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Model 18 Letní dámský kabátek 
 
Pro vel. 36 = čísla před závorku, pro vel. 38/40 = čísla v závorce, pro vel. 42 = čísla za závorkou.   
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Palma značky Schoeller+Stahl 
100 % bavlna opalovaná mercerizovaná, délka návinu = cca. 110 m / 50 g 
barva 10 natur 550 (550/600) g 
 
Jehlice: č. 3,5 a 4 a háček č 4 značky  Schoeller+Stahl 
Ostatní potřeby: ca. 66 (67) 68kusů perel značky Jim Knopf, Art.-Nr. 80048, barva natur 
 
Cik-cak vzor: (vzorek práce:  21 ok a 32 řad = 10 x 10 cm 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4 
Jsou znázorněny pouze lícové řady, v rubových řadách pleteme oka i nahození obrace. 1. – 24. řadu 
neustále opakujeme. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 18 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
Malý perličkový vzor na jehlicích č. 4 
1 hladce, 1 obrace střídavě, v každé řadě posunujeme vzor o 1 oko 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce sejmout, 1 hladce, příp. 2 hladce splést a sejmuté oko 
přes ně přetáhnout, dále základní vzor, na levém okraji práce: 2, příp. 3 hladce splést, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
Zadní a přední díl se pletou až k průramkům a pak se odloží. Následně se nahodí nová oka pro rukávy, 
která se přidají k práci, a pak se plete přes všechna oka na delší kruhové jehlici. 
 
Zadní díl: 
Začneme na 78 (86) 94 ok a pleteme základním vzorem. Po 20 (21) 22 cm od začátku oka odložíme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 33 (37) 41 ok a pleteme základním vzorem. Po 20 (21) 22 cm od začátku oka odložíme. 
 
Pravý přední díl: pleteme stejně 
 
Sedlo s připletenými rukávy: 
Pro rukávy nahodíme 92 (96) 100 ok. 33 (37) 41 pravý přední díl, 92 (96) 100 ok pravý rukáv, 78 (86) 94 ok 
zadní díl, 92 (96) 100 ok levý rukáv, 33 (37) 41 ok levý rukáv dáme na delší kruhovou jehlici = celkem 328 
(352) 376 ok. Krajová oka pro přední a zadní díl si na průramku označíme a ujímáme zdůrazněně vedle 
nich z obou stran v každé 2. řadě 7 (9) 11 x 1 ok = 272 (280) 288 ok. 
Pro přední výstřih po 24 (25) 26 cm od začátku ujímáme zdůrazněně 12 x 1 oko = 248 (256) 264 ok. 
Současně po 22 řadách od začátku rukávů si označíme pro rukávovou kouli prostřední 2 oka na rukávu 
a vypracujeme první ujmutí (pro rukáv vždy 2 oka). Další zdůrazněné ujímání pracujeme na stejných 
místech následovně: v každé 4. řadě 4 x 1, v každé 2. řadě 10 x 1 a 10 x 2 oka (vždy z obou stran 
označení). Následně práci rozdělíme a pro náramenice uzavřeme vždy vedle označení v každé 2. řadě 
3 x 6 (3 x 7 a 1 x 6) 2 x 8 a 1 x 6 ok. 
Po 47 (48) 49 cm od začátku pro výstřih uzavřeme prostředních 26 ok a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zadní výstřih uzavřeme prostředních 26 ok a obě strany dopleteme odděleně.  
Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně ještě 1 x 2 a 3 x 1 oko. 
 
Dohotovení: 
Sešijeme postranní a ramenní švy matracovým stehem. Přední okraje a výstřih obháčkujeme 1 řadou 
krátkých sloupků. 
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Pro cik-cak okraj nahodíme 23 ok a pleteme podle rozkresu cca 236 (246) 256 cm, přičemž opakování 
vzoru = MS pracujeme do výšky 26 (27) 28 x a oka odložíme. 
 
Cik-cak okraj připevníme na okraj tak, že špičky se setkávají tak, že začneme na levém postranním švu, 
na spodním rohu se setkají 3 špičky najednou, pak přes přední okraj a zadní výstřih našpendlíme  
až ke středu. Pokud vše sedí, druhou stranu rozdělíme stejně a na závěr špičky připevníme na spodní 
okraj zadního dílu (zde upravíme konečnou délku cik-cak okraje). Pak přišijeme oka poslední řady  
na začáteční řadu pletacím stehem. Pak přišijeme špičky cik-cak vzoru na okraje a vždy našijeme  
po 1 perle. Na začáteční řadu rukávů našijeme po 21 perlách. 
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