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Model 108 Creativ + Filz 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský kabátek 
Návrh: Stip Studio 
 
Pro vel. 36/38      = čísla vlevo 
Pro vel 40/42       = čísla uprostřed 
Pro vel. 44/46      = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Creativ + Filz značky Austermann 
100% vlna, délka návinu = ca. 100 m/ 50 g 
900 (900/950) g barva 08 krokus 
 
Jehlice č. 4, 4½, 5, 5½, 6, 7, 8 a 9 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 17 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Patentový vzor: 
1. řada (lícová): 1 oko hladce sejmout, * 
1 oko vpíchnout hlouběji a uplést hladce, 1 obrace * 
2. řada:1 oko sejmout hladce, * 1 obrace, 1 oko vpíchnout hlouběji a uplést hladce *, končíme 1 
obrace, 1 hladce 
1. a 2. řadu stale opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 150 (158/166) ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vzorem. Po 48 (50/52) cm 
od začátku oka uzavřeme. 
Na jehlicích č. 4 nabereme přes prostředních 34 (36/38) cm od úzkého okraje 78 (84/88) ok a pleteme 
3 řady základním vzorem, 6 řad vzorem lemu a pak dále patentovým vzorem. Vždy po 4 cm 
patentového vzoru použijeme větší jehlice. Ve výši 29 cm všechna oka za pomoci velké jehlice volně 
uzavřeme. Uzavřeme rukávové a postranní švy. Podél poloviny spodního okraje (od postranního švu 
až k postrannímu švu) nabereme na jehlice č. 4 211 (221/231) ok a pleteme 3 řady základním vzorem, 
6 řad vzorem lemu a dále pak patentovým vzorem. Vždy po 3 cm patentového vzoru použijeme větší 
jehlice. Ve výšce 24 cm oka pomocí velké jehlice volně uzavřeme. Podél druhého okraje upleteme 
stejný pruh. Uzavřeme postranní švy. 
 
Pokračování na další straně… 
 



© 2011 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena strana 3 

 
 

Sukně 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro vel. 36/38      = čísla vlevo 
Pro vel 40/42       = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti 
 
Materiál – Creativ + Filz značky Austermann 
100% vlna, délka návinu = ca. 100 m/ 50 g 
300 (350) g barva 08 krokus 
 
Jehlice č. 3,5 a kruhové jehlice č. 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Žebrový vzor: 
1hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Velký perličkový vzor: na jehlicích č. 3,5 
1. řada: 1 hladce, 1 obrace 
2. řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
3. řada: 1 obrace, 1 hladce 
4. řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Rubový žerzej: 
V kruhových řadách stále obrace 
 
Copánkový vzor přes 18 ok: 
Na jehlicích č. 5. 

1. - 2. řada: hladce; 
3. řada: 6 ok na pomocnou jehlici před práci, 6 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, 
    6 ok hladce; 
4. – 6. řada: hladce; 
7. řada: 6 ok hladce, 6 ok na pomocnou jehlici za práci, 6 ok hladce, pak oka z pomocné 
    jehlice hladce; 
8. – 10. řada: hladce; 
3. – 10. řadu stále opakujeme. 

 
Vzorek práce: 
20 ok a 36 řad = ca. 10 x 10 cm 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl sukně: 
Začneme na 70 (80) ok a pleteme žebrovým vzorem. Po 9 cm = 30 řad od začátku pokračujeme 
velkým perličkovým vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 10 (16) ok anglicky hladce z příčné 
nitě = 80 (96) ok. Po 43 (46) cm od začátku oka volně uzavřeme. 
 
Přední díl sukně: 
Pleteme stejně jako zadní díl a dáváme pozor, abychom začali stejným barevným raportem jako 
u zadního dílu. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy. Pro copánkový volánkový lem začneme 
na kulaté jehlici č. 5 na 240 (260) ok a oka rozdělíme následovně: * 18 ok copánek, 2 obrace*, vzor 
mezi *opakujeme 12 (13) a pleteme v kruhových řadách. Přidáváme v pruzích obrace ok 
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mezi copánky v každé 3. řadě 7 x 1 ok anglicky hladce. Přidaná oka pleteme rubovým žerzejem 324 
(351) ok. Po 22 (26) kruhových řadách oka volně uzavřeme. Pak volánek našijeme začáteční řadou 
na spodní okraj sukně. 
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