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Model 15 Dámský kabátek 
 
Pro velikost 38/40 = údaje vlevo 
Pro velikost 42 = údaje uprostřed 
Pro vel. 424/46= údaje vpravo 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Seta značky Austermann, 100% přírodní hedvábí superfein, délka návinu = ca. 105 m/ 50 g 
Spotřeba: 750 (800/850) g barva 08 pink 
 
Jehlice č. 3 a 3,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 5 knoflíků značky Jim Knopf, Art.-Nr. 11957, velikost 28, barva 05 pink 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Než začnete plést model, upleťte si nejdřív zkušební vzorek, vyperte ho a počítejte oka až po uschnutí 
vzorku. 
 
Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 3 
Základní vzor 1: ( zkušební vzorek: 23 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) lícový žerzej = líc hladce, rub obrace 
na jehlicích č. 3,5  
Základní vzor 2: (zkušební vzorek: 27 ok a 32 řad = 10 x 10 cm žebrový vzor na jehlicích č.  3 
1. řada: krajové oko, 2 oka hladce, 3 oka obrace, * 5 ok hladce, 5 ok obrace*, od * do * stále 
opakujeme, končíme 5 oky hladce, 3 oka obrace, 2 oka hladce, krajové oko. 
2. a 4. řada: krajové  oko, 2 oka obrace, 3 oka hladce, * 5 ok obrace, 5 ok hladce*, 5 ok obrace, 3 oka 
hladce, 2 oka obrace, krajové oko. 
3. řada: krajové oko, 2 oka hladce, 3 oka obrace, * 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce, 1 oko 
hladce, 3 oka obrace splést, 1 oko hladce, 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce, 5 ok obrace, 
* 1 oko přidat z příčné nitě anglicky hladce, 3 oka obrace splést, 1 oko hladce, 1 oko přidat z příčné 
nitě anglicky hladce, 3 oka obrace, 2 oka hladce, krajové oko. 
1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, 1 oko 
hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, dále základní vzor, na levém okraji práce: 2 oka hladce 
splést, 1 oko hladce, krajové oko. 
 
Pracovní  postup: 
 
Zadní díl:  začneme na 168 (178/188) ok na jehlicích č. 3 a pleteme 1,5 cm vzorem lemu, dále 
pokračujeme základním vzorem 1 na jehlicích č. 3,5. Po 23,5 cm od začátku ujmeme rovnoměrné 21 ok 
= 117 (127/137) ok. Dále pokračujeme vzorem lemu na jehlicích č. 3 1,5 cm. Následně opět 
pokračujeme základním vzorem 2 a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 2 oka hladce, 3 oka 
obrace, 10 (11/12) x MS = opakování vzoru, 5 ok hladce, 3 oka obrace, 2 oka hladce, krajové oko. 
Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 12. řadě v 1. pruhu ok obrace 3 x 1 oko = 123 
(133/143) ok. Přidaná oka pleteme rubovým žerzejem. 
Po 41 (42/43) cm od začátku uzavřeme oboustranně pro průramek 3 oka a dále pak ještě  zdůrazněně 
ujímáme v každé 2. řadě 10 x 1 oko = 97 (107/117) ok. 
Po 60 (62/64) cm od začátku uzavřeme pro krční výstřih prostředních 35 ok a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zakulacení uzavíráme na  vnitřním okraji ještě 2 x 4 oka. Současně se začátkem výstřihu 
uzavíráme na vnějším okraji pro náramenice v každé 2. řadě 1 x 7 (8/11) a 2 x 8 (10/11) ok. Celková 
délka dílu je 62 (64/66) cm. 
 
