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podzim-zima 2012-13: 206 - Dámský pletený kabátek
Návrh: Eva Varpio

pro vel. 36 = údaje vlevo
pro vel. 38/40 = údaje uprostřed
pro vel. 42 = údaje vpravo
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.
příze
Merino 160
100% vlna,
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g

barva
220 brombeer

36
400 g
8 klubek

38/40
450 g
9 klubek

42
500 g
10 klubek

Jehlice č. 3 + 3,5 značky Schoeller + Stahl
Ostatní potřeby: 5 knoflíků
Vzor lemu:
Malý perličkový vzor na jehlicích č. 3
1. řada: krajové oko, 1 hladce, 1 obrace, krajové oko
2. řada: krajové oko, 1 obrace, 1 hladce, krajové oko
1. a 2. řadu stále opakujeme.
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic)
Základní vzor (vzorek práce: 23 ok a 34 řad = 10 x 10 cm)
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 3,5
Copánek:
Pleteme podle rozkresu 1, 2 a 3 na jehlicích č. 3,5. Jsou znázorněny lícové řady, v rubových řadách
pleteme oka tak, jak se jeví.
Rozkres 1: opakujeme 1. – 6. řadu
Rozkres 2: opakujeme 1. – 10. řadu
Rozkres 3: opakujeme 1. – 6. řadu
Zdvojené oko:
Přízi položit před práci a do 1. oka vpíchnout jako k pletení obrace. Oko zvednout na pravou jehlici a
přízi utáhnout pevně dozadu, čímž se oko přetáhne přes jehlici a leží tak zdvojené na jehlici. Příze se
musí opravdu hodně pevně utáhnout, aby nevznikla žádná dírka.
Když se pak plete přes zdvojená oka, vpichujeme do obou částí oka jako při pletení hladce a spleteme
je tak hladce.
Pracovní postup:
Zadní díl:
Začneme na 100 (108/116) ok na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku pleteme
základním vzorem na jehlicích č. 3,5.
Postranní tvarování:
Přidáváme oboustranně v každé 8. řadě od lemu 7 x 1 oko zdůrazněně. Přidávání pracujme po 20. a
před 20. okem na konci řady. Přidávání pracujeme vždy na stejných místech a přidaná oka
zapracujeme do základního vzoru = 114 (122/130) ok.
Po 20 cm od začátku oka rozdělíme následovně: krajové oko, 18 (22/26) ok malý perličkový vzor 2 x MS
podle rozkresu, 18 (22/26) ok.
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Raglán:
Po 30 (29/28) cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme
oboustranně v každé 2. řadě 28 (30/32) x 1 a v každé 4. řadě ještě 2 x 1 oko = vždy 3. a 4. oko splést
přehozeně hladce a 4. a 3. poslední oko splést hladce.
Po 50 cm od začátku zbylých 50 (54/58) ok odložíme.
Levý přední díl:
Začneme na 54 (58/62) ok na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku pokračujeme
základním vzorem na jehlici č. 3,5 a oka rozdělíme takto: krajové oko, 46 (50/54) ok základním vzorem,
6 ok vzor lemu = připletený lem, krajové oko.
Postranní tvarování:
Přidáváme v každé 8. řadě od lemu 7 x 1 oko zdůrazněně. Přidávání pracujeme po 20. oku řady.
Přidávání pracujeme vždy na stejných místech a přidaná oka zapracujeme do základního vzoru = 61
(65/69) ok.
Po 20 cm od začátku oka rozdělíme následovně: krajové oko, 15 (19/23) ok malý perličkový vzor, 1 x MS
podle rozkresu, 6 ok vzor lemu, krajové oko.
Raglán:
Po 30 (29/28) cm od začátku uzavřeme na pravém okraji 2 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme
v každé 2. řadě 28 (30/32) x 1 a v každé 4. řadě ještě 2 x 1 oko = vždy 3. a 4. oko splést přehozeně
hladce.
Výstřih:
Po 41 (41/42) cm od začátku necháme na levém okraji práce 12 ok neupletených a dále pak ještě v
každé 2. řadě necháme o 1 x 5, 1 x 3, 1 x 2 a 6 x 1 ok víc neupletených, otočíme, upleteme 1 zdvojené
oko a pleteme zpátky. Po 50 cm od začátku pleteme ještě 1 řadu přes 29 (31/33) ok výstřihu a oka
odložíme.
Pravý přední díl:
Začneme na 54 (58/62) ok na jehlicích č. 3 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku pokračujeme
základním vzorem na jehlici č. 3,5 a oka rozdělíme takto: krajové oko, 6 ok vzor lemu = připletený lem,
46 (50/54) ok základním vzorem, krajové oko.
Knoflíkové dírky:
Práci rozdělíme po 4. oku přes 4 řady, pak opět pleteme přes všechna oka. 1. knoflíkovou dírku
vypracujeme po 3 cm, další 3 pak vždy po 8 cm.
Postranní tvarování:
Přidáváme v každé 8. řadě od lemu 7 x 1 oko zdůrazněně. Přidávání pracujeme 20 ok před koncem
řady. Přidávání pracujeme vždy na stejných místech a přidaná oka zapracujeme do základního vzoru
= 61 (65/69) ok.
Po 20 cm od začátku oka rozdělíme následovně: krajové oko, 6 ok vzor lemu, 1 x MS podle rozkresu, 15
(19/23) ok malý perličkový vzor, krajové oko.
Raglán:
Po 30 (29/28) cm od začátku uzavřeme na levém okraji 2 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme v
každé 2. řadě 28 (30/32) x 1 a v každé 4. řadě ještě 2 x 1 oko = vždy 4. a 3. poslední oko splést hladce.
Výstřih:
Po 41 (41/42) cm od začátku necháme na pravém okraji práce 12 ok neupletených a dále pak ještě v
každé 2. řadě necháme o 1 x 5, 1 x 3, 1 x 2 a 6 x 1 ok víc neupletených, otočíme, upleteme 1 zdvojené
oko a pleteme zpátky. Po 50 cm od začátku pleteme ještě 1 řadu přes 29 (31/33) ok výstřihu a oka
odložíme.

