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Model 22 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: Batika značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl (antibakteriální mikrovlákno), délka návinu 
= ca. 130 m / 50 g 
barva 104 karibik 500 (550) 600 g 
 
Jehlice: č. 3+4 značky Schoeller+Stahl, háček č. 4 značky 
Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 28 ok a 34 řad = 10×10 cm) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 28 řad = 10×10 
cm). Lícový žerzej na jehlicích č. 4 
 
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. 
 
Přidávání: z krajového oka rozplést 2 oka (1 hladce a 1 obrace anglicky, tj. za zadní nit) 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: začneme na 100 (108) 116 ok a pleteme základním vzorem. Pro průramky ujímáme 
zdůrazněně po 50 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 30 (34) 38×1 oko. 
Po 70 (73) 73 cm od začátku zbylých 40 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: začneme na 3 oka (= levý spodní roh postranního švu) a pleteme základním 
vzorem. Od 3. řady přidáváme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 62×1 oko z krajového oka 
a na levém okraji práce 54 (58) 62×1 oko v každé řadě. 
Když jsme přidali na levém okraji 54 (58) 62×a na pravém okraji 27 (29) 31 ×, máme celkem 
84 (90) 96  ok na jehlici. Zatímco na pravém okraji práce nadále pokračujeme v přidávání v každé 
2. řadě ( ještě 35 (33) 31 ×), zároveň na levém okraji práce zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 
35 (33) 31×1 oko. 
Když je na pravém okraji práce přidáno 62 ×, začíná raglán, pro který pleteme na pravém okraji 
rovně 68 (76) 84 řad a na levém okraji pokračujeme ve zdůrazněném ujímání ( 34 (38) 42 ×). 
Po 70 cm od začátku zbylých 50 (52) 54 ok odložíme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: začneme na 56 ok a pleteme 3 cm vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 14. řadě 8×1 (v každé 10. řadě 
oboustranně 6×1 a v každé 8. řadě 6×1) v každé 6. řadě oboustranně 16×1 oko = 72 (80) 88 ok. 
Pro raglán zdůrazněně ujímáme po 47 (44) 41 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 30 (34) 
38×1 oko. Po 67 cm od začátku zbylých 12 ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
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Dohotovení: Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice. 
Raglánové a postranní švy viditelně z lícové strany sháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
Rukávové švy sešijeme matracovým stehem. 
 
Přes odložených 50 (52) 54 ok z předních dílů pleteme dál, mezi nimi nabereme po 10 okách 
z okrajů rukávů a 36 ok ze zadního dílu a pleteme 15 cm základním vzorem, přičemž pokračujeme 
v ujímání na předních okrajích a oka pak uzavřeme. 
 
 
RT = zadní díl 
VT = přední díl 
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