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Model 69 Natura 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský kabátek 
Návrh: Käte Stödter 
 
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 
550 (550/600) g barvy 24 beigemeliert 
 
Jehlice č. 7 + háček č. 7 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 6 knoflíků, malý kovový háček 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 14 ok x 20 řad = 10 x 10 cm )  
Lícový žerzej na jehlicích č. 7 
 
Základní vzor 2: ( vzorek práce 16 ok x 20 řad = 10 x 10 cm ) 
Copánkový vzor podle rozkresu na jehlicích č. 7 
Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka obrace 
1. – 16. řadu neustále opakujeme. 
 
Příčný copánek: (šířka: 7,5 cm, 20 řad = 10 cm) 
Podle rozkresu 2 na jehlicích č. 7 
Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 
1. – 10. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor 3: ( vzorek práce 14 ok x 24 řad = 10 x 10 cm ) 
Stále hladce na jehlicích č. 7 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka, příp. 3 oka hladce splést 
Na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce, případně 2 oka hladce splést a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete v jednom kuse až k průramkům. Začíná se příčným copánkem. 
Pro příčný copánek nahodíme 12 ok a pleteme 115 (123/131) cm = 23 (25/26) x opakování vzoru 
do výšky, pak oka pevně uzavřeme. Z jednoho okraje nabereme rovnoměrně 168 (180/192) ok 
a pleteme základním vzorem 3. Po 7,5 cm oka volně uzavřeme. Z druhého okraje nabereme 
rovnoměrně 168 (180/192) ok a pleteme 2,5 cm = 3 vroubky základním vzorem 3, dále pokračujeme 
základním vzorem 1 a 2 takto: 36 ok (= 3 x MS) rozkresu 1, 24 (30/36) ok hladce, 48 ok (= 4 x MS) rozkresu 
1, (= 4 x MS) hladce, 36 ok (= 3 x MS) rozkresu 1. 
Po 42 (41/40) cm od začátku copánku práci rozdělíme: 48 (51/54) ok pravý přední díl, 72 (78/84) ok 
zadní díl, 48 (51/54) ok levý přední díl. Nejdříve pleteme přes 48 (51/54) ok pravého předního dílu, 
ostatní oka odložíme. Pro raglán ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě na levém okraji práce 21 x 1  
(24 x 1 / 23 x 1 a 2 x 2) oka. Pro výstřih uzavřeme po 56 cm copánkového vzoru v každé 2. řadě na 
pravém okraji práce 1 x 15, 1 x 3, 2 x 2 a 3 x 1 oko. Po 82,5 cm celkové délky uzavřeme zbylá 2 oka. 
Levý přední díl dokončíme zrcadlově. 
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Pro zadní díl pleteme dál před odložených 72 (78/84) ok. Raglán pleteme z obou stran stejně jako 
u předního dílu. Po 82,5 cm od začátku zbylých 30 ok uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 12 ok a pleteme příčný copánek podle rozkresu 2. Po 38 (40/42) cm od začátku oka 
pevně uzavřeme. Z jednoho okraje nabereme rovnoměrně 54 (56/60) ok a pleteme základním vzorem 
3. Po 7,5 cm oka volně uzavřeme. Z druhého okraje nabereme rovnoměrně 54 (56/60) ok a pleteme 
2,5 cm = 3 vroubky základním vzorem 3. Pak pokračujeme základním vzorem 1 a 2 takto: krajové oko, 
14 (15/17)ok hladce, 24 ok = 2 x MS rozkres 1, 14 (15/17) ok hladce, krajové oko. 
Po 10,5 (9,5/8,5) cm od začátku copánku začínáme s ujímáním raglánu a celkově ujímáme zdůrazněně 
14 (15/17) x 1 oko pro vel. 36 a 38/40 střídavě v každé 2. a 4. řadě a pro vel. 42  2 x v každé 2. řadě, dále 
pak střídavě v každé 4. a 2. řadě. Po 33,5 cm od copánkového vzoru oka pevně uzavřeme, přičemž 
každé 3. a 4. oko spleteme hladce dohromady, abychom dosáhli míry 15 cm podle střihu. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme raglánové a rukávové švy 
matracovým stehem. Výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
Pro límec nahodíme 21 ok a pleteme takto: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko obrace, 1 oko hladce, 
12 ok rozkres 2, 1 oko hladce, 1 oko obrace, 2 oka hladce, krajové oko. Vzor opakujeme do výšky  
12 x = 120 řad. Pak oka pevně uzavřeme. Límec přišijeme od předního středu pravého předního dílu 
až k přednímu středu levého předního dílu, přičemž okraj, kde je vedle krajového oka 1 oko hladce, 
našijeme na výstřih. 
Knoflíky našijeme na levý přední díl, přičemž vždy 2 knoflíky přišijeme v jedné řadě v odstupu 3 a 9 cm 
k přednímu okraji a v odstupu 3, 12 a 21 cm k hornímu okraji. Na pravém předním díle nepotřebujeme 
žádné knoflíkové dírky, knoflíky zapneme vedle copánkového křížení. Na pravém předním díle našijeme 
do horního rohu na háčkovaný okraj výstřihu na vnitřní stranu malý kovový háček, aby se límec 
nepřeklápěl dospodu. 
 
 

 = 1 oko hladce 

 = 1 oko obrace 

 
= 4 oka na pomocnou jehlici dát přes práci, 4 oka hladce, pak 
oka z pomocné jehlice hladce 

 
= 4 oka na pomocnou jehlici za práci, 4 oka hladce, pak oka z 
pomocné jehlice hladce 
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