© Schoeller Süssen GmbH
for „fashion & style“

strana 3

Levý rukáv:
Začneme na 50 ok na jehlicích č. 3, dále pokračujeme na jehlicích č. 3,5 základním vzorem.
Postranní tvarování:
Přidáváme střídavě v každé 8. a 6. řadě od lemu oboustranně 13 x 1 oko (v každé 6. řadě od lemu
oboustranně 15 x 1 oko/střídavě v každé 4. a 6. řadě od lemu oboustranně 17 x 1 oko).
K tomu ještě přidáváme v každé 10. řadě oboustranně 4 x 1 oko = vždy po 12. a před 12. okem na
konci řady = 84 (88/ 92) ok.
Současně po 18 cm od začátku pleteme přes prostředních 38 ok copánek podle rozkresu, z obou stran
přes vnější oka perličkový vzor.
Raglán:
Po 28 (27/26) cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v
každé 2. řadě oboustranně 28 (30/32) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko přehozeně splést a 4. a 3. poslední oko
splést hladce.
Po 47 cm od začátku je raglán na levém okraji práce ukončený.
Dále pak pokračujeme zkrácenými řadami = na levém okraji práce necháme 3 oka neupletená a dále
pak ještě v každé 2. řadě vždy 4 x 3 oka víc neupletená, otočíme, upleteme 1 zdvojené oko a pleteme
zpátky.
Současně v každé 4. řadě na pravém okraji práce ještě ujímáme zdůrazněně 2 x 1 oko tak, jak je
popsáno výše.
Na závěr pleteme ještě 1 řadu přes všechna oka a po 50 cm od začátku oka uzavřeme.
Pravý rukáv:
Začneme na 50 ok na jehlicích č. 3, dále pokračujeme na jehlicích č. 3,5 základním vzorem.
Postranní tvarování:
Přidáváme střídavě v každé 8. a 6. řadě od lemu oboustranně 13 x 1 oko (v každé 6. řadě od lemu
oboustranně 15 x 1 oko/ střídavě v každé 4. a 6. řadě od lemu oboustranně 17 x 1 oko).
K tomu ještě přidáváme v každé 10. řadě oboustranně 4 x 1 oko = vždy po 12. a před 12. okem na
konci řady = 84 (88/ 92) ok.
Současně po 18 cm od začátku pleteme přes prostředních 38 ok copánek podle rozkresu, z obou stran
přes vnější oka perličkový vzor.
Raglán:
Po 28 (27/26) cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v
každé 2. řadě oboustranně 28 (30/32) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko přehozeně splést a 4. a 3. poslední oko
splést hladce.
Po 47 cm od začátku je raglán na pravém okraji práce ukončený.
Dále pak pokračujeme zkrácenými řadami = na pravém okraji práce necháme 3 oka neupletená a
dále pak ještě v každé 2. řadě vždy 4 x 3 oka víc neupletená, otočíme, upleteme 1 zdvojené oko a
pleteme zpátky.
Současně v každé 4. řadě na levém okraji práce ještě ujímáme zdůrazněně 2 x 1 oko tak, jak je
popsáno výše.
Na závěr pleteme ještě 1 řadu přes všechna oka a po 50 cm od začátku oka uzavřeme.
Dohotovení:
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Vsadíme rukávy, sešijeme postranní a
raglánové švy matracovým stehem.
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Límec:
Odložených 29 (31/33) ok předních dílů a 50 (54/58) ok zadního dílu nabereme opět na jehlice č. 3 a
přidáme ještě po 18 okách rukávů = 144 (152/160) ok, v rubové řadě pleteme oka hladce, vzor lemu
běží z obou stran dál.
Pak oka rozdělíme následovně: krajové oko, 6 ok vzor lemu, 122 (130/138) ok 1 oko anglicky hladce =
za zadní nit, 1 obrace, 6 ok vzor lemu, krajové oko. V rubových řadách oka pletená anglicky hladce
pleteme anglicky obrace = za zadní nit.
V následující lícové řadě na pravém okraji vypracujeme ještě jednu knoflíkovou dírku, jak je popsáno u
pravého předního dílu. Po 4 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme.

= 1 hladce
= 1 obrace
= 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 hladce, pak oka z pomocné jehlice
hladce
= 2 oka na pomocnou jehlici před práci, 2 hladce, pak oka z pomocné jehlice
hladce
= 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 2 hladce, pak oka z pomocné jehlice
obrace
= 2 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 obrace, pak oka z pomocné jehlice
hladce.
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