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Dámský kabátek  
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 151004 whisper 
 
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 
whisper 
55% vlna, 
45% bavlna 
Délka návinu 
= 117 m / 50 g 

20 blau 
 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

350 g 
7 klubek 
 
 

400 g 
8 klubek 
 
 

450 g 
9 klubek 

 
Jehlice č. 3,5 a 4,5. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! V případě potřeby změňte číslo jehlic. 
 
Vzor lemu: 
Velký perličkový vzor na jehlicích č. 3,5. 1 hladce, 1 obrace, v každé 2. řadě posouváme vzor o 1 oko. 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce 18 ok a 24 řad = 10 x 10 cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5. Jsou zakresleny 
lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození obrace. Stále opakujeme 1. – 8. 
řadu. 
 
Lícový žerzej:  
Líc hladce, rub obrace. 
 
Pracovní postup: 
 
Kabátek začínáme plést na levém rukávu a pleteme napříč přes ramena. 
 
Začneme na 46 (46/52/52) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku 
pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem dál, přičemž po prvních 8 (8/11/11) okách a každých 
dalších 10 okách přidáváme anglicky hladce = za zadní nit z příčné nitě 4 x 1 oko = 50 (50/56/56) ok 
a oka pleteme v následujícím rozdělení: krajové oko, 8 (8/9/9) x MS = opakování vzoru, krajové oko. 
 
Postranní rukávové tvarování: 
Přidáváme oboustranně v každé 4. řadě od lemu 8 (3/4/1) x 1 oko a v každé další 2. řadě ještě 
oboustranně 5 (12/9/14) x 1 a 1 x 2 oka. Přidaná oka zapracujeme do základního vzoru = 80 (84/86/90) 
ok. 
 
Postranní tvarování a postranní šev: 
Pak přidáváme v každé 2. řadě oboustranně ještě 1 x 2, 1 x 4, 1 x 12 (10/18/16) a 1 x 36 ok. Přidaná oka 
zapracujeme do základního vzoru = 188 (188/206) 206 ok. Pokračujeme dále základním vzorem, 
přičemž za, resp. před krajovým okem pleteme vždy 3 oka jako připletený lem vzorem lemu. Máme 
tedy následující rozdělení ok: krajové oko, 3 oka vzor lemu, 30 (30/33/33) x MS, 3 oka vzor lemu, krajové 
oko. 
 
Náramenice: 
Pleteme rovně dál. 
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Výstřih zadní díl: 
Po 37 cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a nejdříve pleteme přes 94 (94/103/103) ok na pravém 
okraji práce dál, přičemž v 1. řadě na levém okraji práce přidáme 1 oko jako krajové a pleteme 
v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 3 oka vzorem lem, 15 (15/16/16) x MS, 0 (0/3/3) oka lícovým 
žerzejem, krajové oko = 95 (95/104/104) ok. Pleteme 16 cm rovně dál, pak oka odložíme. 
 
Levý přední díl: 
Nyní pleteme přes 94 (94/103/103) ok na levém okraji práce dál, přičemž v 1. řadě přidáme na pravém 
okraji práce 1 oko jako krajové a pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 0 (0/3/3) ok lícový 
žerzej, 15 (15/16/16) x MS, 3 oka vzorem lemu, krajové oko = 95 (95/104/104) ok. Pleteme 5 cm rovně 
dál, pak pleteme na jehlicích č. 3,5 ještě 6 cm vzorem lemu a oka volně uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 95 (95/104/104) ok barevně kontrastní přízí na jehlicích č. 3,5, pak pokračujeme přízí 
whisper vzorem lemu dál. Po 6 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 4,5 v následujícím rozdělení 
ok: krajové oko, 0 (0/3/3) ok lícovým žerzejem, 15 (15/16/16) x MS, 3 oka vzorem lemu, krajové oko. 
Po 11 cm od začátku opět nabereme 95 (95/104/104) ok zadního dílu na jehlice, přičemž v 1. řadě 
ujmeme obě vnitřně ležící krajová oka a pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 3 oka vzoru 
lemu, 30 (30/33/33) x MS, 3 oka vzoru lemu, krajové oko= 188 (188/206/206) ok. 
 
Postranní šev a postranní tvarování: 
Po 24 (26/28/30) cm od začátku pravého předního dílu a dále pak v každé 3. řadě uzavřeme 
oboustranně 1 x 36, 1 x 12 (10/18/16), 1 x 4 a 1 x 2 ok = 80 (84/86/90) ok. 
 
Postranní rukávové tvarování: 
Nyní uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 2 a 5 (12/9/14) x 1 oko. Pak uzavřeme ještě v každé 4. řadě 
oboustranně 8 (3/4/1) x 1 oko = 50 (50/56/56) ok. Po dalších 4 řadách pokračujeme na jehlicích 3,5 
vzorem lemu, přičemž v 1. řadě ujímáme rovnoměrně 4 oka = 46 (46/52/52) ok. Po 3 cm vzorem lemu 
oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy sešijme 
matracovým stehem. Kontrastní přízi z pravého předního dílu vypářeme a přitom nabereme oka 
na jehlice č. 3,5, pak oka volně uzavřeme. 
 
Lem výstřihu: 
Nabereme 76 ok na jehlice č. 3,5 z okraje výstřihu a pleteme 1 řadu hladce, pak oka volně uzavřeme 
hladce. 
 
 

 = 1 hladce 

 = 1 obrace 

 = 1 nahodit 

 
= 2 oka přehozeně splést: 1 oko hladce sejmout, následující oko uplést hladce a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout 
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