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podzim-zima 2012-13: 221 - Dámský pletený kabátek 
 
Návrh Eva Varpio 
 
pro vel. 36 = údaje vlevo  
pro vel. 38/40 = údaje vpravo 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 
Mariana 
50% vlna,  
30% alpaka,  
20% mohér,  
délka návinu = ca. 60 m/ 50 g 
 

08 nougat 
 
 
05 hellgrün 

250 g 
5 klubek 
 
250 g 
5 klubek 

300 g 
6 klubek 
 
300 g 
6 klubek 

 
Jehlice č. 7 + 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 5 knoflíků fy Jim Knopf, Art- Nr. 12170, barva 08 grün matt, vel. 44" 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7 
 
Upozornění: u předních dílů začínáme vzor lem 2 oky obrace 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (Pokud je to potřeba, změňte velikost jehlic) 
 
Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 14 řad = 10 x 10 cm)  
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 8. 
Barevné plochy barvou nougat rubovým žerzejem (líc obrace, rub hladce) 
Barevné plochy barvou hellgrün lícovým žerzejem (líc hladce, rub obrace) 
Při střídání barev příze na zadní straně křížíme, aby nevznikly žádné dírky. 
1 čtvereček = 1 oko a 1 řada 
 

 = nougat 
 = hellgrün 

 
Vroubek: líc i rub stále hladce 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 46 (50) ok barvou nougat na jehlicích č 7 a pleteme 6 cm vzorem lemu. Dále 
pokračujeme na jehlicích č. 8 základním vzorem podle rozkresu pro zadní díl. 
 
Postranní tvarování, průramky a výstřih: 
Pleteme podle rozkresu. 
Po 56 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 28 (30) ok barvou nougat na jehlicích č. 7 a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 4 oka 
vroubek, 22 (24) ok vzor lemu, krajové oko. 
Po 6 cm pokračujeme dále na jehlicích č. 8 následovně: krajové oko, 4 oka vroubek, 22 (24) ok podle 
rozkresu pro levý přední díl, krajové oko. 
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Postranní tvarování, průramky a výstřih: 
Pleteme podle rozkresu. 
Po 56 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 28 (30) ok barvou nougat na jehlicích č. 7 a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 22 
(24) ok vzor lemu, 4 oka vroubek, krajové oko. 
Po 6 cm pokračujeme dále na jehlicích č. 8 následovně: krajové oko, 22 (24) ok podle rozkresu pro 
pravý přední díl, 4 oka vroubek, krajové oko. 
 
Knoflíkové dírky: 
V 7. řadě od začátku a 4 x v každé následující 14. řadě uzavřeme 3 oka a v následující řadě je znovu 
nahodíme. 
 
Postranní tvarování, průramky a výstřih: 
Pleteme podle rozkresu. 
Po 56 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 20 ok na jehlicích č. 7 a pleteme 8 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem 
barvou hellgrün na jehlicích č. 8. 
 
Postranní tvarování: 
Přidáváme oboustranně v každé 10. řadě od lemu 6 x 1 oko = 32 ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 45 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně oboustranně 
v každé 2. řadě 8 x 1 oko = vždy 4. a 5. oko splést přehozeně hladce a 5. a 4. poslední oko splést 
hladce. V následující lícové řadě ještě oboustranně uzavřeme 2 oka. 
Po 59 cm od začátku zbylých 8 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy barevně vhodnou 
hladkou přízí matracovým stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy barevně 
vhodnou hladkou přízí matracovým stehem. 
 
Límec: 
Nabereme z vnější strany barvou nougat 64 ok na jehlice č. 7 a pleteme rubovou řadu hladce, dále 
pokračujeme vzorem lemu, přičemž na předních dílech přidáme po 2 okách a na zadním díle 4 oka a 
přitom začínáme a končíme krajovým okem a 1 okem obrace = 72 oko. Po 12 cm oka volně v rytmu 
vzoru uzavřeme, našijeme knoflíky. 
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