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Model 43 Letní dlouhý kabátek 
 
Pro vel.  36 = čísla vlevo 
Pro vel. 38/40  = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Kara značky Austermann  
46 % polyamid, 27% bavlna, 27 % polyakryl, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
550 (600/650) g barva 01 
 
Materiál: Palila značky Austermann  
100 % polyester, délka návinu = cca. 395 m / 25 g 
25 g barva 01 
 
Jehlice č. 4,5 + 5 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 20 ok x 33 řad = 10 x 10 cm)  
Na jehlicích č. 4,5  
1. řada: krajové oko, *1 oko obrace, 1 nahodit, 2 oka přehozeně splést (1 oko hladce sejmout, další 
hladce uplést a sejmuté oko přes ně přetáhnout), 2 oka hladce splést, 1 nahodit*, končíme 1 okem 
obrace, krajové oko. 
2. řada a všechny rubové řady: krajové oko, *1 oko hladce, 4 oka obrace*, končíme 1 okem obrace, 
krajové oko 
Od * do * neustále opakujeme 
1. – 4. řadu neustále opakujeme 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 24 ok x 28 řad = 10 x 10 cm)  
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor 3: (vzorek práce: 20 ok x 25,5 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej na jehlicích č. 4,5 
 
Pracovní postup: 
 
Přední i zadní díl se nejdřív plete vcelku. 
Začneme přízí Kara na 123 (133/148) ok a pleteme 1 rubovou řadu obrace, pak pokračujeme 
základním vzorem 1. Po 26 cm od začátku díl pro průramky v úseku 3 rozdělíme a každý díl dopleteme 
odděleně. Označíme si práci u 26 (27/30) ok pro pravý přední díl, 71 (79/88) ok pro zadní díl  
a 26 (27/30) ok pro levý přední díl. 
 
Pro průramek pro pravý přední díl uzavřeme na levém okraji práce 4 oka a dále pak ještě v každé  
2. řadě 1 x 3, 2 x 2 a 3 x 1 oko = 12 (13/16) ok. Po 44 (46/46) cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl dopleteme stejně, jen zrcadlově, tj. ujímáme na pravém okraji práce. Po 44 (46/46) cm 
od začátku oka uzavřeme. 
 
Pro průramky zadního dílu uzavřeme oboustranně 4 oka a dále pak v každé druhé řadě oboustranně 
ještě 1 x 3, 2 x 2 a 3 x 1 oko = 47 (55/64) ok. Po 44 (46/46) cm od začátku oka uzavřeme. 
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Rukáv: 
Začneme na 46 ok přízí Kara dvojitým křížkovým nahozením, pleteme 1 řadu hladce, pak pleteme 
základním vzorem 3. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně po 20 cm od začátku 1 oko  
a dále pak ještě v každé 8. řadě oboustranně 7 (8/9) x 1 oko = 62 (64/66) ok. 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 48 cm od začátku oboustranně 1 x 4 oka a dále pak v každé 2. řadě 
ještě oboustranně 1 x 3, 2 x 2 a 17 (18/19) x 1 oko. Po 64 (66/66) cm od začátku zbylých 6 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Spodní příčný díl:   
Začneme na 74 ok a pleteme základním vzorem 2. Po 104 (110/116) cm od začátku oka volně 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem, vsadíme rukávy. 
Delší okraj spodního příčného dílu si označíme pro našití na horní díl následovně: po 21 cm první 
označení, tady začíná pravý přední díl, po dalších 13 (14/15) cm druhé označení, kde končí pravý 
přední díl, po dalších 13 (14/15) cm končí zadní díl, zde umístíme třetí označení a po dalších 13 (14/15) 
cm končí levý přední díl, sem umístíme čtvrté označení, posledních 21 cm zůstane volných. 
Spodní příčný díl přišijeme matracovým stehem na začáteční řadu předních a zadního dílu. 
 
Přední lemy:  
Z přesahujících 21 cm spodního příčného dílu a z předních okrajů stejně jako ze zadního výstřihu 
nabereme celkem 307 ok zvenku dvojitou přízí (1 vlákno Kara + 1 vlákno Palila) a pleteme na jehlicích 
č. 5 základním vzorem. Po 15 cm oka uzavřeme. 
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