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podzim-zima 2012-13: 220 - Dámský pletený kabátek 
 
Návrh: Eva Varpio 
 
pro vel. 36 = údaje vlevo  
pro vel. 38/40 = údaje uprostřed 
pro vel. 42 = údaje vpravo 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 
Souflé  
100% vlna 
délka návinu = ca. 60 m/ 50 g 

11 gelb 600 g 
12 klubek 

650 g 
13 klubek 

700 g 
14 klubek 

 
Jehlice č. 7 + 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 1 knoflík fy Dill, Art.-Nr. 390197, velikost 45, barva 25 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4 
italské začínání. Po prvních 4 řadách z 1 hladce, 1 obrace na 2 hladce, 2 obrace křížit 
 
Vzor lemů: 
Polopatent na jehlicích č. 8 
1. řada (rubová): krajové oko, 1 hladce, 1 obrace, krajové oko 
2. řada (lícová): krajové oko, *1 hladce, 1 nahodit, 1 obrace sejmout*, vzor mezi * stále opakujeme, 
krajové oko 
3. řada (rubová): krajové oko, * oko s nahozením předchozí řady hladce splést, 1 obrace*, vzor mezi * 
stále opakujeme, krajové oko. 
2. a 3. řadu stále opakujeme. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor (vzorek práce: 13 ok a 14 řad = 10 x 10 cm)  
Perziánový vzor na jehlicích č. 8, počet ok dělitelný 4 + 2 krajová oka 
1. řada (rubová): krajové oko, * z 1 oka rozplést 3 (1 hladce, 1 nahodit, 1 hladce), následující 3 oka 
obrace splést*, krajové oko 
2. řada (lícová): krajové oko, * 1 hladce, 3 obrace*, krajové oko 
3. řada: krajové oko, * 3 hladce, 1 obrace*, krajové oko 
4. řada. Krajové oko, * 1 obrace, 3 hladce*, krajové oko 
5. řada: krajové oko, * 3 oka obrace splést, z následujícího oka rozplést 3 oka (1 hladce, 1 nahodit, 1 
hladce)*, krajové oko 
6. řada: krajové oko, * 3 obrace, 1 hladce*, krajové oko 
7. řada: krajové oko, * 1 obrace, 1 hladce*, krajové oko 
8. řada: krajové oko, * 3 hladce, 1 obrace*, krajové oko 
Vzor mezi * stále opakujeme. 
1. – 8. řadu stále opakujeme. 
 
Rubový žerzej: líc obrace, rub hladce 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 70 (74/78) ok na jehlicích č. 7 italským začínáním a pleteme 10 cm vzorem lemu, pak 
pokračujeme na jehlicích č. 8 základním vzorem. 
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Průramek:  
Po 50 cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ujímáme ještě 4 (5/6) x 1 oko = 56 
(58/60) ok. 
 
Výstřih: 
Po 69 (70/71) cm od začátku uzavřeme prostředních 14 ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro 
zakulacení na vnitřním okraji uzavřeme ještě v každé 2. řadě 1 x 4 a 1 x 2 oka. 
 
Náramenice: 
Po 71 (72/73) cm od začátku uzavřeme zbylých 15 (16/17) ok náramenic. 
 
Levý přední díl:  
Začneme na 40 (42/44) ok na jehlicích č. 7 italským začínáním a po 4 řadách oka rozdělíme takto: 
krajové oko, 31 (33/35) ok vzor lemu, 7 ok vzor lemů, krajové oko. 
Po 10 cm od začátku pleteme na jehlicích č. 8 takto: krajové oko, 28 (32/32) ok základní vzor, 3 (1/3) 
oka rubový žerzej, 7 ok vzor lemů, krajové oko. 
 
Zkosení pro límec: 
Po 41 (42/43) cm si označíme 3. (1.) 3. oko pletené rubovým žerzejem. Zde se budou ujímat oka pletená 
základním vzorem a přidávat oka pletená vzorem lemů následovně: v každé 4. řadě 9 x spleteme obě 
poslední oka před označeným okem základního vzoru podle vzoru, za označeným okem přidáváme v 
každé 2. řadě 17 x 1 oko anglicky hladce z příčné nitě = za zadní nit a pleteme vzorem lemů (lem se tak 
rozšíří na 24 ok). 
 
Průramek: 
Po 50 cm od začátku na pravém okraji práce uzavřeme 3 oka a dále pak ujímáme v každé 2. řadě 
ještě 4 (5/6) x 1 oko. 
Po 71 (72/73) cm od začátku pravých 15 (16/17) ok náramenice uzavřeme. 
Přes zbylých 26 ok pleteme ještě 10 cm vzorem lemů dál. Pak oka odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 40 (42/44) ok na jehlicích č. 7 italským začínáním a po 4 řadách oka rozdělíme takto: 
krajové oko, 7 ok vzor lemů, 31 (33/35) ok vzor lemu, krajové oko. 
Po 10 cm od začátku pleteme na jehlicích č. 8 takto: krajové oko, 7 ok vzor lemů, 3 (1/3) oka rubový 
žerzej, 28 (32/32) ok základní vzor, krajové oko. 
 
Knoflíková dírka: 
Po 33 (34/35) cm od začátku práce po 5. oku rozdělíme a pleteme přes 3,5 cm odděleně, následně 
pak pleteme opět přes všechna oka dál. 
 
Zkosení pro límec: 
Po 41 (42/43) cm si označíme 1. oko pletené rubovým žerzejem.  
Zde se budou ujímat oka pletená základním vzorem a přidávat oka pletená vzorem lemů následovně: 
před označeným okem přidáváme v každé 2. řadě 17 x 1 oko anglicky hladce z příčné nitě = za zadní 
nit a pleteme je vzorem lemů, za označeným okem splétáme v každé 4. řadě 9 x 2 oka podle vzoru 
(lem se tak rozšíří na 24 ok).  
 
Průramek: 
Po 50 cm od začátku na levém okraji práce uzavřeme 3 oka a dále pak ujímáme v každé 2. řadě ještě 
4 (5/6) x 1 oko. 
Po 71 (72/73) cm od začátku levých 15 (16/17) ok náramenice uzavřeme. 
Přes zbylých 26 ok pleteme ještě 10 cm vzorem lemů dál. Pak oka odložíme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 42 ok na jehlicích č. 7 italským začínáním a pleteme 8 cm vzorem lemu, dále 
pokračujeme na jehlicích č. 8 základním vzorem. 
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Postranní tvarování: 
Přidáváme oboustranně v každé 8. řadě od lemu 5 (6/7) x 1 oko = 52 (54/56) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 49 (48/47) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ujímáme v každé 2. řadě 8 x 1 
oko. Po 61 (60/59) cm zbylých 10 (12/14) ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 
 
Límec: 
Odložená oka vzorem lemů obou předních dílů sešijeme pletacím stehem a spodní okraj našijeme na 
zadní výstřih. Přišijeme knoflík. 
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