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Dámský ručně pletený kabátek 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 132032 z ručně pletací příze Caleido 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 
Caleido 
85% alpaka, 
15% vlna  
Délka návinu 
= ca. 95 m/ 50 g 

01 sibirien 650 g 
13 klubek 

700 g 
14 klubek 

750 g 
15 klubek 

800 g 
16 klubek 

 
Jehlice č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 7. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 16 ok a 20 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 7. 
 
Copánkový vzor: 
Pleteme podle rozkresu 1, resp. 2. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách se, pokud ve 
vysvětlivkách není uvedeno něco jiného, oka pletou tak, jak se jeví. 1. – 10, řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 78 (84/92/98) ok na jehlicích č. 7 a pleteme vzorem lemu 10 cm, pak pokračujeme 
základním vzorem dál. 
 
Průramky: 
Po 51 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 (2/3/4) oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 
oboustranně uzavřeme 1 x 2 (2/2/3) oka a zdůrazněně ujímáme 4 (5/6/6) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko 
přehozeně hladce splést (1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout) a vždy 
4. a 3. poslední oko splést hladce = 62 (66/70/72) ok. 
 
Výstřih vlevo: 
Po 68 (69/70/71) cm od začátku uzavřeme prostředních 16 ok a obě strany dokončíme odděleně. 
Nejdřív pleteme přes levých 23 (25/27/28) ok dál. Pro zakulacení uzavřeme v každé následující lícové 
řadě ještě 1 x 5 a 1 x 2 oka. 
 
Náramenice vlevo: 
Po 70 (71/72/73) cm od začátku zbylých 16 (18/20/21) ok uzavřeme. 
 
Výstřih vpravo: 
Nyní pleteme přes pravých 23 (25/27/28) ok dál. Pro zakulacení uzavřeme v každé následující rubové 
řadě ještě 1 x 5 a 1 x 2 oka. 
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Náramenice vpravo: 
Po 70 (71/72/73) cm od začátku zbylých 16 (18/20/21) ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 56 (60/63/66) ok na jehlicích č. 7 a v rubové řadě oka rozdělíme následovně: krajové oko, 
30 ok obrace, 24 (28/31/34) ok vzor lemu, krajové oko. Od následující řady pleteme přes 30 ok obrace 
podle rozkresu 1. Po 10 cm od začátku pleteme přes 24 (28/31/34) ok vzoru lem dále základním vzorem. 
 
Průramek: 
Po 51 cm od začátku uzavřeme na pravém okraji práce 2 (2/3/4) oka a dále pak ještě uzavřeme 
v každé další 2. řadě 1 x 2 (2/2/3) oka a ujímáme zdůrazněně 4 (6/6/6) x 1 oko = vždy 3. a 4. oko hladce 
přehozeně splést. 
 
Náramenice: 
Po 70 (71/72/73) cm od začátku na pravém okraji zbylých 16 (18/20/21) ok uzavřeme. 
 
Lem výstřihu: 
Přes zbylých 32 ok pleteme přes 20 cm dál, pak oka odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 56 (60/63/66) ok na jehlicích č. 7 a v rubové řadě oka rozdělíme následovně: krajové oko, 
24 (28/31/34) ok vzor lemu, 30 ok obrace , krajové oko. Od následující řady pleteme přes 30 ok obrace 
podle rozkresu 2. Po 10 cm od začátku pleteme přes 24 (28/31/34) ok vzoru lem dále základním vzorem. 
 
Průramek: 
Po 51 cm od začátku uzavřeme na levém okraji práce 2 (2/3/4) oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 
další 2. řadě 1 x 2 (2/2/3) oka a ujímáme zdůrazněně 4 (6/6/6) x 1 oko = vždy 4. a 3. poslední oko splést 
hladce. 
 
Náramenice: 
Po 70 (71/72/73) cm od začátku na levém okraji práce zbylých 16 (18/20/21) ok uzavřeme. 
 
Lem výstřihu: 
Přes zbylých 32 ok pleteme přes 20 cm dál, pak oka odložíme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 44 (44/46/46) ok na jehlicích č. 7 a pleteme 20 cm vzorem lemu, pak pokračujeme 
základním vzorem. 
 
Postranní rozšíření: 

 vel. 36/38: střídavě v každé 10. a 12. řadě přidáváme oboustranně 6 x 1 oko; 
 vel. 40/42: v každé 8. řadě přidáváme oboustranně 8 x 1 oko; 
 vel. 44/46: střídavě v každé 6. a 8. řadě přidáváme oboustranně 9 x 1 oko; 
 vel. 48: v každé 6. řadě přidáváme oboustranně 8 x 1 oko a dále pak ještě v každé 4. řadě 3 x 1 

oko = 56 (60/64/68) ok. 
 
Rukávová koule: 
Po 55 (54/53/52) cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 (2/3/4) oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 
oboustranně 1 x 2 (2/2/3) uzavřeme 1 x 2 (2/2/3) oka, ujímáme zdůrazněně 12 x 1 oko a uzavřeme 1 x 2 
oka. Pro zdůrazněné ujímání vždy 3. a 4. oko přehozeně hladce splést (1 oko hladce sejmout, 1 hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout) a vždy 4. a 3. poslední oko splést hladce. Po 70 (69/68/67) cm od 
začátku zbylých 20 (24/26/26) ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 



 

© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“  strana 4 

 

Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. U rukávů přehneme lem na polovinu dovnitř a našijeme. 
 
Vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy. Oka lemu sešijeme pletacím stehem a našijeme ho 
na zadní výstřih. 
 
Pásek: 
Začneme na 14 ok na jehlicích č. 7 a pleteme 150 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
 
 

 = 1 hladce 

 = 1 obrace 

 = 1 oko vroubek (líc i rub stále hladce) 

 = 1 nahodit 

 = 3 hladce splést 

 
= 2 oka sejmout hladce, následující oko uplést hladce a pak obě sejmutá 
oka přes ně přetáhnout 

 = 4 oka na pomocnou jehlici před práci, 4 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 

 = 4 oka na pomocnou jehlici za práci, 4 hladce, pak oka z pomocné 
jehlice hladce 
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