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Model 29 Dámský letní kabátek 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Palma značky Schoeller+Stahl 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = cca. 110 m / 50 g 
barva 27 royal 500 (500/550) g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4 a háček č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5, rozdělení ok podle rozkresu 1 - 3 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 30 řad = 10 x 10 cm) 
Dírkový vzor na jehlicích č. 4 pleteme podle rozkresu 1 pro zadní díl a rukávy, podle rozkresu 2 pro levý 
přední díl a podle rozkresu 3 pro pravý přední díl. V rubových řadách pleteme oka a nahození obrace.  
V řadě označené lem je vždy zakresleno rozdělení ok vzoru lemu. 1. – 4. řadu neustále opakujeme.  
Opakování vzoru = MS je šedě podloženo. Od 5. řady jsou na rozkresu 1 obě první ujímání raglánů 
zakreslena. Další ujímání pracujeme smysluplně dál. U rozkresu 2 a 3 jsou od 5. řady zakreslena obě první 
ujímání pro přední zešikmení. Další ujímání pracujeme v tomto smyslu dál. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 78 (84) 94 ok a pleteme podle rozkresu 1, přičemž 1 cm = 3 řady vzorem lemu, dále pak 
základním vzorem, od prostředních 2 ok opakování vzoru = MS neustále opakujeme. 
Pro raglán si práci oboustranně po 45 cm od začátku označíme a dále pak ujímáme v každé 2. řadě 
oboustranně 22 (26) 30 x 1 oko podle rozkresu od řady 5. Zakresleny jsou jen obě první ujímání, další 
ujímání pracujeme v tomto smyslu dál. Po 60 (63) 66 cm od začátku zbylých 34 (32) 34 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 78 (84) 94 ok a pleteme podle rozkresu 2 1 cm vzorem lemu, dále pak základním vzorem. 
Nejdříve pleteme 3 x 1. – 4. řadu. Pak na levém okraji práce ujímáme střídavě v každé 4. a 2. řadě 50 
(52) 58 x 1 oko podle rozkresu 2 od řady 5. Zakresleny jsou jen obě první ujímání, další ujímání pracujeme 
v tomto smyslu dál. 
Současně si práci pro raglán označíme na pravém okraji práce po 45 cm od začátku a ujímáme stejně 
jako u zadního dílu na pravém okraji práce. Po 60 (63) 66 cm od začátku zbylých 6 ok uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově podle rozkresu 3. 
 
Rukáv: 
Začneme na 56 (64) 70 ok a pleteme podle rozkresu 1 vzorem lemu 1 cm, dále pak základním vzorem, 
od prostředních 2 ok opakování vzoru = MS neustále opakujeme. 
Pro raglán si práci po 22 (19) 16 cm od začátku oboustranně označíme a ujímáme oboustranně v každé 
2. řadě 22 (26) 30 x 1 oko stejně jako u zadního dílu. Po 37 cm od začátku zbylých 12 (12) 10 ok 
uzavřeme. 
 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem, uzavřeme raglánové švy od označení. 
Horních 6 ok na předních dílech, okraje rukávů a zadního výstřihu obháčkujeme 1 řadou krátkých 
sloupků. 
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Rozkres 1 (zadní díl a rukávy) 
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Rozkres 2 (levý přední díl) 

 
 
 

Rozkres 3 (pravý přední díl) 

 


