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podzim-zima 2012-13: 210 - Dámský pletený kabátek 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
 
pro vel. 36 = údaje vlevo 
pro vel. 38/40 = údaje uprostřed 
pro vel. 42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze barva 36 38/40 42 
Mariana 
50% vlna,  
30% alpaka,  
20% mohér,  
délka návinu = ca. 60 m/ 50 g 
 
Mariana Color 
50% vlna,  
30% alpaka,  
20% mohér,  
délka návinu = ca. 60 m/ 50 g 
 

12 petrol 
 
 
 
 
 
107 lagune 

200 g 
4 klubka 
 
 
 
 
200 g 
4 klubka 
 

250 g 
5 klubek 
 
 
 
 
250 g 
5 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 
 
 
300 g 
6 klubek 
 

 
Jehlice č. 7 + 8 značky Schoeller 
 
Ostatní potřeby: 5 kusů kreativních knoflíků fy Prym Ø 22 mm, Art.-Nr. 312 102 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
vroubek: (vzorek práce: 10 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
líc i rub hladce na jehlicích č. 8 
 
lícový žerzej: (vzorek práce: 10 ok a14 řad = 10 x 10 cm)  
líc hladce, rub obrace na jehlicích č. 8 
 
Zdvojené oko: 
Přízi položit před práci a do 1. oka vpíchnout jako k pletení obrace. Oko zvednout na pravou jehlici a 
přízi utáhnout pevně dozadu, čímž se oko přetáhne přes jehlici a leží tak zdvojené na jehlici. Příze se 
musí opravdu hodně pevně utáhnout, aby nevznikla žádná dírka. 
 
Patent: 
1. řada (rubová): krajové oko, 1oko obrace, 1 oko hladce, končíme 1 obrace, krajové oko 
2. řada (lícová): krajové oko, *1 oko hladce, 1 oko obrace sejmout, 1 nahodit, od * neustále 
opakujeme, končíme 1 hladce, krajové oko 
3. řada: krajové oko, * 1 oko obrace sejmout, 1 nahodit a oko a nahození předchozí řady splést hladce, 
od * neustále opakujeme, končíme 1 okem obrace sejmout, 1 nahodit, krajové oko 
4. řada: krajové oko * oko a nahození předchozí řady hladce splést, 1 oko hladce, od * neustále 
opakujeme, končíme oko a nahození předchozí řady splést hladce, krajové oko. 
3. a 4. řadu neustále opakujeme. 
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Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 42 (46/50) ok barvou petrol na jehlicích č. 7 a pleteme 2,5 cm vroubkem, pak 
pokračujeme barvou lagune na jehlicích č. 8 vroubkem. 
 
Postranní tvarování: 
Po10 cm od začátku oboustranně ujímáme 1 oko zdůrazněně a dále pak ještě v každé 8. řadě 2 x 1 
oko = vždy 3. a 4. oko lícové řady hladce přehozeně splést a každé 4. a 3. poslední oko splést hladce. 
Po 22 cm od začátku oboustranně 1 oko na stejných místech anglicky hladce z příčné nitě přidáme a 
pak ještě stejným způsobem přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 2 x 1 oko. 
 
Průramky: 
Po 33 cm od začátku oboustranně uzavřeme 2 oka a dále pak ujímáme oboustranně zdůrazněně v 
každé 2. řadě ještě 2 (3/4) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko lícové řady splést přehozeně hladce a 4. a 3. 
poslední oko splést hladce = 34 (36/38) ok. 
 
Výstřih a náramenice: 
Po 48 (49/50) cm od začátku zbylých 34 (36/38) ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 20 (22/24) ok barvou petrol na jehlicích č. 7 a pleteme 2,5 cm vroubkem, pak 
pokračujeme barvou lagune na jehlicích č. 8 dále vroubkem. 
 
Postranní tvarování: 
Po 10 cm od začátku na pravém okraji práce ujímáme 1 oko zdůrazněně a dále pak ještě v každé 8. 
řadě 2 x 1 oko = vždy 3. a 4. oko lícové řady hladce přehozeně splést. Po 22 cm od začátku na pravém 
okraji práce 1 oko na stejných místech anglicky hladce z příčné nitě přidáme a pak ještě stejným 
způsobem přidáváme v každé 8. řadě 2 x 1 oko. 
 
