
© 2010 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena 

strana 1 

 



© 2010 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena 

strana 2 

 

Model 7 Dámský kabátek s extra límcem 
Pro velikost 36/38 = údaje vlevo 
Pro velikost 40/42 = údaje uprostřed 
Pro vel. 44/46 = údaje vpravo 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Merino 85 značky Austermann, 100% merino vlna extrafine superwash,  
délka návinu = cca. 85 m/ 50 g 
Spotřeba: 1000 (1050/1100) g barvy 16 dunkelblau 
 
Jehlice č. 5 + 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 5 knoflíků 
 
Vzor lemu 1: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 5 
Vzor lemu 2: 2 hladce, 2 obrace  na jehlicích č. 6 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (Zkušební vzorek: 16 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Copánek přes 14 ok: 
1.řada (lícová), 3., 5., 7.,13.,15. a 17.řada:  3  oka hladce, 1 oko obrace, 6 ok hladce, 1 oko  obrace, 
3 oka hladce. 
2. a všechny sudé řady: oka pleteme tak, jak se jeví 
9.řada: 3 oka  na pomocnou jehlici před práci, 1 oko na druhou pomocnou jehlici za práci, následující 
3 oka hladce, pak oko z druhé pomocné jehlice obrace, 3 oka z první pomocné jehlice hladce. 
Pak 4 oka na pomocnou jehlici za práci, následující 3 oka hladce, pak dát 4. oko z pomocné jehlic 
na levou jehlici a odtud dát na druhou pomocnou jehlici za celou práci, 3 oka  z první pomocné jehlice 
dát na levou jehlici, pak 1 oko z druhé pomocné jehlice uplést obrace, 3 oka hladce. 
11. a 19. řada: 3 oka hladce, 1 oko obrace, 3 oka na pomocnou jehlici za práci, následující 3 oka uplést 
hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, 1 oko obrace, 3 oka hladce. 
1. – 20. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Spodní zadní díl: Začneme na 78 (86/92) ok a pleteme 5 cm vzorem lemu 1. Pak pokračujeme 
základním vzorem na jehlicích č. 6. Po 25 cm od začátku ujímáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě 
oboustranně v každé další 12. řadě 3 x 1 oko. Po 50 cm od začátku všechna oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl:  Začneme na 44 (48/52) ok a pleteme 5 cm vzorem lemu 1 (začínáme 1 okem hladce 
na levé straně), v poslední rubové řadě přidáme uprostřed 1 oko = 45 (49/53) ok. Pak pleteme 
základním vzorem na jehlicích č. 6, ale prvních 9 ok stále pleteme vzorem lemu 1. Na levém okraji 
práce ujímáme stejně jako u zadního dílu. Po 50 cm od začátku odložíme 9 ok lemu a ostatní oka 
uzavřeme. 
 
Levý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Horní díl:  Začneme na 42 ok a pleteme vzorem lemu 2. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně 
v každé 6. (5./4.) řadě 15 (17) 19 x 1 oko a v poslední rubové řadě přidáme rovnoměrně 4 (2/0) oka 
= 76 (78/80) ok. Po 43 cm od začátku pleteme takto: 0 (1/2) oka hladce, 1 oko obrace, * 14 ok 
copánek, 1 oko obrace, 0 (1/2) hladce. Po 22 řadách copánkového vzoru nahodíme z obou stran 
po 20 (19/18) nových ok a pleteme dále takto: 1  krajové oko, * 14 ok copánkový vzor, 1 oko obrace, 
4 oka hladce, 1 oko obrace, od * opakujeme a končíme 14 oky copánkového vzoru, 1 krajovým okem. 
Po 48 (52/56) řadách práci rozdělíme na 2 stejné díly a oba díly dokončíme odděleně. Pro krční výstřih 
uzavřeme na levé straně od středu v každé druhé řadě 1 x 3, 1 x 2 a 6 x 1 oko. 



© 2010 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena 

strana 3 

 

Po 66 (70/74) řadách copánkového vzoru oka předního dílu uzavřeme. Přes oka zadního dílu pleteme 
celkem 90 (94/98) řad copánkovým vzorem. Pro přední díl znovu nahodíme 47 ok a copánkový vzor 
pleteme stejně jako u zadního dílu od 72. (76./80.) řady. Po 4 řadách přidáváme pro krční výstřih 
v každé 2. řadě na pravé straně předního dílu 6 x 1, 1 2 a 1  3 oka. Pak pleteme přes všechna oka. 
Po 116 (124/132) řadách copánkového vzoru oboustranně uzavřeme 20 (19/18) ok a přes zbylá oka 
pleteme ještě 22 řad copánkovým vzorem = 138 (146/154) řad. 
Rukáv pleteme zrcadlově, v 1. řadě ujímáme rovnoměrně na 76 (78/80) ok. Pak ujímáme na stejných 
místech stejně, jako jsme na 1. rukávu přidávali. Po 146 (150/154) cm celkové délky zbylých 42 ok 
uzavřeme. 
 
Extra límec: Začneme na 83 ok a pleteme vzorem lemu 2 zkrácenými řadami takto. 3 řady plést 
přes všechna oka, * v následující řadě uplést 50 ok, práci otočit s 1 nahozením a plést zpátky, 4 řady 
přes všechna oka, přičemž nahozené oko spleteme hladce s následujícím okem, od * opakujeme. 
Když krátká strana měří 2 cm, uzavřeme pro knoflíkové dírky 10., 30, 50., 70. oko a v následující řadě 
je opět nahodíme. Když krátká strana měří 58 cm, pak všechna oka v rytmu vzoru uzavřeme. Límec 
přeložíme na polovinu, přičemž vždy 2 knoflíkové dírky lícují spolu, našijeme dva knoflíky. 
  
Dohotovení: Sešijeme postranní a rukávové švy horního dílu. Podél kruhu nabereme 47 ok a pleteme 
4 řady vzorem lemu 2, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. Horní a spodní díl sešijeme. Oka z pomocné 
jehlice levého dílu dáme na jehlice, na straně dílu přidáme navíc 1 oko (k sešití) a pleteme vzorem lemu 
1 tak dlouho, dokud lem podél horního dílu a krčního lemu nepasuje. Tento lem našijeme na díl. 
Na pravém díle upleteme stejný lem s jednou knoflíkovou dírkou ve výši 54 (64/74) cm tak, že uzavřeme 
5. oko lemu a v následující řadě ho opět nahodíme. Našijeme  knoflíky. 
 


