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Model 13 Dámský kabátek  
 
Pro vel. 36  = čísla vlevo, pro vel.  38/40 = prostřední čísla, 
pro vel.  42 = čísla vpravo. Pokud je udaný pouze jeden 
údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Pantino značky Schoeller+Stahl 
60 % bavlna, 40 % polyakryl, délka návinu = ca. 90m / 50g 
barva 27 royal 650 / 700 / 750 g 
 
Jehlice: č. 4 + 4,5 a háček č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: 1 ozdobný knoflík od fy  Jim Knopf Art.-
Nr. 12045 132, barva modro-černá 
 
Vzor lemu:  1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor: (vzorek: 18 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5. Počet ok dělitelný 
33 + 4 + 2 krajová oka. Jsou zakresleny jen lícové řady, 
v rubových pleteme oka tak, jak se nám jeví, nahození 
obrace 1. – 8. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce, 2, příp. 3 oka hladce splést, 
dále základní vzor, na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce, příp. 2 hladce splést 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 2 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Upozornění! Rukávy, přední a postranní zadní díl se plete napříč v jednom kuse. 
 
Prostřední zadní díl: Začneme na 37 ok a pleteme 3 cm vzorem lemu, dále pokračujeme 
základním vzorem a oka rozdělíme takto: krajové oko, 1 hladce, 1 x MS = opakování vzoru, 
1 hladce, krajové oko. Po 55 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý rukáv s levým předním dílem a levým postranním zadním dílem: Začneme na 50 ok 
a pleteme 3 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme 
rovnoměrně 22 ok = 72 ok. Oka rozdělíme následovně: krajové oko, 1 hladce, 1 x MS = opakování 
vzoru, 2 hladce ( = prostřední oka), 1 x MS, 1 hladce, krajové oko. 

Pro zešikmení rukávů přidáme poprvé v 7. řadě od lemu z obou stran prostředních 2 ok 
hladce vždy po 1 oku nahozením. Následně přidáváme stejným způsobem ještě 11 x 1 oko v každé 
10. řadě a to tak, že přidáme oko upletením za zadní nit hladce anglicky a střídavě nahozením 
a oka zapracujeme do vzoru = 96 ok. 

Pro postranní přidávání po 30 / 28 / 26 cm od začátku přidáme oboustranně 11 x 1 oko 
v každé 2. řadě vedle krajového oka. Po 39 / 37 / 35 cm přidáme oboustranně 1 x 38 ok = 194 ok. 
Přidaná oka zapracujeme do vzoru tak, jak je to možné a vnějších 8 ok pleteme vzorem lemu 
(připletené lemy), ostatní oka pleteme lícovým žerzejem. 

Po 50 cm od začátku odložíme pravých 97 ok pro postranní zadní díl a dále pleteme přes 
97 ok levého předního dílu. Pro přední výstřih uzavřeme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 
1 x 6 ok a dále ujímáme 12 x 1 oko a přitom pracujeme zdůrazněné ujímání. Ve chvíli, kdy již 
nemůžeme dále křížit oka, pleteme tato oka lícovým žerzejem. Po 67 cm od začátku pleteme 
pro lem ještě 3 cm vzorem lemu, pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Pravý rukáv s pravým předním díle a postranním zadním dílem pleteme zrcadlově. 
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Dohotovení: Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Přes odložených 97 ok postranních 
zadních dílů upleteme 1 řadu hladce pomocnou přízí. Pak tato oka rovnoměrně přišijeme 
na postranní okraje středního zadního dílu, přičemž pomocnou nit vytáhneme. 

Pro lem výstřihu nabereme zvenku z okraje výstřihu cca 114 ok (42 ok přední díl, 30 ok 
zadní díl, 42 ok přední díl) a pleteme 4 řady vroubek = stále hladce. Pak oka volně uzavřeme. 

Na horní okraj pravého předního dílu naháčkujeme smyčku pro knoflík = 11 RO 
obháčkujeme krátkými sloupky. Knoflík přišijeme v  odpovídající výšce. 
 
RO = řetízkové oko 
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