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Model 97 Murano 
– 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 Murano značky Austermann 
51% vlna, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 240 m/ 150 g 
600 g barvy 37 grau 
 
Jehlice č. 7 – 8 značky Schoeller + Stahl  
Ostatní potřeby: 1 rozevíratelný zip dlouhý 65 cm černé barvy  
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 16 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 7 
 
Žebrový vzor: (vzorek práce: 15 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7 - 8 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 13 ok a 18 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej na jehlicích č. 7-8 
 
Copánkový vzor 1: 
18 ok podle rozkresu 1. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových pleteme oka obrace. 
1. – 8. řadu neustále opakujeme 
 
Copánkový vzor 2: 
18 ok podle rozkresu 2. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových pleteme oka obrace. 
1. – 10. řadu neustále opakujeme 
 
Pokud sahá copánkový vzor až ke krajovému oku, copánkové křížení se provádí bez krajového oka 
 
Pracovní postup: 
 
Nejdřív se plete příčný kus pro spodní lem. 
Začneme na 21 ok pomocnou přízí a oka rozdělíme následovně: 18 ok podle rozkresu 1, 3 oka obrace. 
Po cca 86 (94/102) cm = 19 (21/23) x raportu a 1 x 1. – 6. řadě přepleteme oka na pomocnou přízi 
a oka odložíme. 
Pak si označíme rozdělení na přední a zadní díl podle střihu na levém okraji. Z tohoto okraje nabereme 
oka. Pro zadní díl nabereme 70 (76/82) ok a ta rozdělíme následovně: krajové oko, 6 ok hladce, 2 oka 
obrace, 18 ok copánek, 2 oka obrace, 12 (18/24) ok hladce, 2 oka obrace, 18 ok copánek, 2 oka 
obrace, 6 ok hladce, krajové oko. Po 15 cm začíná posunutí copánku ven takto: krajové oko, 4 oka 
hladce, 2 oka hladce splést, 2 oka obrace, 18 ok copánek, 2 oka obrace, 1 oko hladce, 1 oko přidat 
anglicky hladce z příčné nitě, 10 (16/22) ok hladce, 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě, 1 oko 
hladce, 2 oka obrace, 18 ok copánek, 2 oka obrace, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout, 4 oka hladce, krajové oko. 
V každé 4. řadě posunujeme copánek o 1 oko směrem ven následovně: ujímáni pracujeme 
na stranách celkem 6 x, přičemž v u 6. ujímání spleteme krajové oko s posledním okem hladce. 
Pak pokračujeme bez ujímání. 
Přidávání uvnitř pracujeme celkem 17 x. 
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Po 47 cm od okraje (na jehlicích je teď 92 (98/104) ok pleteme ještě 3 cm vzorem lemu, pak oka 
uzavřeme. 
Pro levý přední díl nabereme z okraje 32 (35/38) ok a pleteme následovně: krajové oko, 6 ok hladce, 
2 oka obrace, 18 ok copánek 1, 2 oka obrace, 2 (5/8) ok hladce, krajové oko. Posunutí copánku 
pleteme stejně smysluplně jako u zadního dílu. 
Pro výstřih po 47 cm, měřeno na levém okraji, na levém okraji práce uzavřeme 3 oka a dále pak ještě 
v každé 2. řadě 1 x 2 a 3 x 1 oko. Přes zbylých 35 (38/41) ok po 47 cm, měřeno na pravém okraji, 
pleteme ještě 3 cm vzorem lemu, pak oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: 
Začneme na 44 ok a pleteme vzorem lemu, pak pokračujeme žebrovým vzorem. Po 16 (10/4) řadách 
od lemu přidáme oboustranně 1 oko a dále pak ještě v každé 4. řadě oboustranně 11 (12/13) x 1 oko 
= 68 (70/72) ok. Po 44 (42/40) cm od začátku pleteme ještě 1 řadu pomocnou přízí a pak oka odložíme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy. Otevřená oka 
rukávů našpendlíme podle střihu a našijeme. Uzavřeme postranní a rukávové švy. Pro límec nahodíme 
18 ok pomocnou přízí a pleteme copánkovým vzorem 2. Po cca 44 cm = 80 řadách pleteme ještě 
1 řadu pomocnou přízí a oka odložíme. Límec přišpendlíme na výstřih a našijeme (přišívá se okraj s oky 
obrace). 
Pro lemy nabereme z předních okrajů po 66 okách a přidáme oka příčně pleteného dílu (spodní lem 
a límec), přičemž řadu pletenou pomocnou přízí vypářeme = po 105 okách. Pleteme 3 cm vzorem 
lemu a pak oka uzavřeme. Zip našpendlíme pod lemy, přičemž nahoře a dole necháme kousek volný 
a přišijeme. Pro podsádky nahodíme po 4 okách a pleteme lícový žerzej. Po 67 cm od začátku oka 
uzavřeme. Podsádky našijeme zevnitř proti stužce zipu. 
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 = 1 oko hladce 

 = 1 oko obrace 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 
= 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 
= 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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