© 2011 www.pleteni.eu
všechna práva vyhrazena

strana 1

Model 23 Dámský kabát
- návod a pracovní postup na ruční pletení
Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 40/42 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze
jeden údaj, platí pro obě velikosti.
Příze: Maxima značky Schoeller + Stahl
100% vlna, délka návinu = ca. 35 m / 50 g
Barva 101 holz 900 (950) g
Jehlice: č. 10 + 12 značky Schoeller + Stahl
Ostatní potřeby: 1 velký knoflík
Abychom dosáhli rovnoměrného rozdělení barevných efektu, doporučuje se plést střídavě po 2 řadách
ze 2 klubek.
Vzor lemu: (vzorek práce: 8,5 ok a 11 řad = 10 x 10 cm)
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 10
Vzor lemů: Velký perličkový vzor na jehlicích č. 10
1 hladce, 1 obrace, v každé 2. řadě posuneme vzor o 1 oko
Základní vzor: (vzorek práce: 7 ok a 11 řad = 10 x 10 cm)
Lícový žerzej na jehlicích č. 12
Copánek:
Pleteme podle rozkresu pro copánek levého předního dílu a stejně tak copánek pravého předního dílu
1 x řadu 1 – 18, pak stále opakujeme řady 7 – 18.
Zdůrazněné ujímání:
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést
Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové
oko
Pracovní postup:
Zadní díl:
Začneme na 53 (61)ok a pleteme 15 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem, přičemž
v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 9 (11) ok = 44 (50) ok.
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně zdůrazněně po 10 řadách od lemu a dále pak v každé
5. řadě ještě 3 x 1 oko = 36 (42) ok.
Pro průramky ujímáme zdůrazněně po 58 (57) cm od začátku v každé 2. řadě 3 (4) x 1 oko = 30 (34) ok.
Po 80 cm od začátku všechna oka uzavřeme.
Levý přední díl:
Začneme na 31 (35) ok a oka rozdělíme takto: krajové oko, 16 (20) ok vzorem lemu (poslední oko je
rubové), 8 ok malý copánek levého předního dílu, 6 ok vzor lemů, pleteme 15 cm rovně. Pak
pro přechod na základní vzor v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 4 (5) ok a pleteme v tomto rozdělení:
krajové oko, 11 (14) ok hladce, 1 obrace, 8 ok copánek, 6 ok vzorem lemů = 27 (30) ok.
Postranní tvarování a průramky pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Současně
po 52 cm od začátku pro přední zešikmení ujímáme zdůrazněně na levém okraji práce 1 oko a dále
pak ještě v každé 4. řadě 8 x 1 oko. Po 80 cm od začátku zbylých 11 (14) ok náramenice uzavřeme.
Pravý přední díl pleteme zrcadlově (tedy i copánek viz rozkres pravého předního dílu)
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Rukáv:
Začneme na 36 (38) ok a pleteme 10 cm vzorem lemu. Pak pokračujeme základním vzorem, v první
řadě ujmeme rovnoměrně 11 ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 2 (3) hladce, 1 obrace, 8 ok
copánek rukáv, 1 obrace, 2 (3) hladce, krajové oko = 25 (27) ok.
Pro rukávovou kouli ujímáme oboustranně zdůrazněně po 32 cm od začátku v každé 2. řadě 9 x 1 oko.
Po 48 cm od začátku zbylých 7 (9) ok uzavřeme.
Druhý rukáv pleteme stejně.
Dohotovení:
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy hladkou
tenkou barevně stejnou přízí matracovým stehem, vsadíme rukávy. Pro límec nabereme z okraje
výstřihu rovnoměrně 63 (65) ok a pleteme vzorem lemu. Pracujeme zkrácené řady následovně:
začneme přes prostředních 11 (13) ok a z obou stran v každé 2. řadě přidáváme vždy 13 x 2 oka víc,
přičemž práci obracíme vždy s 1 nahozením. Když se pak plete opět přes všechna oka, splétáme
nahozená oka vždy s okem před nebo za hladce, aby nevznikly žádné dírky. Následně pak pleteme
ještě 1 řadu přes všechna oka a pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. Výška límce v zadním středu je
ca. 24 cm.
Pro knoflíkovou dírku uháčkujeme řetízek z 28 RO, přehneme ho do smyčky a tu našijeme ca. 5
od začátku výstřihu doprostřed lemu levého předního dílu. Našijeme knoflík.

Cop levé strany předního dílu a rukávů
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Cop pravé strany předního dílu

