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Model 2 Dámský kabátek  
 
Pro vel. 36/38 platí údaje před závorkou, pro vel. 40 údaje 
v závorce, pro vel. 42/44 údaje za závorkou. Pokud je 
uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Pantino značky Schoeller+Stahl 
60% bavlna, 40% polyakryl, délka návinu  = ca. 90m / 50g 
barva 03 rot 200 (250) 250 g 
barva 01 weiß 200 (250) 250 g 
 
Materiál: Varieté značky Schoeller+Stahl 
100% polyamid, délka návinu = ca. 150m / 50g 
barva 01 weiß 200 (250) 250 g 
 
Jehlice: č. 5 + háček č. 5 od značky Schoeller+Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek: 16 ok a 24 řad = 10×10 cm) 
Velký hráškový vzor na jehlicích č. 5: 1 hladce, 1 obrace, 
v každé 2. řadě posunout vzor o jedno oko 
 
Sled proužků: vždy 12 řad červenou a bílou přízí Pantino, 
přičemž vždy pleteme 1 vláknem Pantino + 1 vláknem 
Varieté dohromady. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 63 (69) 75 ok a pleteme základním vzorem podle sledu proužků. 
Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 14. řadě 3×1 oko = 69 (75) 81 ok. 
Po 25 cm od začátku (= 5 proužků) oka odložíme. 
 
Levý přední díl: začneme na 32 (36) 38 ok a pleteme základním vzorem podle sledu proužků. 
Postranní tvarování pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu = 35 (39) 41 ok. 
Po 25 cm od začátku (= 5 proužků) oka odložíme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově.  
 
Rukáv: začneme na 50 (53) 56 ok a pleteme základním vzorem. Pro rozšíření přidáváme v každé 
0. (18.) 9. řadě oboustranně 0 (1) 3 oka = 50 (55) 62 ok. Po 15 cm od začátku (3 proužky) oka 
odložíme. 
 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: pro raglánové sedlo nabereme všechna odložená oka na kruhovou jehlici takto: 
35 (39) 41  ok pravý přední díl, 50 (55) 62 rukáv, 69 (75) 81 ok zadní díl, 50 (55) 62 ok rukáv, 
35 (39) 41 levý přední díl = 239 (263) 287 ok. Pleteme základním vzorem podle sledu proužků, 
přičemž v 1. řadě spleteme všechna krajová oka hladce s oky ležícími před nimi, a přehozeně 
spleteme s oky ležícími za nimi (1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout) 
= 231 (255) 279 ok. Těchto 8 míst, kde budeme ujímat, si označíme. 
 
Pro raglán ujímáme tak, jak je výše popsáno na těchto označených místech následovně: 
Pro vel. 36: 2× v každé 4. řadě, 16× v každé 2. řadě 
Pro vel. 38/40: 21× v každé 2. řadě 
Pro vel. 42: 22× v každé 2. řadě a po dalších 2 řadách na označených místech splétáme místo 2 ok 
hladce 3 oka hladce a místo 2 ok přehozeně 3 oka přehozeně = 1 hladce sejmout, 2 splést hladce 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout = v 1 řadě se takto ujme celkem 16 ok. 
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Současně uzavřeme pro přední krční výstřih po 31 (32) 33 cm od začátku oboustranně 5 ok a dále 
pak v každé 2. řadě ještě 1× 3, 2× 2 a 5× 1 oko. 
 
Po 42 (43) 44 cm od začátku (měřeno uprostřed zadního dílu) zbylých 53 ok uzavřeme. Přední 
okraje a výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků přízí Pantino v barvě rot. Pro copánkové 
lemy ustřihneme z obou barev příze Pantino + příze Varieté po 8 vláknech cca 5 m dlouhých a tato 
zapleteme do copánku. Lem našijeme na přední okraje a výstřih, konce pevně zapošijeme, aby se 
vlákna schovala pod copánek. 
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