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Dámský kabátek 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 151013 Ajman 
 
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 
Ajman 
100% bavlna 
mercerizovaná opalovaná 
délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

12 orange 
 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 
 
 

650 g 
13 klubek 
 
 

700 g 
14 klubek 

 
Jehlice č. 4,5. 
 
3 knoflíky značky Jim Knopf, art. č. 12169, barva 08 orange, velikost 36“. 
 
Vzorek práce je nutné přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Vzor lemu: 
Perličkový vzor na jehlicích č. 4,5. 1 hladce, 1 obrace, vzor se posunuje v každé řadě o 1 oko. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 30 řad = 10 x 10 cm)  
Počet ok dělitelný 2 + 1 + 2 krajová oka, na jehlicích č. 4,5. 

1. řada (rubová): krajové oko, 1 hladce, * 1 nahodit, 1 oko sejmout obrace, 1 hladce *, končíme 
krajovým okem; 

2. řada (lícová): krajové oko, 1 hladce, * sejmuté oko a nahození předchozí řady splést anglicky 
hladce = za zadní nit, 1 hladce *, končíme krajovým okem. 

Vzor mezi * stále opakujeme a 1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Spodní zadní díl: 
 
Plete se napříč. Začneme na 39 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme základním vzorem. Po 48 (52/56/60) cm 
od začátku oka uzavřeme. 
 
Horní zadní díl: 
Nabereme 89 (95/103/111) ok na jehlicích č. 4,5 ze spodního okraje zadního dílu a pleteme základním 
vzorem. 
 
Průramky: 
Po 16 cm od začátku horního zadního dílu oboustranně uzavřeme 3 (3/3/4) oka a dále pak ještě 
uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně 1 x 2 (2/3/3) a ujímáme 6 (8/8/9) x 1 oko = 67 (69/75/79) ok. 
 
Výstřih levá strana: 
Po 32 (33/34/35) cm od začátku horního zadního dílu uzavřeme prostředních 29 ok a obě strany 
dokončíme odděleně. Nejdříve pleteme přes 19 (20/23/25) ok levé poloviny zadního dílu = konec řady 
dál. V každé následující lícové řadě uzavřeme na začátku řady ještě 2 x 2 oka. 
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Náramenice levá strana: 
Po 34 (35/36/37) cm od začátku horního zadního dílu zbylých 15 (16/19/21) ok uzavřeme. 
 
Výstřih pravá strana: 
Nyní pleteme přes 19 (20/23/25) pravé poloviny zadního dílu dál. V každé následující rubové řadě 
uzavřeme na začátku řady ještě 2 x 2 oka. 
 
Náramenice pravá strana: 
Po 34 (35/36/37) cm od začátku horního zadního dílu zbylých 15 (16/19/21) ok uzavřeme. 
 
Spodní levý přední díl: 
 
Plete se napříč. Začneme na 39 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme základním vzorem. Po 24 (26/28/30) cm 
od začátku oka uzavřeme. 
 
Horní levý přední díl: 
Nabereme 45 (47/51/55) ok na jehlicích č. 4,5 z pravého postranního okraje spodního levého předního 
dílu a pleteme základním vzorem. 
 
Průramek: 
Po 16 cm od začátku horního levého předního dílu uzavřeme na pravém okraji práce 3 (3/3/4) oka 
a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 2 (2/3/3) a ujímáme 6 (7/7/8) x 1 oko. 
 
Výstřih: 
Po 22 (23/24/25) cm od začátku horního levého předního dílu uzavřeme v rubové řadě na začátku řady 
6 ok a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 4, 1 x 3 a 6 x 1 oko. 
 
Náramenice: 
Po 34 (35/36/37) cm od začátku horního levého předního dílu zbylých 15 (16/19) 21 ok uzavřeme. 
 
Spodní pravý přední díl: 
 
Plete se napříč. Začneme na 39 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme základním vzorem. Po 24 (26/28/30) cm 
od začátku oka uzavřeme. 
 
Horní pravý přední díl: 
Nabereme 45 (47/51/55) ok na jehlicích č. 4,5 z levého postranního okraje spodního pravého předního 
dílu a pleteme základním vzorem. 
 
Průramek: 
Po 16 cm od začátku horního pravého předního dílu uzavřeme v rubové řadě na začátku řady 3 (3/3/4) 
oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 2 (2/3/3) a ujímáme v každé lícové řadě 6 (7/7/8) 
x 1 oko. 
 
Výstřih: 
Po 22 (23/24/25) cm od začátku horního pravého předního dílu uzavřeme na pravém okraji práce 6 ok 
a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 4, 1 x 3 a 6 x 1 oko. 
 
Náramenice: 
Po 34 (35/36/37) cm od začátku horního pravého předního dílu zbylých 15 (16/19) 21 ok uzavřeme. 
 
Spodní rukáv: 
 
Plete se napříč. Začneme na 15 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme základním vzorem. Po 26 (26/28/28) cm 
od začátku oka uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
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Horní rukáv: 
Nabereme 49 (49/53/53) ok na jehlicích č, 4,5 z levého postranního okraje spodního rukávů a pleteme 
základním vzorem. 
 
Postranní rozšíření: 
Po 2 řadách: 

 Vel. 36/38: střídavě v každé 10. a 8. řadě přidáváme oboustranně 6 x 1 oko; 
 Vel. 40/42: v každé 8. řadě přidáváme oboustranně 2 x 1 a v každé další 6. řadě ještě 6 x 1 oko; 
 Vel. 44/46: v každé následující 6. řadě přidáváme oboustranně 8 x 1 oko; 
 Vel. 48/50: v každé následující 6. řadě přidáváme oboustranně 4 x 1 a pak ještě v každé 4. řadě 

6 x 1 oko. 
Přidaná oka zapracujeme do základního vzoru = 63 (67/71/75) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 21 (20/19/18) cm od začátku horního rukávu uzavřeme oboustranně 3 (3/3/4) oka a dále ještě 
uzavřeme oboustranně v každé 2. řadě 1 x 2 (2/3/3), pak ujímáme 17 x 1 a uzavřeme 1 x 2 oka. Po 35 
(34/33/32) cm od začátku horního rukávu zbylých 15 (19/21/23) ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy pletacím stehem, 
vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 
 
Lem výstřihu: 
Z okraje výstřihu nabereme 106 ok na jehlice č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 3,5 cm oka volně 
v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Přední lemy: 
Z předních okrajů a z úzkých okrajů lemu výstřihu nabereme po 80 (82/84/86) okách a pleteme vzorem 
lemu, přičemž na pravém lemu po 1,5 cm vypracujeme 3 knoflíkové díry následovně: 39 ok uplést, 
1 nahodit, 2 hladce splést, *16 (17/18/19) ok uplést, 1 nahodit 2 hladce splést od * opakujeme ještě 1 x, 
3 oka uplést. 
 
Našijeme knoflíky. 
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