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ŽAKÁROVÁ 
VESTA
VELIKOST: 38/40
SPOTŘEBA: 4 klubíčka 
smetanové a 4 klubíčka 
červené příze MERINO 
105 (100% vlna merino 
extrafine Superwash; 
50 g/105 m; AUSTER-
MANN); jehl. č. 5, 
háček č. 3
POUŽITÉ VZORY
I. vroubkový vzor – líc 
i rub hladce; II. lícový 
žerzej – líc hladce, rub 
obrace; III. žakárový 
vzor – pleteme podle 
rozkresů lícovým žer-
zejem, zakresleny jsou 
lícové i rubové řady, 
každou barvu pleteme 
ze samostatného klu-
bíčka, při změně barev 
přízi v rubu křížíme
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 
10 cm x 10 cm = 24 oka 
x 21 řada vzorem III 

Zadní díl začneme 
červenou přízí na 97 
ok a upleteme 6 řad 
(3 vroubky) vzorem I. 
Dále pokračujeme pod-
le rozkresu žakárovým 
vzorem III. Ve 105. řadě 
vzoru (v celkové výši 
47 cm) rozdělíme práci 
na dvě poloviny, čímž 
vytvoříme průkrčník. 
Upleteme prvních 49 ok 
a zbylých 48 ok odloží-
me. Nyní nadále pokra-
čujeme v pletení pouze 
pravé poloviny podle 
rozkresu. Ve výši 50 cm 
(od 109. řady) začneme 
z vnějšího okraje pro 
zkosení náramenic uza-
vírat 5 x 6 ok a zbylých 
19 ok najednou. Levou 
polovinu dopleteme 
zrcadlově k pravé, při-
čemž poslední oko pra-
vé poloviny použijeme 
jako krajové, abychom 
měli počet ok 49. 

Přední díl začneme 
a pleteme stejně jako 
zadní díl, avšak s hlub-
ším výstřihem, práci roz-
dělíme na dvě poloviny 
již v 75. řadě (ve výši 

32 cm). Dále pleteme 
každou polovinu zvlášť, 
pravou podle rozkresu, 
levou poté dopleteme 
zrcadlově k pravé.

Dokončení – Díly na-
vlhčíme nebo přikry-
jeme vlhkým plátnem 
a necháme uschnout. 
Sešijeme náramenice. 

Průkrčník obháčkujeme 
červenou přízí 1 řadou 
krátkých sloupků a řa-
dou račích ok, tzn. kr. 
sloupků háčkovaných 

zleva doprava. Sešije-
me boční švy do výšky 
33 cm. Průramky ob-
háčkujeme stejně jako 
průkrčník.
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