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Dámský ručně pletený kabátek 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 132022 z ručně pletací příze Crunchy značky Austermann 
 
Pro vel. 36/38 = 1. údaj 
Pro vel. 40/42 = 2. údaj 
Pro vel. 44/46 = 3. údaj 
Pro vel. 48 = 4. údaj 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48 
Crunchy 
42% vlna,  
29% polyakryl, 
23% polyamid,  
6% mohér 
Délka návinu 
= ca. 50 m/ 50 g 

04 herbst 500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

600 g 
12 klubek 

650 g 
13 klubek 

 
Jehlice č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: Na jehlicích č. 8. 

1. řada: 1 oko anglicky hladce, 1 obrace; 
2. řada: 1 hladce, 1 obrace. 

1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 10 ok a 15 řad = 10 x 10 cm)  
Velký perličkový vzor na jehlicích č. 8. 

1. řada: 1 hladce, 1 obrace; 
2. a 4. řada: oka pleteme tak, jak se jeví; 
3. řada: 1 obrace, 1 hladce. 

1. - 4. řadu stále opakujeme. 
 
Vroubek: Líc i rub hladce. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 50 (54/58/62) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 3 cm vzorem lemu, pak pokračujeme 
základním vzorem. 
 
Průramky: 
Po 36 (36/36/37) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 (3/4/4) oka a dále pak ještě ujímáme 
zdůrazněně v každé 2. řadě 2 (4/4/6) x 1 oko = vždy 2. a 3. oko přehozeně hladce splést (1 hladce 
sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout) a vždy každé 3. a 2. poslední oko splést hladce 
= 40(40/42/42) ok. 
 
Výstřih vlevo: 
Po 54 (55/56/57) cm od začátku uzavřeme prostředních 10 ok a obě strany dokončíme odděleně. 
nejdřív pleteme přes levých 15 (15/16/16) ok dál. Pro zakulacení uzavřeme v každé lícové řadě ještě 
1 x 3 a 1 x 2 oka. 
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Náramenice vlevo: 
Po 56 (57/58/59) cm od začátku zbylých 10 (10/11/11) ok uzavřeme. 
 
Výstřih vpravo: 
Nyní pleteme přes pravých 15 (15/16/16) ok dál. Pro zakulacení uzavřeme v každé rubové řadě ještě 
1 x 3 a 1 x 2 oka. 
 
Náramenice vpravo: 
Po 56 (57/58/59) cm od začátku zbylých 10 (10/11/11) ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 28 (30/32/34) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 3 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 22 (24/26/28) ok základní vzor, 4 oka vzor 
lemu.  
 
Přední zkosení: 
Přidáváme v každé 10. řadě na levém okraji práce 6 x 1 oko = vždy před 6. posledním okem přidáváme 
1 oko anglicky hladce z příčné nitě a pleteme je dál základním vzorem = 34 (36/38/40) ok. 
 
Průramky: 
Po 36 (36/36/37) cm od začátku uzavřeme na pravém okraji práce 3 (3/4/4) oka a dále pak ještě 
ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 2 (4/4/6) x 1 oko = vždy 2. a 3. oko splést hladce přehozeně. 
 
Výstřih klopa: 
Po 40 (41/42/43) cm od začátku na levém okraji práce pleteme přes posledních 16 ok vzorem lemu, 
ostatní oka odložíme. V každé 2. řadě spleteme 3 x 2. a 3. oko hladce přehozeně = 13 ok. Po 6 řadách 
oka volně uzavřeme. 
 
Výstřih: 
Nyní pleteme přes zbylá oka dál, přičemž v každé 2. řadě nabereme v každé 2. řadě na levém okraji 
práce 4 x 1 oko z postranního okraje předtím uzavřené klopy. Z přidaných ok pleteme poslední tři oka 
před krajovým okem vroubkem. 
 
Současně ujímáme v každé 4. řadě na levém okraji práce 4 x 1 oko = vždy 3. a 2. poslední oko před oky 
pletenými vroubkem spleteme hladce = 13 (13 / 13/ 14 / 14) ok. Po 56 (57/58/59) cm oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 28 (30/32/34) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 3 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 4 oka vzor lemu, 22 (24/26/28) ok základní 
vzor, krajové oko.  
 
Přední zkosení: 
Přidáváme v každé 10. řadě na levém okraji práce 6 x 1 oko = vždy za 6. okem přidáváme 1 oko 
anglicky hladce z příčné nitě a pleteme je dál základním vzorem = 34 (36/38/40) ok. 
 
Průramky: 
Po 36 (36/36/37) cm od začátku uzavřeme na levém okraji práce 3 (3/4/4) oka a dále pak ještě 
ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 2 (4/4/6) x 1 oko = vždy 3. a 2. oko splést hladce. 
 
Výstřih klopa: 
Po 40 (41/42/43) cm od začátku na pravém okraji práce pleteme přes prvních 16 ok vzorem lemu, 
ostatní oka odložíme. V každé 2. řadě spleteme 3 x 3. a 2. poslední oko splést hladce = 13 ok. Po 6 
řadách oka volně uzavřeme. 
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Výstřih: 
Nyní pleteme přes zbylá oka dál, přičemž v každé 2. řadě nabereme v každé 2. řadě na pravém okraji 
práce 4 x 1 oko z postranního okraje předtím uzavřené klopy. Z přidaných ok pleteme první tři oka za 
krajovým okem vroubkem. 
 
Současně ujímáme v každé 4. řadě na pravém okraji práce 4 x 1 oko = vždy 2. a 3. oko za oky 
pletenými vroubkem splést hladce přehozeně = 13 (13 / 13/ 14 / 14) ok. Po 56 (57/58/59) cm oka 
uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 26 (26/28/28) ok na jehlicích č. 8 a pleteme 3 cm vzorem lemu, dále pokračujeme 
základním vzorem. 
 
Postranní rozšíření: 
Přidáváme v každé 10. řadě od lemu oboustranně 6 x 1 (v každé 8. řadě oboustranně 5 x 1 a v každé 
6. řadě 3 x 1 / v každé 8. řadě od lemu oboustranně 3 x 1 a v každé 6. řadě ještě 6 x 1 / v každé 6. řadě 
od lemu oboustranně 10 x 1) oko = 38 (42/46/50) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 45 (45/44/44) cm od začátku uzavřeme oboustranně 3 (3/3/4) oka a dále pak ještě ujímáme 
zdůrazněně v každé 2. řadě 9 x 1 a uzavřeme 1 x 3 (3/4/4) oka. Pro zdůrazněné ujímání vždy 2. a 3. oko 
splést přehozeně hladce a vždy 3. a 2. poslední oko splést hladce. Po 60 (60/59/59) cm od začátku 
zbylých 8 (12/14/16) ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy pletacím stehem, 
vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 
 
Zadní lem výstřihu: 
Ze zadního okraje výstřihu nabereme z vnější strany 18 ok na jehlice č. 8 a pleteme 2 cm vroubkem, pak 
oka uzavřeme. Krátký šev mezi zadním a předními lemy oboustranně uzavřeme. 
 
 
 
 
 



rukáv

zadní díl levý přední díl


