ještě v každé 
6. řadě 4 x 1 oko a poté na stejném mís-
tě v každé 6. řadě 5 x 1 oko přidáme. 
Současně po 28 cm pokračujeme přízí 
Kid Silk. Ve výši 34 cm zprava uzavřeme 
3 oka a dále pak ujmeme zdůrazněně (III) 
v každé 2. řadě ještě 5 (7/9) x 1 oko. Ve 
výši 34 (35/36) cm zleva (vpravo od vzo-
ru lemu) ujmeme zdůrazněně (III) 1 oko 
a dále pak střídavě v každé 2. a 4. řadě 
9 x 1 oko a v každé 2. řadě 1 x 1 oko. 
Ve výši 52 (53/54) cm uzavřeme pro ná-
ramenici 25 (28/31) ok a dále pracujeme 
takto: kraj. oko, 5 ok vzorem I, kraj. oko, 
upleteme 9 cm rovně a oka odložíme.

Pravý přední díl začneme přízí Merino 
160 na jehl. č. 3 na 60 (65/70) ok a uple-
teme 2,5 cm vzorem I. Ve výši cca 1,25 cm 
(v polovině lemu) vypracujeme 1. knof-
líkovou dírku tak, že 3. a 4. oko zprava 
spleteme a 1 oko nahodíme, v další řadě 
nahození pleteme do vzoru. Ostatní dírky 
jsou ve vzdálenosti cca 8 (8,25, 8,5) cm. 
Pak pokračujeme na jehl. č. 3,5 s rozdě-
lením: vel. 36: kraj. oko, 7 ok vzorem I,  
začínáme 3 oky před opakováním vzoru 
II, 4x opakování vzoru II, končíme 8 oky za 
opakováním vzoru II, kraj. oko;
vel. 38/40: kraj. oko, 7 ok vzorem I, za-
čínáme 3 oky před opakováním vzoru 
II, 1x opakování vzoru II od šipky A, 4x 
opakování vzoru II, končíme 8 oky za 
opakováním vzoru II, kraj. oko; vel. 42: 
kraj. oko, 7 ok vzorem II, začínáme 3 oky 
před opakováním vzoru II, 5x opakování 
vzoru II, končíme 8 oky za opakováním 
vzoru II, kraj. oko. Ve výši 8 cm zleva ujme-
me zdůrazněně (III) 1 oko a dále pak 
ještě v každé 6. řadě 4 x 1 oko (= vždy 
4. a 3. poslední oko lícové řady spleteme 
hladce). Pak na stejném místě v každé 6. 
řadě 5 x 1 oko přidáváme. Současně po 
28 cm pokračujeme přízí Kid Silk. Ve výši 
34 cm zleva uzavřeme 3 oka a dále pak 
ujmeme zdůrazněně (III) v každé 2. řadě 
ještě 5 (7/9) x 1 oko. Ve výši 34 (35/36) 
cm zprava (vlevo od vzoru lemu) ujmeme 
zdůrazněně 1 oko a dále pak střídavě 
v každé 2. a 4. řadě 9 x 1 oko a v každé 
2. řadě 1 x 1 oko. Ve výši 52 (53/54) cm 
uzavřeme pro náramenici zleva 25 (28/31) 
ok a dále pracujeme takto: kraj. oko, 5 ok 
vzorem I a kraj. oko, upleteme 9 cm rovně 
a oka odložíme.
Rukáv začneme přízí Merino 160 na jehl. 
č. 3 na 42 oka a upleteme 4 cm lem vzo-

rem I. Pak pokračujeme na jehl. č. 3,5 
s rozdělením, přičemž v 1. řadě přidáme 
1 oko: kraj. oko, začneme 3 oky před opa-
kováním vzoru II, 3x opakování vzoru II, 
končíme 8 oky za opakováním vzoru II, 
kraj. oko = 43 oka.
Pro rozšíření přidáváme z obou stran 
v každé 8. řadě 20 (23/26) x 1 oko = 83 
(89/95) oka, přidaná oka zapracujeme 
do vzoru. Současně ve výši 39 cm pokra-
čujeme přízí Kid Silk. Ve výši 45 (44/43) 
cm pro rukávovou hlavici uzavřeme 
z obou stran 3 oka a dále pak ujímáme 
zdůrazněně (III) v každé 2. řadě 20 x 1 
oko. Zbylých 31 (37/43) ok uzavřeme ve 
výši 59 (58/57) cm.
Druhý rukáv pleteme stejně.
Dokončení – Díly vypneme podle střihu, 
navlhčíme a necháme uschnout. Sešije-
me náramenice matracovým stehem, do 
průramků všijeme rukávy. Sešijeme boční 
a rukávové švy matracovým stehem. Od-
ložená oka lemu na obou předních dílech 
sešijeme pletacím stehem a spodní okraj 
našijeme na zadní průkrčník. Nakonec na 
levý přední díl našijeme knoflíky.
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