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Dámský ručně pletený letní kabátek  
návrh: Eva Varpio 
 
Model 151001 z ručně pletací příze Summer Tweed značky Austermann 
 
Pro vel. 36/38 = 1. údaj 
Pro vel. 40/42 = 2. údaj 
Pro vel. 44/46 = 3. údaj 
Pro vel. 48/50 = 4. údaj 
 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Summer Tweed 
62% bavlna 
30% viskóza 
  8% polyamid 
délka návinu 
= 88 m / 50 g  

08 braun 
 
 
 

500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

600 g 
12 klubek 

650 g 
13 klubek 

 
Jehlice č 4 a 4,5 a dlouhá kruhová jehlice č. 4,5. 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace, na jehlicích č. 4. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! V případě potřeby změňte číslo jehlic. 
 
Základní vzor: vzorek práce 18 ok a 25 řad = 10 x 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na 
jehlicích č. 4,5. 
 
Pracovní postup: 
 
Nejdříve se upletou oba přední díly a pak se plete přes ramena zadní díl. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 56 (60/64/68) ok na jehlicích č. 4 a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku 
pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem dál. 
 
Rukávové přidávání: 
Po 25 cm od začátku přidáváme na pravém okraji práce 1 oko a dále pak ještě přidáváme v každé 
4. řadě 7 x 1 oko a dále pak v každé 2. řadě nově nahodíme 1 x 3, 1 x 4, 1 x 5, 1 x 10 a 1 x 18 ok. Nově 
nahozená oka pleteme dál základním vzorem = 110 (114/118/122) ok. 
 
Rukáv: 
Po 44 cm od začátku pleteme ještě 12 (13/14/16) cm rovně dál. 
 
Náramenice: 
Po 56 (57/58/60) cm od začátku jsme dosáhli náramenice a levý přední díl je tím hotový. 
 
Výstřih zadní díl: 
Pleteme ještě 4 cm rovně dál, pak oka odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 56 (60/64/68) ok na jehlicích č. 4 a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku 
pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem dál. 
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Rukávové přidávání: 
Po 25 cm od začátku přidáváme na levém okraji práce 1 oko a dále pak ještě přidáváme v každé 
4. řadě 7 x 1 oko a dále pak v každé 2. řadě nově nahodíme 1 x 3, 1 x 4, 1 x 5, 1 x 10 a 1 x 18 ok. Nově 
nahozená oka pleteme dál základním vzorem = 110 (114/118/122) ok. 
 
Rukáv: 
Po 44 cm od začátku pleteme ještě 12 (13/14/16) cm rovně dál. 
 
Náramenice: 
Po 56 (57/58/60) cm od začátku jsme dosáhli náramenice a pravý přední díl je tím hotový. 
 
Výstřih zadní díl: 
Pleteme ještě 4 cm rovně dál, pak oka odložíme. 
 
Zadní díl 
 
Rukáv: 
Odložených 110 (114/118/122) ok obou předních dílů nabereme opět na jehlice č 4,5 a pleteme 
základním vzorem dál, přičemž v 1. řadě poslední 2 oka levého předního dílu a první 2 oka pravého 
předního dílu spleteme hladce = 218. 
 
Rukávové ujímání: 
Pak uzavřeme oboustranně 18 ok a dále pak ještě v každé 2. řadě oboustranně uzavřeme 1 x 10, 1 x 5, 
1 x 4, 1 x 3 oka. Pak ještě ujímáme v každé 2. řadě oboustranně 7 x 1 oko a dále pak ještě v každé 
4. řadě 7 x 1 oko = 110 (118/126/134) ok. 
 
Postranní šev: 
Pleteme dál 19 cm rovně dál. Pak pokračujeme na jehlicích č. 4 6 cm vzorem lemu a pak oka volně 
v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. 
 
Lem: 
Začneme na 10 ok na jehlicích č 4 a pleteme vzorem lemu. Po cca 120 (122/124/128) cm od začátku 
oka v rytmu vzoru uzavřeme. Lem našijeme na přední okraj pravého předního dílu, na zadní výstřih a na 
přední okraj levého předního dílu. 
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