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Model 33 Dámský pestrý 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: Batika značky Schoeller+Stahl 
100% polyakryl (antibakteriální mikrovlákno) = cca. 130 m / 50 g 
barva 111 südsee 350 (350/400) g 
 
Materiál: Novela značky Schoeller+Stahl 
50% bavlna, 50% polyakryl, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
Barva 20 türkis 350 (350/400) g 
 
Jehlice: jehlice č. 6 + háček č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Ostatní potřeby: zapínání značky Jim Knopf Art.-Nr. 12313, Gr.134“, barva duhové proužky   
a propichovadlo od značky Jim Knopf, Art.-Nr. 12309, 148 mm 
 
Oběma přízemi pleteme společně! 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 13 ok a 19 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 13 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 6, krajová oka se pletou hladce. 
Jsou zakresleny lícové řady, stejně jako rubové řady 16, 18, 42 a 44. Pokud není ve vysvětlivkách 
uvedeno jinak, tak zbytek rubových řad se oka pletou tak, jak se jeví. 
1. – 50. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2, případně 3 oka hladce splést, dále základní vzor,  
na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce, případně 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 62 (66) 70 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem 2 
takto: krajové oko, začínáme oky před opakováním vzoru ´MS, 13 (14) 15 x MS, končíme oky  
za opakováním vzoru, krajové oko. 
Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně ve 21. (23.) 25. řadě a dále pak v každé 6. řadě 
oboustranně 6 x 1 oko. Pak přidáváme oboustranně v každé 6. řadě 4 x 1 oko vedle krajového oka  
= 58 (62) 66 ok. 
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 46 (47) 48 cm od začátku 2 oka a dále pak ještě zdůrazněně 
ujímáme v každé 2. řadě oboustranně 3 (4) 5 x 1 oko = 48 (50) 52 ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 66 (67) 69 cm od začátku prostředních 14 ok a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zakulacení na vnitřním okraji uzavřeme ještě oboustranně v každé 2. řadě 1 x 3  
a 1 x 2 oka. Současně pro náramenice uzavřeme na vnějším okraji v každé 2. řadě 3 x 4 (2 x 4 a 1 x 5)  
1 x 4 a 2 x 5 ok. Celková délka dílu je 68 (69) 70 cm. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 38 (40) 42 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pokračujeme základním vzorem 2  
v tomto rozložení: krajové oko, začínáme oky před opakováním vzoru, 7 (8) 8 x MS, končíme oky  
za opakováním vzoru, krajové oko. ( Pro vel. 38/40 nevychází vzor na levém okraji úplně, zde necháme 
oka lícového žerzeje). 
Postranní tvarování pracujeme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu = 36 (38) 40 ok. 
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Pro výstřih ujímáme zdůrazněně po 36 (37) 38 cm od začátku na levém okraji práce 1 oko a dále pak 
ještě v každé 2. řadě 12 x 1 oko a v každé 4. řad 6 x 1 oko. Zbylé řady pleteme rovně. Průramek  
a náramenici pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Celková délka dílu je 68 (69) 
70 cm. 
 
Pravý přední díl: 
Pravý přední díl začínáme na předním okraji a pleteme napříč. 
Začneme na 49 (50) 51 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pokračujeme základním vzorem 2.  
Pro výstřih nově nahodíme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 5 x 2, 4 x 3 a 5 x 4 oka = 91 (92) 93 ok 
a přidaná oka zapracujeme do vzoru. Pak pro náramenice zdůrazněně ujímáme v každé 4. řadě  
na pravém okraji práce 3 x 1 oko = 88 (89) 90 ok. Po 40 řadách rozkresu pokračujeme dále základním 
vzorem 1. 
Pro průramek uzavřeme po 22 (23) 24 cm od začátku na pravém okraji práce 1 x 22 (20) 18 ok  
a 4 x 1 (2 x 2 a 2 x 1) 4 x 2 oka =62 (63) 64 ok. 
Na tomto díle se nepracuje žádné postranní tvarování, jen se přidává na bocích. 
Po 26 (28) 30 cm od začátku na pravém okraji práce uzavřeme 1 x 23 ok a dále pak ještě v každé  
2. řadě 1 x 15 a pak zbylých 24 (25) 26 ok. 
 
Rukáv: 
Začneme na 36 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pokračujeme základním vzorem 2, pleteme  
1 x 1. – 44. řadu, pak pokračujeme základním vzorem 1. 
Pleteme 38 (32) 30 řad od začátku rovně bez přidávání, pak přidáváme oboustranně 1 oko a dále pak 
ještě v každé 14. (12.) 10. řadě oboustranně 2 (3) 4 x 1 oko = 42 (44) 46 ok. 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 44 cm od začátku 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně  
v každé 2. řadě oboustranně 14 x 1 a 1 x 2 oka. Po 60 cm od začátku zbylých 6 (8) 10 ok uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem, vsadíme rukávy. 
Pro límec nabereme 22 ok a pleteme 1 x 1. – 10. řadu rozkresu ze základního vzoru 2. Pak pokračujeme 
základním vzorem 1. Po 105 cm od začátku pleteme ještě jednou 1. – 10. řadu rozkresu základního vzoru 
2, pak oka po 110 cm od začátku uzavřeme. 
Límec rubovou stranou našpendlíme zvenku nahoru na postranní zkosení předního dílu a na zadní výstřih 
a přišijeme. Pak ho přehneme. 
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