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Model 25 Dámský kabátek s mohérem 
 
Pro vel. 36/38 = čísla vlevo 
Pro vel. 40/42 = čísla uprostřed 
Pro vel. 44/46 = čísla vpravo 
Pokud je uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál – Kid Silk značky Austermann, 75 % kid mohér, 25 % hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
200 (225/250) g barva 07 grau 
 
Jehlice č. 4 značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 18 ok a  26 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
a dírkovo-pružný vzor na jehlicích č. 4. 1 MS = opakování vzoru = * 11 ok hladce, 5 ok obrace* = 16 ok. 
V každé 4. řadě vypleteme jednu dírku následovně: *11 ok hladce, 1 oko obrace, 2 oka obrace splést, 
1 nahodit, 2 oka obrace*, vzor mezi * neustále opakujeme. 
 
Volán pleteme zkrácenými řadami přes 23 ok lícového žerzeje: pleteme 8 řad do výšky, * pak pleteme 
přes prvních 8 ok, práci otočíme s 1 nahozením a pleteme zpátky. V následující řadě pleteme  
přes prvních 20 ok, přičemž nahozené oko spleteme hladce s okem předchozím. Práci otočíme  
s 1 nahozením a pleteme zpátky. Pak pleteme 2 řady přes všechna oka, přičemž v 1. řadě spleteme 
nahozené oko hladce s okem předchozím. V následující řadě pleteme přes prvních 20 ok a práci 
otočíme s 1 nahozením a pleteme zpátky. V následující řadě pleteme přes prvních 14 ok a práci 
otočíme s 1 nahozením a pleteme zpátky. V následující řadě pleteme přes prvních 8 ok, práci otočíme 
s 1 nahozením a pleteme zpátky. Pleteme 16 řad přes všechna oka, přičemž v 1. řadě nahozené oko 
spleteme hladce s předchozím okem*, vzor mezi * neustále opakujeme. 
 
Pružný vzor rukáv: (zkušební vzorek: 24 ok a  26 řad = 10 x 10 cm měřeno v lehce nataženém stavu)  
1 MS = opakování vzoru = * 3 oka obrace, 5  ok hladce*, vzor mezi * neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Kabátek se plete napříč, začínáme u levého předního okraje. 
Začneme na 177  ok a oka rozdělíme  následovně: 23 ok volán, 5  ok obrace, 8 x opakování vzoru  
= MS základní vzor, 21  ok hladce. Pro průramek pleteme po 40 (42/44) cm  od začátku 104 (102/99) ok, 
33 (35/38) ok uzavřeme, 40 ok upleteme. V příští řadě uzavřená oka opět znovu nahodíme. Po dalších 
24 (26/28) cm od průramku jsme dosáhli prostředku zadního dílu a druhou polovinu odpleteme 
zrcadlově. 
 
Rukáv:  Začneme na 107 (113/121) ok a pleteme pružným vorem, oka rozdělíme následovně: krajové 
oko, (2/2) ok hladce, 12 (13/14) x MS, 3 oka obrace, 3 (2/2)  oka hladce, krajové oko. Pro postranní 
tvarování ujímáme oboustranně v každé 10. řadě 4 x 1 oko a dále pak v každé 12. řadě 3 x 1 oko  
= 93 (99/107) ok. Po 60 cm od začátku práci ukončíme a pak pleteme ještě několik řad pomocnou přízí. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout, sešijeme rukávové švy  
a rukávy našpendlíme do průramku. Otevřená oka našijeme, přičemž vypářeme řady pletené 
pomocnou přízí – rukáv můžete přišít také pletacím stehem. Důležité je, aby šev zůstal pružný, 
aby při pohybu mírně povolil. 
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