
© 2011 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena strana 1 

 
 



© 2011 www.pleteni.eu  
     všechna práva vyhrazena strana 2 

 
 

Model 63 Natura 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský kabátek 
Návrh:  Dori Dietz 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Natura značky Austermann 
46% merino vlna extra fine, 28% viskóza (celulóza z bambusu), 12% bavlna,  
7% baby alpaka, 7% super kid mohér, délka návinu = ca. 100 m/ 50 g 
600 (650/700) g barva 01 natur 
 
Jehlice č. 5, 6, 7, 8, 10 a 12 mm značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 5 
 
Vzor na lemech: stále hladce 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 14 ok a. 20 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Začátek pro otevřená oka: 
U tohoto modelu začínáme otevřenými oky, tj. neexistuje žádný ukončený začínající okraj. Oka zůstávají 
otevřená, aby se přes ně dalo dále v udaném směru plést. 
Nahodíme pomocnou přízí a háčkem tolik řetízkových ok, kolik ok budeme potřebovat a přízi 
odstřihneme. Ze spodního okraje řetízkových ok nabereme pomocí pletací jehlice oka. Důležité je začít 
tam, kde jsme začali háčkovat a dávat pozor, abychom nepropíchli i přízi. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 1 oko na druhou 
pomocnou jehlici za práci, pak oko z první pomocné jehlice splést hladce s následujícím okem, 
pak oko z druhé pomocné jehlice splést hladce s následujícím okem. 
Levý okraj práce: 1 oko na pomocnou jehlici dát před práci, 1 oko na druhou pomocnou jehlici dát 
před práci, pak oko z první pomocné jehlice hladce sejmout, druhé oko uplést hladce a sejmuté oko 
přes něj přetáhnout, pak sejmout hladce oko z druhé pomocné jehlice. Následující oko uplést hladce 
a sejmuté oko přes něj přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 66 (72/78) ok a pleteme rubovou řadu obrace. Pro lem pleteme 5 řad lícovým žerzejem, 
v 6. řadě = rubové pleteme hladce = přehyb lemu a dále pleteme 6 řad lícový žerzej. Tuto řadu 
si označíme. 
Pak pokračujeme lícovým žerzejem, přičemž pro postranní tvarování ujímáme oboustranně po 6 cm 
od označení 1 oko a dále pak oboustranně ještě v každé 8. řadě 1 x 1 oko vedle krajového oka = 58 
(64/70) ok. 
Pak pleteme 14 řad rovně a následně přidáváme oboustranně 1 oko a dále pak ještě oboustranně 
v každé další 6. řadě 2 x 1 oko = 64 (70/76) ok. 
Po 26 cm od označení ujímáme zdůrazněně pro průramky v každé 2. řadě oboustranně 4 (5/6) x 2 oka 
= 48 (50/52 ok. Pro náramenice uzavřeme po 54 (55/56) cm od označení v každé 2. řadě oboustranně 
3 x 4 (2 x 4 a1 x 5 / 2 x 5 a 1 x 4) oka. Zbylých 24 ok odložíme. Celková délka dílu je 63 (64/65) cm. 
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Levý přední díl: 
Začneme na 20 (23/26) ok podle popisu začínání s otevřenými oky na jehlicích č. 6 a pleteme 
základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme ve 3. řadě na pravém okraji práce 1 oko a dále 
pak ještě 3 x 1 oko v každé 8. řadě vedle krajového oka. Pak pleteme 14 řad rovně, dále pak pleteme 
přidávání a průramky po 30 cm od začátku a náramenice po 38 cm od začátku na pravém okraji 
práce stejně jako u zadního dílu. 
Současně pro přední zakulacení přidáváme na levém okraji práce v každé 2. řadě 13 x 1 oko.  
Pro zakulacení výstřihu po dalších 11 cm ujímáme zdůrazněně na levém okraji práce 2 oka a dále 
pak ještě v každé 10. řadě 5 x 2 oka. Celková délka dílu je 51 (52/53) cm. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově.  
 
Rukáv: 
Začneme na 38 (42/46) ok na jehlicích č. 5 a pleteme 14 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem na jehlicích č. 6, přičemž pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 
16. řadě 3 x 1 oko = 44 (48/52) ok. 
Po 32 cm od lemu ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 2. řadě 1 x 2, v každé další 4. řadě 1 x 2, 
v každé další 6. řadě 2 x 2 a v každé další 4. řadě 3 x 2 oka, dále pak uzavřeme oboustranně 1 x 2  
a 1 x 3 oka, po 62 cm od začátku zbylých 6 (10/14) ok uzavřeme. Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a vsadíme rukávy. 
Ze spodního okraje předních dílů vypářeme háčkovaná řetízková oka a nabereme těchto 20 (23/26) ok 
na jehlici, z předního okraje předních dílů nabereme ještě po 100 (102/104) okách a přidáme 
odložených 24 ok zadního dílu a pleteme na jehlicích č. 6 přes těchto 264 (274/284) ok 2 řady stále 
hladce. Potom dvojitou přízí na jehlicích č. 7 další 2 řady, dále trojitou přízí na jehlicích č. 8 další 2 řady, 
dále pak pětinásobnou přízí na jehlicích č. 10 další 2 řady a následně pak šestinásobnou přízí 
na jehlicích č. 12 3 řady. Pak oka volně uzavřeme. 
Lem zadní dílu přišijeme dovnitř na označení a volán spojíme s postranním švem zadního dílu. 
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