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Model 32 Dámský kabátek 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel. 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál – Murano značky Austermann, 51% vlna, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 240 m/ 150 g 
450 (450/600) g barva  35 rost 
 
Jehlice č. 7 značky  Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 13 ok a 18 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej (líc hladce, rub obrace)  
na jehlicích č. 7 
 
Copánek: 
1. řada (= rubová): 10 ok obrace 
2. řada: 10 ok hladce a rovnoměrně přidat 8 ok = 18 ok hladce 
3. řada: 18 ok obrace 
4. řada:  18 ok hladce 
3. a 4. řadu neustále opakujeme, přitom v každé 14. řadě oka křížíme následovně: 
Levý přední díl: 9 ok na pomocnou jehlici za práci, 9 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce 
Pravý přední díl: 9 ok na pomocnou jehlici před práci, 9 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce. 
Na předních okrajích se nepletou žádná krajová oka, copánkové křížení se plete až do konce řady. 
 
Zkrácené řady: Řady se nepletou až konce, ale jen z části, zbytek ok se odloží. Když se pak plete opět 
přes všechna oka, tak v první lícové řadě se splétají oka s oky před případně za nimi hladce,  
aby nevznikly žádné dírky. 
 
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: 
 
Model se začíná plést od copánků 
 
Copánek na levém předním díle:  Začneme na 13 ok. Na pravém okraji pleteme 3 oka rubovým 
žerzejem a 10 ok copánek. Po 35 cm od začátku oka odložíme. 
 
Copánek na pravém předním díle pleteme zrcadlově.  
 
Pro spodní část kabátku nabereme z krajových ok na pravém okraji práce 1. copánku (okraj práce  
se 3 oky obrace) 46 ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka obrace,  
2 hladce, 2 oka obrace, 38 ok hladce. Pleteme zkrácené řady následovně: na levém okraji práce  
po 14 řadách necháme 8 ok neupletených, práci otočíme s nahozením a pleteme zpátky. V každé 
další lícové řadě necháme ještě stát o 3 x 8 ok víc a práci vždy otočíme s 1 nahozením. 
*Následně pak pleteme opět 14 řad přes všechna oka, přičemž v 1. řadě spleteme vždy nahozená oka 
s oky předchozími nebo následujícím hladce. Pak opět pleteme 8 řad zkrácenými řadami. * 
Od * do * opakujeme 6 (7/8) x. Zbylých 14 řad pleteme rovně. Po 62 (70/78) cm měřeno na levém okraji 
práci ukončíme a otevřená oka našijeme pletacím stehem na krajová oka levého okraje práce 
druhého copánku. Pak díly složíme tak, že copánky spolu uprostřed předního dílu lícují. Označíme si 
zadní střed a postranní okraje podle střihu. 
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Pak pleteme nejdřív horní díl zadního dílu z 39 (43/47) cm nabereme 50 (54/58) ok a pleteme vzorem 
lemu. Pro postranní přidávání přidáváme v každé 6. řadě oboustranně 3 x 1 oko = 56 (60 /64) ok.  
Po 14 (15/16) cm od zadního dílu uzavřeme pro průramek oboustranně 2 oka a v každé další 2. řadě 
ujímáme oboustranně zdůrazněně 4 (5/6) x 1 oko = 44 (46/48) ok. 
Po 34 (35/36) cm od zadního dílu zavřeme pro náramenice oboustranně v každé 2. řadě 2 x 5 (1 x 6  
a 1 x 5/ 2 x 6) ok. 
Po 36 (37/38) cm od zadního dílu zbylých 24 ok uzavřeme. 
 
Pak pro horní díl levého předního dílu nabereme z 11,5 (13,5/15,5) cm 22 (26/26) ok a přidáme  
21 odložených ok z copánku levého předního dílu. Nabraná oka pleteme vzorem lemu, přes odložená 
oka pleteme stejně jako předtím. Postranní přidávání, průramek a náramenice pleteme na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Současně po 11 (12) 13 cm od horního dílu levého předního dílu ujímáme zdůrazněně pro výstřih  
pro vel. 36 a 42: střídavě v každé 4. a 6. řadě vedle copánku třetí oko  obrace a 1 oko hladce,  
pro vel. 38/40 v každé 4. řadě na stejném místě 11 x 1 ujmout zdůrazněně. Celková délka horního dílu 
levého předního dílu je 36 (37/38) cm.  
Oka copánku a vedle ležící 3 oka obrace pleteme ještě dál 9 cm (pro lem výstřihu zadního dílu).  
Pak oka odložíme. 
 
Horní díl pravého předního dílu pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv:  Začneme na 30 ok a pleteme 10 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem.  
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 12. (10. /8.) řadě 5 (6/7) x 1 oko = 40 (42/44) ok. 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 46 cm od začátku oboustranně 2 oka dále pak uzavřeme ještě 
oboustranně v každé 2. řadě 8 x 1, 1 x 2 a 1 x 4 oka. Po 61 cm od začátku zbylých 8 (10/12) ok 
uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice, 
vsadíme rukávy a sešijeme postranní švy. Na zadní výstřih našijeme copánkové lemy, které uprostřed 
sešijeme pletacím stehem. 
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