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léto 2012: 07 - 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: Novela značky Schoeller+Stahl 
50% bavlna, 50 % polyakryl, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 10  natur 200 (250) 300 g, barva 11 sand 150 (200) 250 g, barva 09 beige 150 (200) 250 g 
 
Jehlice: č. 3,5 + 4,5 značky Schoeller+Stahl 
 
vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3,5 
 
Rolovací okraj: 
Lícový žerzej na jehlicích č. 3,5 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok x 32 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4,5 
Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví a nahození hladce 
1. – 32. řadu stále opakujeme. 
 
Sled proužků základní vzor: 
Po 16 řadách barvou sand, beige, natur, stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 102 (110) 118 ok barvou natur a pleteme 6 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu proužků, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 4 oka a oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, začínáme u šipky A (B) A, 6 (7) 7 x MS, krajové oko = 106 (114) 122 ok. 
Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 6. řad 9 x 1, v každé 4. řadě 7 x 1 a v každé 
2. řadě 8 x 1 oko. Přidaná oka zapracujeme do vzoru = 154 (162) 170 ok. 
Po 37 cm od začátku si práci oboustranně označíme pro průramky a pleteme 22 cm rovně. 
Po 59 cm od začátku uzavíráme pro náramenice oboustranně v každé 2. řadě 4 x 6 a 5 x 7 ok (9 x 7) 
7 x 7 a 2 x 9 ok. Po 65 cm od začátku zbylých 36 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 48 (52) 56 ok barvou natur a pleteme 6 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním 
vzorem podle sledu proužků, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 2 oka a oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, začínáme u šipky B (C) A, 3 x MS, krajové oko = 50 (54) 58 ok. 
Postranní tvarováni, průramek a náramenici pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Současně po 35 cm od začátku ujímáme na levém okraji práce vedle krajového oka 1 oko a dále pak 
ještě v každé 6. řadě 14 x 1 oko. Celková délka dílu je 65 cm. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení:  
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým stehem. 
Sešijeme postranní švy až k označení průramků. 
Pro lemy nabereme z okrajů předních dílů a výstřihu rovnoměrně 239 ok a pleteme rubovou řadu 
hladce a dále pak pleteme vzorem lemu 4 cm a na závěr pak ještě 1 cm rolovací okraj. Oka pak volně 
uzavřeme. 
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Pro lemy průramků nabereme barvou natur z okrajů průramků rovnoměrně po 100 okách a pleteme 
1 kruhovou řadu obrace, pak 4 cm vzorem lemu a na závěr 1 cm rolovací okraj, pak oka volně 
uzavřeme. 
  
 


