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Model 131001 
 
Dámský letní pletený kabátek 
Návrh: Eva Varpio 
 
Pro vel. 36 = 1. údaj 
Pro vel. 38/40 = 2. údaj 
Pro vel. 42/44 = 3. údaj 
Pro vel. 46/48 = 4. údaj 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42/44 46/48 
Algarve 
100% bavlna 
Délka návinu = 
ca. 142 m / 50 g 

53 
fango 

250 g 
5 klubek 

300 g 
6 klubek 

350 g 
7 klubek 

400 g 
8 klubek 

 
Jehlice č. 3 + 3,5 a háček č. 3 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu:  
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3 
S italským začínáním, po prvních 4 řadách s 1 hladce, 1 obrace na 2 hladce, 2 obrace křížit 
 
(Základní postup pro italské začínání a ukončování si můžete zdarma stáhnout z naší webové stránky) 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
Základní vzor: (vzorek práce 14 ok a 28 řad = 10 x 10 cm)  
Počet ok je dělitelný 4 + 2 krajová oka na jehlicích č. 3,5; 
1. řada: krajové oko, *2 hladce, 2 nahodit, 2 hladce*, krajové oko; 
2. řada: krajové oko, *2 oka obrace splést, 1 hladce, 1 obrace  2 oka obrace splést*, krajové oko; 
3. řada: krajové oko *1 nahodit, 4 hladce, 1 nahodit*, krajové oko; 
4. řada: krajové oko, *1 obrace, 2 oka obrace splést, 1 obrace, 2 oka obrace splést*, krajové oko. 
1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Model je upletený jako jeden díl. 
 
Zadní díl: 
Začneme na 62 (70/78/86) ok italským začínáním a po 4 řadách pokračujeme na jehlicích č. 3 vzorem 
lemu. Po 3 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 3,5 základním vzorem v následujícím rozdělení 
ok: krajové oko, 15 (17/19/21) x MS, krajové oko. 
 
Postranní rukávové přidávání: 
Po 32 (32/32/33) cm od začátku a dále v každé následující 2. řadě přidáváme oboustranně 4 x 1, 2 x 2 
a 2 x 4 a 1 x 8 ok = 110 (118/126/134) ok. Dále pleteme rovně. 
 
Výstřih zadní a přední díl: 
Po 52 (53/54/56) cm od začátku uzavřeme prostředních 28 (28/36/36) ok, přičemž dodržíme údaj střihu 
v délce 16 (16/18/18) cm. Oboustranně pak odložíme zbylých (45/45/49) ok. 
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Levý přední díl: 
 
Límec: 
Nahodíme na pomocnou nit 14 (14/18/18) ok (pro otevřený začátek, abychom mohli později druhou 
polovinu límce sešit pletacím stehem), pleteme 4 řady lícový žerzej, dále pokračujeme přízí Algarve 
na jehlicích č. 3,5 základním vzorem, v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 3 (4) x MS, krajové oko. 
Pleteme 8 cm rovně. 
 
Rukáv: 
Nyní k okům límce přidáme odložených levých 41 (45/45/49) ok zadního dílu, přičemž dbáme na to, 
aby vzor na límci vycházel na stejnou řadu jako u zadního dílu = 55 (59/63/67) ok. V 1. řadě spleteme 
2. krajové oko límce s 1. okem zadního dílu = 54 (58/62/66) ok a pleteme v následujícím rozdělení ok: 
krajové oko, 13 (14/15/16) x MS, krajové oko. 
 
Postranní ujímání: 
Po 66 (68/70/72) cm od začátku a dále v každé 2. následující řadě uzavřeme na levém okraji práce 
1 x 8, 2 x 4, 2 x 2 a 4 x 1 oko = 30 (34/38/42) ok. 
 
Lem: 
Po 101 (103/105/109) cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 3 vzorem lemu. Po dalších 3 cm oka 
italsky uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
 
Límec: 
Nahodíme na pomocnou nit 14 (14/18/18) ok (pro otevřený začátek, abychom mohli později druhou 
polovinu límce sešit pletacím stehem), pleteme 4 řady lícový žerzej, dále pokračujeme přízí Algarve 
na jehlicích č. 3,5 základním vzorem, v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 3 (4) x MS, krajové oko. 
Pleteme 8 cm rovně. 
 
Rukáv: 
Nyní k okům límce přidáme odložených zbylých 41 (45/45/49) ok zadního dílu, přičemž dbáme na to, 
aby vzor na límci vycházel na stejnou řadu jako u zadního dílu = 55 (59/63/67) ok. V 1. řadě spleteme 
1 poslední oko zadního dílu s 1. krajovým okem límce = 54 (58/62/66) ok a pleteme v následujícím 
rozdělení ok: krajové oko, 13 (14/15/16) x MS, krajové oko. 
 
Postranní ujímání: 
Po 66 (68/70/72) cm od začátku a dále v každé 2. následující řadě uzavřeme na levém okraji práce 
1 x 8, 2 x 4, 2 x 2 a 4 x 1 oko = 30 (34/38/42) ok. 
 
Lem: 
Po 101 (103/105/109) cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 3 vzorem lemu. Po dalších 3 cm oka 
italsky uzavřeme. 
 
Rukávy: 
Nabereme po 48 (52/56/60) okách na jehlice č. 3 z vnější strany z okrajů rukávů a pleteme 5 cm vzorem 
lemu a pak oka italsky uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Postranní švy sešijeme matracovým stehem. 
Zadní šev límce sešijeme pletacím stehem, přičemž pomocnou nit vypářeme. Límec přišijeme na zadní 
výstřih matracovým stehem. Přední okraje a límec obháčkujeme 1 řadou račích sloupků. Ve výši 
30 (30/30/31) cm, měřeno od spodního okraje, uháčkujeme vždy řetízek v délce cca 70 řetízkových ok 
na přední okraje. 
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