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léto 2012: 02 - Dámský pletený kabátek 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Tia značky Schoeller + Stahl 
68% polyakryl, 25% viskóza, 7% metalický polyester, délka návinu = ca. 90 m / 50 g 
barva 10 natur 700 (750) 800 g 
 
Jehlice: č. 5 a 6 značky  Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 5 knoflíků značky Jim Knopf, Art.-Nr. 11788, barva weiß 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 5, přičemž začínáme a končíme krajovým okem, 1 okem hladce, 
2 oky obrace, 2 oky hladce 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 18 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) 
Malý nopkový vzor na jehlicích č. 6 pleteme volně! 
1. řada: (rubová): hladce 
2. řada: * 3 oka hladce splést, z 1 oka rozplést 3 oka (= 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace), od * neustále 
opakujeme, krajové oko 
3. řada: hladce 
4. řada: krajové oko, * z 1 oka rozplést 3 oka, 3 oka hladce splést, od * stále opakujeme, krajové oko 
 
Základní vzor 2:  
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Pracovní postup: 
 
Spodní zadní díl: 
Začneme na 78 (84) 90 ok a pleteme 5 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 1, 
přičemž v 2. řadě rovnoměrně přidáme 8 (10) 12 ok = 86 (94) 102 ok. Po 52 cm od začátku oka 
uzavřeme. 
 
Spodní levý přední díl: 
Začneme na 35 (39) 43 ok a pleteme 5 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem, přičemž 
v 1. řadě přidáme rovnoměrně 3 oka = 38 (42) 46 ok a pleteme 8 cm základním vzorem. Pak odložíme 
pravá 4 oka + krajové oko a pro otvor kapsy uzavřeme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 1 x 4, 
1 x 3, 6 x 2 a 1 x 1 oko. Zbylých 13 (17) 21 ok odložíme. Pro kapsový váček nabereme zevnitř z lemu vzoru 
22 ok místo uzavřených ok a pleteme 18 řad lícovým žerzejem. 
Následně pleteme dál základním vzorem 1, přičemž odložených 5 ok hladce opět přidáme k práci. 
Po 16 cm od lemu pleteme opět přes všechna oka. Po 52 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Spodní pravý přední díl: pleteme zrcadlově.  
 
Rukáv: 
Začneme na 46 (50) 54 ok a pleteme 2,5 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem, 
přičemž v 1. řadě přidáme 2 oka a vedle krajového oka z obou stran necháme běžet vzor 1 hladce, 
2 obrace, 2 hladce = 48 (52) 56 ok. 
Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 6. řadě 4 x 1 a v každé 4. řadě 15 x 1 oko = 86 
(90) 94 ok. Přidáváme vedle krajového oka, 1 oko hladce, 2 oka obrace a 2 oka hladce a přidaná oka 
zapracujeme do vzoru. Po 41,5 cm od začátku pleteme rovně dál.  Po 56 (58) 60 cm od začátku práci 
uprostřed rozdělíme a levou polovinu = 43 (45) 47 ok odložíme. Přes pravých 43 (45) 47 ok horního 
zadního dílu pleteme dál a pro zadní výstřih pleteme přes 18 cm rovně. Pak oka odložíme. 
Nyní pleteme přes odložených 43 (45) 47 pro horní levý přední díl dál a pro V výstřih uzavřeme 
na pravém okraji práce v každé 2. řadě 1 x 5, 8 x 4 a 1 x 6 (8) 10 ok. 



 

© 2012 www.pleteni.eu 
     všechna práva vyhrazena strana 3 

 
 

Nyní nahodíme pro pravý horní přední díl 6 (8) 10 ok a v každé další 2. řadě na pravém okraji práce 
přidáváme 8 x 4 a 1 x 5 ok = 43 (45) 47 ok. Po 9 cm od začátku odložených 43 (45) 47 ok zadního dílu 
opět nabereme a postranní ujímání pleteme na stejných místech jako přidávání na začátku práce 
a rukáv dopleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení:  
Díky vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. 
Z předních okrajů a ze zadního krčního výstřihu nabereme rovnoměrné 262 ok zvenku a pleteme 5 cm 
vzorem lemu, přičemž na pravém lemu po 2,5 cm vypracujeme 5 knoflíkových dírek takto: 6 ok hladce, 
* 2 oka přehozeně splést, 2 oka nahodit, 2 oka hladce splést, 14 ok hladce *, vzor mezi * opakujeme 
ještě 4x. V následující řadě nahozená oka pleteme podle vzoru. Pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Pro lemy kapes nabereme po 30 okách z okraje a pleteme 2,5 cm vzorem lemu. Pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. Úzké okraje lemů našijeme, přišijeme knoflíky. 
 
 


