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Model 64 Natura 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský kabátek 
Návrh: Ursula Remensperger 
 
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 
450 (500/500) g barva 23 hellgraumeliert 
 
Jehlice č. 7 + háček č. 5 značky  Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: Jim Knopf Art. 12271, 1 kus průhledný 66 grau, 
1 kovový druk, průměr cca 2 cm 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 18 ok x 14 řad = 10 x 10 cm) 
1. řada (lícová): začínáme 1 okem hladce, * pravou jehlici vedeme za 1. okem a další 2 oka upleteme 
hladce, aniž bychom je nechali sklouznout z jehlice, pak upleteme 1. oko hladce*, končíme 1 okem 
hladce. 
2. řada (rubová): začínáme 2 oky obrace, * z následujících 2 ok upleteme 2. oko obrace, přetáhneme 
ho přes 1. oko a pak upleteme 1. oko obrace*, končíme 2 oky obrace, vzor mezi * neustále opakujeme. 
1. + 2. řadu stále opakujeme. 
 
Přidávání v lícových řadách pleteme hladce, v rubových řadách obrace, po 2 přidáních nám opět 
základní vzor souhlasí. Přidávání na předních okrajích pleteme za krajovým okem tak, že přidáme 
1 oko anglicky z příčné nitě. 
 
Zdůrazněné ujímání horní překladové hrany: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout 
Zdůrazněné ujímání spodní překladové hrany: 2 oka hladce splést 
 
Pikotkový límec:  
1. lícová řada: hladce 
1. řada (rubová): 4 oka hladce, 1 nahodit, 1 oko hladce, 1 nahodit, 2 oka hladce  
2. řada (lícová):  1 oko obrace sejmout, 1 oko hladce, 3 oka obrace, 4 oka hladce 
3. řada: 4 oka hladce, 5 ok hladce 
4. řada: 1 oko obrace sejmout, 1 oko hladce, 3 oka obrace, 4 oka hladce 
5. řada: 4 oka hladce, 3 x (1 nahodit, 1 oko hladce), 1 nahodit, 2 oka hladce 
6. řada: 1 oko obrace sejmout, 1 oko hladce, 7 ok obrace, 4 oka hladce 
7. řada: 4 oka hladce, 9 ok hladce 
8. řada: 1 oko obrace sejmout, 1 oko hladce, 7 ok obrace, 4 oka hladce 
9. řada: 4 oka hladce, 7 x (1 nahodit, 1 oko hladce), 1 nahodit, 2 oka hladce 
10. řada: 1 oko obrace sejmout, 1 oko hladce, 15 ok obrace, 4 oka hladce 
11. řada: 4 oka hladce, 17 ok hladce 
12. řada: 1 oko obrace sejmout, 1 oko hladce, 15 ok obrace, 4 oka hladce 
13. řada: 4 oko hladce, 15 x (1 nahodit, 1 oko hladce), 1 nahodit, 2 oka hladce 
14. řada: 1 oko obrace sejmout, 1 oko hladce, 31 ok obrace, 4 oka hladce 
15. řada: 4 oka hladce, 33 ok hladce 
16. řada: 30 ok obrace uzavřít, 3 oka obrace, 4 oka hladce 
1. – 14. řadu opakujeme 1 x 
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Následující řada: 4 oka hladce, 33 ok hladce, poslední oko hladce sejmout, 9. oko předchozího 
oblouku nabrat a uplést hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout. 
Následující řada: stejně jako 16. řada 
Poslední 16. řadu opakujeme stále až do požadované délky porty. 
Všechna oka uzavřeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 88 (94/100) ok a pleteme 1 řadu obrace, pak pokračujeme základním vzorem 
4 cm. Pak začneme s ujímáním. Vždy po 4 cm ujímáme oboustranně 4 x 1 oko, pak pleteme 8 cm 
rovně a pak opět přidáváme oboustranně vždy po 3 cm 4 x 1 oko. Po 44 (45/46) cm od začátku 
uzavřeme pro průramky 1 x 4 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 2 x 2 a 2 x 1 oko. Po 64 (66/68) cm 
od začátku zbylých 68 (74/80) ok uzavřeme. 
 
Pravý přední díl horní překlad: začneme na 46 (48/50) ok a pleteme 1 řadu obrace, pak dál základním 
vzorem. Postranní přidávání a ujímání a průramky pleteme na levém okraji práce stejně jako u zadního 
dílu. 
Současně pro zkosení na předním okraji pleteme na pravém okraji práce 2 řady, pak začneme 
s přidáváním v každé 4. řadě 9 x 1 oko, až máme ve výši 26 cm od začátku = nejširší místo překladu. 
Od tohoto místa se začíná plést pikotkový límec s průběhem vzoru jak je popsáno výše. Rubová strana 
leží nahoře, protože límec se pak přeloží. Ve 4 řadách vroubku leží pak později přehyb límce. 
Pro límec v následující rubové řadě nahodíme nova 3 oka na levém okraji práce, díl otočíme 
a začneme lícovou řadu na 7 ok hladce. Toto místo si označíme, zbytek ok pleteme základním vzorem. 
Od teď začínáme první řadou v pikotkovém vzoru tak, jak je popsáno výše. 
Současně ujímáme zdůrazněně pro výstřih, počínajíc od 4. řady a dále pak v každé další 2. řadě,  
po 4 okách vroubkem 19 (18/17) x 1 oko. 
Po 64 (66/68) cm od začátku uzavřeme 22 (25/28) ok náramenice. Přes zbylá oka pleteme ještě jednou 
řadu 1 – 16 pikotkového límce. Tento kus límce je nutný pro zadní díl. 
 
Levý přední díl spodní překlad: překlad pleteme zrcadlově k hornímu překladu, tedy nahrazujeme 
všechna přidávání stejným ujímáním. Ujímání pro výstřih opět pleteme zdůrazněně, jen s tím rozdílem, 
že začátek pikotkového límce leží výše, zde začínám teprve ve 14. řadě od nejširšího bodu překladu. 
Na této straně se plete o 1 zakulacení méně. 
 
Rukáv: 
Začneme na 44 (46/50) ok a pleteme 1 řadu obrace, dále pokračujeme základním vzorem 15 cm. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 4. řadě 10 x 1 oko = 64 (66/70) ok. 
Po 44 cm od začátku pro rukávovou kouli uzavřeme oboustranně 6 ok a dále pak ještě ujímáme 
v každé 2. řadě 2 x 3, 3 (4/5) x 2 a 8 x 1 oko. Po 62 (63/ 64) cm od začátku zbylých 12 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy, stejně 
jako rukávové plochým švem. 
Uháčkujeme 16 RO a háčkujeme 1 řadu krátkých sloupků. Tento proužek připevníme 2 stehy na překlad 
v jeho nejširším místě. Na spodní překlad upevníme jednu patentku tak, že nebude viditelná. 
Na zadní výstřih našijeme límec, hranu na hranu, tenkou barevně vhodnou přízí na zadní díl tak, 
že nebude vidět žádný šev. Na překladu se připevní nejspodnější zakulacení límce na přední malým 
proužkem. 
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