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Model 11 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: Savanna značky Schoeller+Stahl 
55% viskóza, 45% bavlna, délka návinu = ca. 80 m / 50 g 
barva 01 beige 400 (450) 450, barva 101 weiß 200 (250) 
250 g, barva 12 camel 200 (250) 250 g 
 
Jehlice: č. 4,5 a háček č. 4,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby:  3 knoflíky značky Jim Knopf Art.-Nr. 
12103, barva 03 gold 
 
Vzor lemu: vroubek = líc i rub hladce, 2 vroubky 
na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor 1: (vzorek 18 ok a 30 řad = 10×10 cm) 
Pleteme podle rozkresu 1 na jehlicích č. 4,5 
1.–12. řadu stále opakujeme, vzorek rozdělíme symetricky 
od středu. Pokud už nám nevychází vzorek do stran, zbylá 
oka pleteme lícovým žerzejem, příp. vroubkem. 
 
Sled proužků: po 6 řadách barvou beige, weiß a camel, stále opakujeme. 
 
Základní vzor 2: pleteme podle rozkresu 2 na jehlicích č. 4,5. 1.–4. řadu pleteme 1× barvou 
beige. 
 
Základní vzor 3: (vzorek: 18 ok a 26 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej barvou beige na jehlicích 
č. 4,5 
 
Zdůrazněné ujímání: na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést, dále 
základním vzorem, na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 82 (88) 96 ok a pleteme rubovou řadu hladce, pak 4 řady vzorem lemu 
= 3 vroubky. Pak pokračujeme základním vzorem 1 podle sledu proužků a oka rozdělíme takto: 
krajové oko, 0 (3) 2 oka hladce, 8 (8) 9×MS, 0 (3) 2  oka hladce, krajové oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně po 10 cm od začátku oboustranně 1×1 oko a dále pak 
ještě v každé následující 12. řadě oboustranně 4×1 oko. Po 30 cm od začátku oboustranně 
přidáme 1×1 oko a dále pak ještě  přidáváme oboustranně v každé 12. řadě 2×1 a v každé 
10. řadě 2×1 oko. 
Pro průramky uzavřeme po 48 cm od začátku oboustranně 3 oka a dále pak v každé 2. řadě ještě 
1×2 oka a pak zdůrazněně ujímáme 3 (5) 6×1 oko = 66 (68) 74 ok. 
Po 68 cm od začátku uzavřeme oboustranně pro náramenice v každé 2. řadě 1×5 a 2×6 (3×6) 
3×7 ok. Po 70 cm zbylých 32  ok odložíme. 
 
Levý přední díl: začneme na 42 (45) 49 ok a pleteme rubovou řadu hladce a pak 4 řady vzorem 
lemu. Pak pokračujeme základním vzorem 1 podle sledu proužků, oka rozdělíme takto: krajové 
oko, 0 (3) 7  ok hladce, 4×MS, krajové oko. 
Postranní tvarování a průramek pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Pro krční výstřih ujímáme po 40 cm od začátku na levém okraji práce zdůrazněně 1  oko a dále pak 
ujímáme v každé 4. řadě 5×1 oko zdůrazněně a v každé 6. řadě 11×1 oko zdůrazněně. 
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Náramenice pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Celková délka dílu je 70 
cm. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: začneme na 71 ok a pleteme rubovou řadu hladce a pak 4 řady vzorem lemu. Pak pleteme 
pro volán 1× základní vzor 2 takto: krajové oko, 23× MS, krajové oko. Následně pleteme 
základním vzorem 3. Po 8 cm od začátku rovnoměrně ujmeme 23 ok = 48 ok. 
Pak pokračujeme základním vzorem 1, přičemž začínáme řadou 7 rozkresu a pleteme 2× 1.–12. 
řadu rozkresu 1 podle tohoto sledu proužků: 6 řad weiß, 6 řad camel, 6 řad beige, 6 řad weiß, 
6 řad camel. Pak opakujeme 1.–6. řadu rozkresu 1 průběžně dál a pleteme barvou beige. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 6. řadě od volánu 4×1 oko (v každé 
10. řadě oboustranně 5×1) v každé 8. řadě oboustranně 7×1 oko = 56 (58) 62 ok. 
Po 29 cm od začátku uzavřeme pro rukávovou kouli oboustranně 1×3 oka a dále pak zdůrazněně 
ujímáme v každé 2. řadě 2×2, v každé 4. řadě 4×1 a v každé 2. řadě 6×1 oko. Pak ještě 
uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně 1×2 a 1×3 oka. Po 45 cm od začátku zbylých 12 (14) 18  
ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a  necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem, 
vsadíme rukávy. Pro lemy nabereme z okrajů předních dílu 125 ok a přidáme odložených 32 ok 
z výstřihu zadního dílu = 282 ok a pleteme vzorem lemu 6 řad = 3 vroubky. Pak oka volně 
uzavřeme. 
 
Okraj obháčkujeme 1 řadou obloučků z řetízkových ok (1 krátký sloupek, 5 řetízkových ok, 
střídavě, přičemž s řetízkovými oky vždy přeskočíme 2 oka ukončovací řady). Na pravém díle, kde 
budou obloučky sloužit jako knoflíkové dírky, je uháčkujeme větší, tj. ze 6 řetízkových ok. 
Přišijeme knoflíky. 
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