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Model 21 Dámský kabátek a čelenka/šála 
 
Dámský kabátek: 
 
Pro velikost 36 = údaje vlevo 
Pro velikost 38/40 = údaje uprostřed 
Pro vel. 42 = údaje vpravo 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál – Merino 160 značky Austermann, 100 % merino vlna  superfine,  
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 
 
650 (700/750) g barva 229 grau 
 
Jehlice č. 3,5 + 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 7 knoflíků 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek 24 ok a 33 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej (líc hladce, rub obrace)  
na jehlicích č. 4 
 
Copánek přes 20 ok: (zkušební vzorek: 40 ok a 33 řad = 10 x 10 cm) 
1. – 10. řada: 1 oko rubový žerzej, 16 ok lícový žerzej, 1 oko rubový žerzej, 1 oko lícový žerzej 
11. řada: 1 oko hladce, 8 ok křížit doleva 9 (= 4 oka na pomocnou jehlici před práci, 4 oka hladce,  
pak oka z pomocné jehlice hladce), 8 ok křížit doprava (= 4 o ka na pomocnou jehlici za práci, 4 oka 
hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce), 1 oko obrace, 1 oko hladce 
12. řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 
1. – 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Strukturální vzor přes 32 ok: (zkušební vzorek: 24,5 oka a  33 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak,  
jak se jeví. 1. – 28. řadu pleteme 1 x, pak neustále opakujeme 27. a 28. řadu. 
 
Zdůrazněné ujímání: Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 o ko hladce, 2 oka hladce splést, dále 
vzorem, na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 
1 oko hladce, krajové oko. 
 
Zdůrazněné přidávání: Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 oka hladce, 1 oko anglicky hladce  
(za zadní nit) přidat z příčné nitě, dále vzor, na levém okraji práce: 1 oko anglicky hladce přidat 
z příčné nitě, 2 oka hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: Začneme na 108 (118/128) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 8 cm vzorem lemu. Následně 
pokračujeme na jehlicích č. 4 základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně  
po 25 cm od začátku oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 6. řadě 2 x 1 oko.  Po 45 cm  
od začátku přidáme oboustranně zdůrazněně 1 oko a dále pak ještě v každé 6. řadě oboustranně  
2 x 1 oko. Pro průramky uzavřeme po 59 cm od začátku oboustranně 6 ok a dále pak ujímáme 
zdůrazněně pro raglán v každé 4. řadě 19 x 1 (v každé 4. řadě 14 x 1 a v každé 2. řadě 10 x 1 oko/ 
v každé 4. řadě 9 x 1 a v každé 2. řadě 20 x 1 oko). Po 83 cm od začátku zbylých 58 ok uzavřeme. 
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Levý přední díl: Začneme na 60 (65/70) ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 8 cm vzorem lemu. Následně 
pokračujeme na jehlicích č. 4 a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 6 (11/16) ok lícový žerzej,  
32 ok strukturální vzor, 20 ok copánek. Postranní tvarování a průramek pracujeme na pravém okraji 
práce stejně jako u zadního dílu. Současně odložíme pro krční výstřih po 79 cm od začátku na levém 
okraji práce 22 ok (= krajové oko, 20 ok copánek, 1 oko strukturálního vzoru) a přes zbylá oka pleteme 
dále podle vzoru, přičemž pro výstřih uzavřeme ještě na levém okraji práce v každé 2. řadě 3 x 3  
a 2 x 1 oko. Po 83 cm zbylá 2 oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově.  
 
Rukáv: Začneme na 60 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 8 cm vzorem lemu. Následně pokračujeme  
na jehlicích č. 4 základním vzorem. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 18. (12./8.) 
řadě od lemu 5 (10/15) x 1 oko = 70 (80/90) ok. 
Po 48 cm od začátku uzavřeme oboustranně 6 ok a dále pleteme raglán stejně jako u zadního dílu.  
Po 72 cm od začátku zbylých 20 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: Odložená oka copánku opět nabereme a copánek pleteme dál. Po 35 cm  
od znovunabrání oka uzavřeme.  Pak pracujeme nejdřív polovinu kapuce levého předního dílu. 
Začneme u krajového oka pravého okraje copánku na výstřihu a nabereme 84 ok a pleteme 
základním vzorem. Pro zakulacení uzavřeme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 8 x 1 oko  
a na levém okraji práce v každé 14. řadě 1 x 1 oko, v každé 6. řadě 7 x 1 oko, v každé 4. řadě 2 x1 oko 
a v každé 2. řadě 4 x 2 oka. Současně na pravém okraji práce po 19 cm od začátku kapuce uzavřeme 
v každé 2. řadě 1 x 15, 1 x 10 a 1 x 6 ok. O 21 cm od začátku kapuce zbylých 27 ok uzavřeme. 
 
Kapuci pravého předního dílu pleteme zrcadlově. 
 
Postranní a raglánové švy sešijeme. Sešijeme kapucový šev včetně copánků. Všijeme kapuci  
do krčního výstřihu. Pro lemy zapínání nabereme z okrajů předních dílů a kapuce 444 ok (z okrajů 
předních dílu po 156 okách, z okraje kapuce 132 ok) a pleteme 4 cm vzorem lemu. Po 2 cm 
vypracujeme na pravém lemu 7 knoflíkových dírek (= vždy 3 oka uzavřít a v následující řadě je opět 
nahodit). Horní knoflíkovou dírku vypracujeme 2 cm pod začátkem výstřihu, spodní 6 cm od spodního 
okraje, ostatní rozmístíme rovnoměrně mezi. Našijeme knoflíky. 
 
 
Čelenka/šála: 
 
Materiál – Merino 160 značky Austermann, 100 % merino vlna  superfine,  
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 
 
150 g barva 108 rot 
 
Jehlice č. 7 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek 18 ok a 24 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej na jehlicích č. 7 
 
Pracovní postup: 
 
Začneme na 3 x 24 ok a pleteme na jehlicích č. 7 80 cm a oka odložíme. 
 
Dohotovení: Všechny 3 pruhy spleteme do copánku a pak sešijeme do kruhu pletacím stehem. 
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