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Model 85 Murano 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Dámský kabátek 
Návrh: Dori Dietz 
 
Pro vel. 36 - 42 
 
Materiál Murano značky Austermann 
51% vlna, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 240 m/ 150 g 
450 g barvy 36 stein 
 
Jehlice č. 7 značky Schoeller + Stahl  
 
Ostatní potřeby: velký knoflík značky Dill Art.-Nr. 410156/60,  
1 připínací špendlík se spirálou a čtyřmi otvory od značky Prym Art.-Nr. 081405 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 7 
 
Copánkový vzor: 
Pleteme přes 12 ok podle rozkresu 
1. – 8. řadu neustále opakujeme 
 
Základní vzor: (vzorek práce: v průměru 13 ok a 18 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový a rubový žerzej na jehlicích č. 7 
 
Zdvojené oko: 
Vpíchneme zprava do oka, oko a přízi sejmeme dohromady obrace, přízi utáhneme pevně dozadu, 
přičemž se oko přetáhne přes jehlici a leží tak dvojmo. Příze se musí opravdu pevně utáhnout, aby 
nevznikla žádná dírka. 
Když pak pleteme opět přes zdvojená oka, zachytíme obě části oka a pleteme je jako 1 oko společně 
hladce. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 70 ok a pleteme 2 řady vzorem lemu. Pak pokračujeme v prodloužených řadách, tedy 
tak, že v 1. rubové řadě upleteme na začátku řady 5 ok, práci otočíme, 1 dvojité oko, pleteme zpátky, 
otočíme. 
V každé 2. řadě (rubové) pleteme o 5 ok víc, dokud opět nepleteme přes všechna oka, přičemž oka 
rozdělíme podle rozkresu: začínáme oky před MS, pak MS 2 x a končíme oky za MS. 
Po 182 cm (= 326 řad) od lemu pleteme zkrácené řady dále, tak že, na konci řady vždy necháme 5 ok 
neupletených, práci otočíme s jedním dvojitým okem, dokud nespotřebujeme všechna oka. Na závěr 
pak pleteme ještě 2 řady vzorem lemu, přičemž v 1. řadě všechna puštěná oka (F) necháme spadnout. 
Oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Načínací a uzavírací okraj sešijeme podle 
střihu matracovým stehem (* musí lícovat na *). Od zadního středu (HM) uzavřeme ještě na kratších 
stranách jeden šev přes 18 cm. Otevřené okraje kolem švu tvoří průramky. Připínací špendlík připevníme 
na rubovou stranu knoflíku a ten připevníme podle obrázku. 
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 = 1 oko hladce 

 = 1 oko obrace 

 = krajové oko 

 F 
= puštěné oko 
V 1. řadě přidáme oko anglicky hladce z příčné nitě, v následujících 
řadách hladce pleteme a v ukončovací řadě necháme oko spadnout. 

 
= 4 oka na pomocnou jehlici před 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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