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Model 16 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: Palma značky Schoeller+Stahl 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu 
= ca. 110 m / 50 g 
barva 02 schwarz 250 (300) 350 g, barva. 01 weiß 200 
(250) 300 g 
 
Jehlice: č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: vroubek (stále hladce) = 2 vroubky barvou 
schwarz  
 
Základní vzor: (vzorek práce: 20 ok a 23 řad = 10×10 
cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4, 1.–4. řadu 
stále opakujeme 
 
Sled proužků: 4 řady weiss a 4 řady schwarz neustále 
střídáme 
 
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 90 (98) 106 ok barvou schwarz a pleteme 1 cm = 3 řady vzorem lemu, 
pak pokračujeme základním vzorem takto: krajové oko, 4 (8) 2 oka hladce, 4 (4) 5×MS, 4 (8) 2 
oka hladce, krajové oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně střídavě v každé 6. a 8. řadě 6×1 oko a přitom 
pracujeme zdůrazněné ujímání. Následně pak opět oboustranně přidáváme v každé 6. řadě 6×1 
oko přidáním anglicky z příčné nitě. 
Pro průramek uzavřeme po 38 cm od začátku oboustranně 4 oka a pak ještě v každé 2. řadě 1×2 
a pak ujímáme zdůrazněně 3 (5) 7×1 oko = 72 (76) 80 ok. 
Pro zadní krční výstřih uzavřeme po 56 (57) 58 cm od začátku prostředních 28 ok a každou stranu 
dopleteme odděleně. Pro zaoblení uzavíráme na vnitřním okraji ještě 2×3 oka. Po 58 (59) 60 cm 
od začátku zbylých 16 (18) 20 ok náramenice uzavřeme. 
 
Levý přední díl: začneme na 46 (50) 54 ok barvou schwarz a pleteme 1 cm vzorem lemu, 
pak pokračujeme základním vzorem takto: krajové oko, 4 (8) 2 oka hladce, 2×MS, pro vel. 42 
končíme u šipky A, krajové oko. 
Postranní tvarování a průramek pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Pro krční výstřih ujímáme po 34 (35) 36 cm od začátku na levém okraji práce 1 oko zdůrazněně 
a pak ještě střídavě 3× v každé 2. řadě  1×v každé 4. řadě = celkově 21×1 oko zdůrazněně.  
Po 58 (59) 60 cm  od začátku zbylých 16 (18) 20 náramenice uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: začneme na 62 ok barvou schwarz a pleteme 1 cm vzorem lemu, pak pokračujeme 
základním vzorem takto: krajové oko, začínáme u šipky A, 2×MS, končíme u šipky A, krajové  oko. 
Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 12. řadě oboustranně 4×1 oko ( v každé 8. řadě 6×1 
oko) střídavě v každé 6. a 8. řadě 8×1 oko = 70 (74) 78 ok. 
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Pro rukávovou kouli uzavřeme po 27 cm od začátku oboustranně 4  oka a dále pak v každé 2. řadě 
1×2 oka a pak ujímáme zdůrazněně 19×1 oko. Po 45 cm od začátku zbylých 20 (24) 28  ok 
uzavřeme. 
 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem 
a vsadíme rukávy. 
Přední  okraje a výstřih obháčkujeme krajkou, přičemž v 1. řadě nabereme z každého oka, příp. 
z každé řady 1 DS a přitom musíme dbát na to, aby počet ok po 1. řadě byl dělitelný 8. Ve 2. řadě 
MS neustále opakujeme. 
Pro pásek začneme barvou schwarz na 9  ok a pleteme 1 hladce, 1 obrace. Po 150 (158) 166 cm 
od začátku oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
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