Průramek: 
Po 33 cm od začátku na pravém okraji práce uzavřeme 2 oka a dále pak ujímáme zdůrazněně v každé 
2. řadě ještě 2 (3/4) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko lícové řady splést přehozeně hladce = 16 (17/18) ok. 
 
Výstřih: 
Po 41 (42/43) cm od začátku na levém okraji práce necháme 2 oka neupletená a dále pak ještě vždy 
v každé 2. řadě o 1 x 2 a 1 x 4 neupletených ok víc, práci otočíme, upleteme 1 zdvojené oko. Po 48 
(49/50) cm od začátku pleteme ještě 1 řadu přes 8 ok výstřihu a pak oka odložíme. 
 
Náramenice: 
Po 48 (49/50) cm od začátku zbylých 8 (9/10) ok uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 20 (22/24) ok barvou petrol na jehlicích č. 7 a pleteme 2,5 cm vroubkem, pak 
pokračujeme barvou lagune na jehlicích č. 8 dále vroubkem. 
 
Postranní tvarování: 
Po 10 cm od začátku na levém okraji práce ujímáme 1 oko zdůrazněně a dále pak ještě v každé 8. 
řadě 2 x 1 oko = vždy 4. a 3. poslední oko lícové řady hladce splést. Po 22 cm od začátku na levém 
okraji práce 1 oko na stejných místech anglicky hladce z příčné nitě přidáme a pak ještě stejným 
způsobem přidáváme v každé 8. řadě 2 x 1 oko. 
 
Průramek: 
Po 33 cm od začátku na levém okraji práce uzavřeme 2 oka a dále pak ujímáme zdůrazněně v každé 
2. řadě ještě 2 (3/4) x 1 oko = vždy 4. a 3. poslední oko lícové řady hladce splést = 16 (17/18) ok. 
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Výstřih: 
Po 41 (42/43) cm od začátku na pravém okraji práce necháme 2 oka neupletená a dále pak ještě 
vždy v každé 2. řadě o 1 x 2 a 1 x 4 neupletených ok víc, práci otočíme, upleteme 1 zdvojené oko. Po 
48 (49/50) cm od začátku pleteme ještě 1 řadu přes 8 ok výstřihu a pak oka odložíme. 
 
Náramenice: 
Po 48 (49/50) cm od začátku zbylých 8 (9/10) ok uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 20 ok barvou petrol na jehlicích č. 7 a pleteme 8 cm vzorem lemu, pak pokračujeme na 
jehlicích č. 8 barvou petrol lícovým žerzejem. 
 
Postranní tvarování: 
V každé 10. (8. / střídavě v každé 6. a 8.) od lemu oboustranně přidáváme 6 (7/8) x 1 oko.  Přidaná oka 
pleteme lícovým žerzejem = 32 (34/36) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 46 (45/44) cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 ok a dále pak ujímáme oboustranně 8 x 1 oko 
zdůrazněně oko = vždy 3. a 4. oko lícové řady hladce přehozeně splést a 4. a 3. poslední oko splést 
hladce. 
Po 60 (59/58) cm od začátku oboustranně uzavřít 2 (3/4) oka a přes zbylých 8 ok pleteme ještě dalších 
10 (11/12) cm, pak oka uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout, vsadíme rukávy. Posledních 8 (9/10) cm 
rukávů našijeme matracovým stehem mezi náramenice předních a zadních dílů. Sešijeme postranní a 
rukávové švy matracovým stehem. 
 
Přední lemy: 
Začneme na 7 ok na jehlicích č. 7 a pleteme patentem, po 41 (42/43) cm oka uzavřeme. 
Nepletou se žádné knoflíkové dírky, lemy našijeme na přední okraje předních dílů. 
 
Límec: 
Odložených 8 ok obou předních dílů nabereme opět na jehlici, oboustranně nabereme z předních 
lemů barvou petrol na jehlice č. 7 z vnější strany po 2 okách a ještě nabereme rovnoměrně z výstřihu 38 
ok = 58 ok a pleteme vzorem lemu, přičemž začínáme a končíme krajovým okem, 1 hladce. Po 12 cm 
od začátku límce oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Knoflíky: 
Kreativní knoflíky obšijeme barvou lagune podle návodu a našijeme na levý přední díl. První knoflík 
našijeme po 7 (8/9) cm od spodního okraje, další pak vždy po 8 do středu na přední lem. 
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