Levý přední díl:  Začneme na  81 (87/91) ok a pleteme vzorem lemu 1,5 cm na jehlicích č. 3. 
Pak pokračujeme základním vzorem 1 na jehlicích č. 3,5. Po 23,5 cm od začátku ujímáme rovnoměrně 
24 ok = 57 (63/67) ok. Pleteme vzorem lemu na jehlicích č. 3 1,5 cm, pak pokračujeme základním 
vzorem 2 na jehlicích č. 3,5 a oka rozdělíme následovně: pro vel. 38/40: krajové oko, 2 oka hladce, 
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3 oka obrace, 4 x MS, 5 ok hladce, 3 oka obrace, 2 oka hladce, krajové oko. Pro vel. 42: krajové oko, 
2 oka hladce, 3 oka obrace, 5 x MS, 6 ok hladce, krajové oko. Pro vel. 44/46: krajové oko, 2 oka hladce, 
3 oka obrace, 5 X MS, 5 ok hladce, 3 oka obrace, 2 oka hladce, krajové oko. Postranní tvarování 
pracujeme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu = 60 (66/70) ok. 
Průramek pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Pro krční výstřih uzavřeme 
na levém okraji práce po 50 (52/54) cm 5 ok a dále pak v každé 2. řadě ještě 1 x 5, 1 x 3 oka a dále 
ujímáme zdůrazněně . 11 (12/11) x 1 oko. Náramenice pleteme na pravém okraji práce stejně jako 
u zadního dílu. Celková délka dílu je 62 (64/66) cm. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv:: Začneme na  46 ok a pleteme vzorem lemu 1,5 cm na jehlicích č. 3, pak pokračujeme 
základním vzorem 1 na jehlicích č. 3,5, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 46 ok = 92 ok. 
Po 16,5 cm od začátku ujímáme rovnoměrně 25 (15/5) ok = 67 (77/87) ok. Pokračujeme vzorem lemu 
na jehlicích č. 3 1,5 cm, dále pokračujeme základním vzorem 2 na jehlicích č. 3,5 a oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, 2 oka hladce, 3 oka obrace, 5 (6/7) x MS, 5 ok hladce, 3 oka obrace, 2 oka 
hladce, krajové oko. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně vedle krajového oka a 2 ok hladce 
v každé 6 (8./12.). řadě 12 (9/6) x 1 oko = 91 (95/99) ok. Po 47 cm od začátku uzavřeme pro rukávovou 
kouli oboustranně 4 oka a dále pak ještě uzavíráme oboustranně v každé 2. řadě 1 x 4, 3 x 2, 13 x 1, 
2 x 2, 1 x 3 a 1 x 6 ok. Po 61 cm od začátku zbylých 11 (15/19) ok uzavřeme. 
 
Dohotovení:  Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice, 
vsadíme rukávy a sešijeme postranní švy. Z předních okrajů předních dílů nabereme rovnoměrně 
po 112 (116/120) okách a pleteme 2 cm vzorem lemu na jehlicích č. 3, přičemž v pravém lemu 
vypracujeme po 1 cm 5 knoflíkových dírek takto: krajové oko, 55 ok uplést, 2 oka hladce splést,  
1 oko nahodit, *11 (12/13) ok uplést, 2 oka hladce splést, 1 oko nahodit *, od * do * opakujeme ještě 3 x, 
1 oko uplést, krajové oko. Pro krční lem nabereme z výstřihu rovnoměrně 111 ok a oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, 1 oko hladce, * 3 oka obrace, 1 oko hladce *. Končíme 3 oky obrace,  
1 okem hladce, krajové oko. Vzor mezi * neustále opakujeme. V rubových řadách pleteme oka tak,  
jak se jeví. 
3. řada: krajové oko, 1 oko hladce, * 3 oka obrace, 1 oko nahodit, 1 oko hladce, 1 oko nahodit *,  
3 oka obrace, 1 oko hladce, krajové oko 
5. řada: krajové oko, 1 oko hladce, * 3 oka obrace, 1 oko nahodit, 3 oka hladce, 1 oko nahodit *,  
3 oka obrace, 1 oko hladce, krajové oko. 
V 7. řadě oka volně v rytmu vzoru uzavřeme.  
 
 


