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Model 5 Dámský kabátek 
Velikost 38/40 
 
Materiál: Creativ+Filz značky Austermann, 100% vlna, délka návinu = ca. 100 m/ 50 g 
Spotřeba: 600 g barvy regenbogen 
 
Jehlice č. 4,5 a 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 6 knoflíků značky Dill Art.-Nr. 400070, 34 mm, barva  22 rot 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor: 
- pružný vzor přes 5 ok: 2 řady lícový žerzej, 2 řady rubový žerzej střídavě  na jehlicích č. 5 
- kosočtvercový vzor přes 32 ok: (zkušební vzorek: 20 ok a 27 řad = 10 x 10 cm).  Pleteme podle rozkresu 
na jehlicích č. 5, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 1. – 34. řadu stále opakujeme. 
- velký copánek přes 40 ok: (zkušební vzorek: 30 ok a 27 řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 5.  
1. – 10. řada lícový žerzej. 
11. řada: 10 ok na pomocnou jehlici za práci, 10 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, 10 ok 
na pomocnou jehlici před práci, 10 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce.  
12. řada: obrace 
- malý copánek přes 21 ok: na jehlicích č. 5 
1. řada: 4 oka obrace, 2 oka hladce, 2 oka obrace, 2 oka hladce, 11 ok obrace 
2, řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
3. řada: 4 oka obrace, 1 oko hladce, 1 nahodit, 1 oko  hladce, 2 oka obrace, 1 oko hladce, 1 nahodit, 
1 oko hladce, 11 ok obrace 
4. řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
5. řada: 4 oka obrace, *1 oko hladce sejmout, 2 oka splést hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 
toto  oko ale nenecháme sklouznout z levé jehlice, ale upleteme z něj ještě 1 oko hladce, 2 oka obrace 
*, od * do * neustále opakujeme, 9 ok obrace 
6. řada: oka pleteme tak, jak se jeví 
1. – 6. řadu neustále opakujeme 
- copánkový lem límce: pleteme podle rozkresu 2 na jehlicích č. 5. V rubových řadách pleteme oka 
tak, jak se jeví. 1. – 8. řadu neustále opakujeme. 
 
Zkrácené řady na levém okraji práce: udaný počet ok uplést, pak práci otočit s 1 nahozením a plést 
zpátky. V následující řadě plést přes všechna oka a přitom nahozené oko splést s následujícím okem 
obrace. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete v jednom kuse napříč zkrácenými řadami. Lem límce se plete extra. Začíná se 
na levém předním okraji kabátku. 
 
Začneme na 100 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu 19 řad v následujícím rozdělení ok: 
krajové oko, * 2 oka hladce, 2 oka obrace *, od * do * neustále opakujeme, končíme 2 oky hladce, 
krajové oko. Pak pleteme na jehlicích č. 5 a oka rozdělíme následovně: 
Krajové oko, 5  ok pružný vzor, 32 ok kosočtvercový vzor, 40 ok velký copánek, 21 ok malý copánek, 
krajové oko. 
Pleteme podle rozkresu 1 a popisu vzorku. 
 
Současně: pracujeme na levém okraji práce zkrácené řady: pleteme 4 řady přes všech 100 ok, 
* pak pleteme přes 94 ok, otočíme s 1 nahozením a pleteme přes 94 ok zpátky, pak pleteme přes 88 ok, 
otočíme s 1 nahozením a pleteme přes 88 ok zpátky. Pak pleteme 4 řady opět přes všech 100 ok 
a přitom v první řadě nahozená oka spleteme s následujícím okem obrace *, od * do * opakujeme 54 x. 
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K tomu: připlétáme rukávy takto: v 60. řadě vzoru (měřeno na pravém okraji) = rubová řada pleteme 
dále přes prvních 66 ok, pak nahodíme 4 nová oka (lem rukávu). Tato 4 oka pleteme vzorem lemu. 
Zbylých 34 ok odložíme. V tomto rozdělení ok pleteme 100 řad, zkrácené řady na levém okraji práce 
pleteme stále dál. Ve 160. řadě 4 oka lemu opět uzavřeme a odložených 34 ok opět vezmeme 
do práce a pleteme dál dalších 60 řad přes 100 ok a tím jsme dosáhli zadního středu. 
Druhou polovinu kabátku pleteme zrcadlově. 
Po 440 řadách opět pleteme vzorem lemu na jehlicích č. 4,5. Přitom vypracujeme 4 knoflíkové dírky  
následovně: pleteme 6 řad vzorem přes všech 100 ok. Pak pleteme přes prvních 8 ok vzorem lemu 
8 řad, ostatní oka odložíme, přízi odstřihneme. * Pak pleteme přes následujících 28 ok 5 řad vzorem 
lemu, ostatní oka odložíme, přízi odstřihneme *, od * do * opakujeme ještě 2 x. Pak pleteme přes 
posledních 8 ok vzorem  lemu 5 řad. V 6. řadě (= rubová řada) pleteme opět přes všech 100 ok ještě 
7 řad, pak všechna oka uzavřeme. 
 
Lem límce: Začneme na 32 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme 19 řad vzorem lemu. Pak pokračujeme 
na jehlicích č. 5 a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 2 oka hladce, 1 oko obrace, 12 ok 
copánkový  okraj límce, 1 oko obrace, 3 oka hladce, 11 ok obrace, krajové oko. Na levém okraji práce 
pleteme zkrácené řady: 26 ok uplést, otočit s 1 nahozením a přes 26 ok plést zpátky. Pak plést 4 řady 
přes všechna oka a přitom v první řadě nahozené oko splést s následujícím obrace. Po 224 řadách 
pleteme opět vzorem lemu přes 32 ok na jehlicích č. 4,5 a přitom vypracujeme 1 knoflíkovou dírku 
takto: 6 řad vzorem lemu, pak pleteme přes prvních 24 ok 5 řad  a ostatní oka odložíme a přízi 
ustřihneme. Pak pleteme přes zbylých 8 ok ještě 5 řad a v následující řadě pleteme opět přes všech 
32 ok ještě 7 řad, pak všechna oka uzavřeme. Okraj límce našijeme na výstřih tak, že okraj kabátku 
směřuje ven a okraj lemu límce dovnitř. Výstřih trošku stáhneme. 
 
Lem:  Ze spodního okraje kabátku nabereme 204 ok a pleteme 6,5 cm vzorem lemu na jehlicích č. 4,5. 
Pak vypracujeme v pravém okraji 1 knoflíkovou dírku: 8 ok uplést, 4 oka uzavřít a zbylá oka uplést. 
V následující řadě uzavřená oka opět nahodíme. Po 13 cm všechna oka uzavřeme. 
 
Pokračování na další straně - střih a rozkres.
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