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Model 7 Dámský kabátek 
 
Pro vel. 36 platí údaje před závorkou, pro vel. 38/40 údaje 
v závorce, pro vel. 42 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. 90 m / 50 g 
barva 01 weiß 200 (250) 250 g,  
barva 03 rot 100 (150) 150 g,  
barva 27 royal 100 (150) 150 g,  
barva 28 navy 100 (150) 150 g 
 
Materiál: Varieté značky Schoeller+Stahl 
100% polyamid, délka návinu = ca. 150 m / 50 g 
barva weiß 250 (300) 350 g 
 
Jehlice: č. 5 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: ca. 220 cm flitrové porty ve stříbrné 
barvě  
 
Vzor lemu: vroubek = líc i rub hladce 1 vláknem příze 
Pantino weiß + Varieté weiß na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor: (vzorek: průměrně 12 ok a 16,5 řad = 10×10 cm) 
 
Pleteme dvojitě – tj. 1 vlákno příze Pantino + 1 vlákno příze Varieté) 
 
Základní vzor A: Lícový žerzej na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor B: proužky lícovým žerzejem s vytaženým okem na jehlicích č. 5. Lícová řada: 
1 hladce, 1 nahodit, střídáme. Rubová řada: obrace, přičemž nahozená  oka necháme spadnout 
 
Základní vzor C: proužky lícovým žerzejem s připletenou flitrovou portou na jehlicích č. 5. 
Lícová řada: 1 hladce, * 1 nahodit, 1 hladce (flitrová porta leží před okem) *, od * do * 
opakujeme, 1 hladce (flitrová porta leží střídavě před a za okem, aby konečný výsledek vypadal 
jako vetkaný). Rubová řada: splést nahozené oko vždy s okem následujícím obrace (bez flitrové 
porty) 
 
Sled proužků: 
1 = Pantino barva  weiß + Varieté  
2 = Pantino barva  rot + Varieté 
3 = Pantino barva  royal + Varieté 
4 = Pantino barva  navy + Varieté 
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9. – 10. řada:  2, zákl. vzor B 
11. – 14. řada: 4, zákl. vzor B 
15. – 16. řada: 3, zákl. vzor A 
17. – 18. řada: 1, zákl. vzor B 
19. – 20. řada: 2, zákl. vzor A 
21 – 22. řada:  3, zákl. vzor  B 
23. – 24. řada: 4, zákl. vzor A 
25. – 28. řada: 1, zákl. Vzor C 
29. – 30. řada: 4, zákl. vzor B 
31. – 34. řada: 1, zákl. vzor B 
35. – 36. řada: 4, zákl. vzor A 
37. – 40. řada: 2, zákl. vzor B 
41. – 42. řada: 1, zákl. vzor A 
43. – 44. řada: 4, zákl. vzor B 
45. – 46. řada: 3, zákl. vzor B 

47. – 48. řada: 2, zákl. vzor B 
49. – 50. řada: 4, zákl. vzor.A 
51. – 54. řada:1, zákl. vzor B 
55. – 56. řada: 2, zákl. vzor A 
57. – 60. řada: 4, zákl. vzor B 
61. – 62. řada: 3, zákl. vzor A 
63. – 66. řada: 1, zákl. vzor B 
67. – 68. řada: 2, zákl. vzor A 
69. – 70. řada: 1, zákl. vzor B 
71. – 72. řada: 4, zákl. Vzor A 
73. – 74. řada: 1, zákl. vzor B 
75. – 76. řada: 3, zákl. vzor A 
77. – 78. řada: 1, zákl. vzor B 
79. – 80. řada: 2, zákl. vzor B 
81. – 84. řada: 1, zákl. vzor B 

85. – 86. řada: 2, zákl. vzor A 
87. – 90. řada: 4 zákl. vzor B 
91. – 92. řada: 3, zákl. vzor A 
93. – 94. řada: 1, zákl. vzor B 
95. – 96. řada: 4, zákl. vzor B 
97. – 98. řada: 2, zákl. vzor B 
99. – 100. řada: 1, zákl. vzor A 
101. – 104. řada: 4 zákl. vzor B 
105. – 106. řada: 3, zákl. vzor A 
107. – 110. řada: 1, zákl. vzor B 
111. – 112. řada: 2, zákl. vzor A 
113. – 114. řada: 4, zákl. vzor B 
115. – 116. řada:1, zákl. vzor B 

 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 52 (58) 64 ok a pleteme 2,5 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu proužků. Po 53 (51) 49 cm od lemu oka odložíme. 
 
Levý přední díl: začneme na 26 (29) 32 ok a pleteme 2,5 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem podle sledu proužků. Po 47,5 cm od začátku ujímáme na levém okraji práce 
1 oko a dále pak ještě v každé 4. řadě 9×1 oko.  Po 53 (51/49) cm od lemu zbylých 23 (27) 31 ok 
odložíme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: začneme na 31 ok a pleteme 2,5 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 
podle sledu proužků, přičemž začínáme 17. řadou. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně 
v každé 16. řadě 4×1 (v každé 10. řadě 6×1) v každé 8. řadě 8×1 oko = 39 (43) 47 ok. 
Po 44,5 (42,5) 40,5 cm od začátku oka odložíme (sled proužků musí být stejný jako u zadního, 
tak i u předního dílu). 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: pro raglánové sedlo nabereme všechna odložená oka na kruhovou jehlici takto: 
23 (27) 31 ok pravý přední díl, 39 (43) 47 ok rukáv, 52 (58) 64 ok zadní díl, 39 (43) 47 ok rukáv, 
23 (27) 31 ok levý přední díl 176 (198) 220 ok. Pleteme základním vzorem podle sledu proužků, 
přičemž v 1. řadě spleteme krajová oka hladce s okem před nimi a krajová oka s oky za nimi 
přehozeně hladce )= 168 (190) 212 ok. Těchto 8 ujímacích míst si označíme. 
 
Pro raglán ujímáme na označených místech podle dále popsaného způsobu: 
 
Pro vel. 36: 14× v každé 2. řadě 
 
Pro vel. 38/40: 15× 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. 
 
Pro vel. 42: 17× v každé 2. řadě a po dalších 2 řadách ujímáme na označených místech vždy 
2 oka, tj. místo 2 ok spletených hladce, splést 3 oka hladce a místo 2 ok spletených přehozeně, 
splést 3 oka přehozeně (1 hladce sejmout, 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout) 
= v 1 řadě se takto ujme celkem 16 ok. 
 
Ujímání pro přední krční výstřih pleteme dál tak, jak je výše popsáno. 
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Po 75,5 cm od začátku (měřeno v prostředku zadního dílu) zbylých 42 (38) 42 ok uzavřeme. 
Z okrajů předních dílů a výstřihu nabereme rovnoměrně 204 ok (ze 2 krajových ok upleteme vždy 
3 oka) a pleteme 2,5 cm vzorem lemu. Pak oka volně uzavřeme. 
 
Konce vpletené flitrové porty připevníme šicím hedvábím. 
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