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Model 13 Dámský kabátek 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 40 = údaje v závorce, pro vel. 44 = údaje za závorkou. Pokud 
je uvedený pouze jeden údaj, tak platí pro všechny velikosti.  
 
příze barva 36 40 44 
Sammie 
100% bavlna 
Délka návinu 
= ca. 50 m / 50 g 

06 türkis/zitrus 
 

650 g 
13 klubek 
 

750 g 
15 klubek 
 

850 g 
17 klubek 
 

 
Jehlice: jehlice a háček č. 10. 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 10 ok a 16 řad = 10 x 10 cm) 
Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 10. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 8,5 ok a 10 řad = 10 x 10 cm) Na jehlicích č. 10. 

1. řada (lícová): krajové oko, * 2 hladce splést, 1 nahodit *, krajové oko; 
2. řada (rubová): krajové oko, * 2 obrace splést, 1 nahodit *, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 20 ok na jehlicích č. 10 a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním 
vzorem. Po 60 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 20 ok na jehlicích č. 10. Pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním 
vzorem. Pro postranní rozšíření po 46 cm od začátku a levém okraji práce uzavřeme v každé 2. řadě 
5 x 3 a 2 x 2 oka. Pak protáhneme přízí zbylými oky. Celková délka dílu je 60 cm. 
 
Pravý přední díl: 
Pleteme stejně jako lev přední díl, jen ujímání pro postranní tvarování pleteme na pravém okraji práce. 
 
Levá polovina kabátku: 
Levý přední díl a zadní díl položíme lícem nahoru přes sebe podle střihu. Nyní z 60 cm dlouhého okraje 
levého předního dílu a z 60 cm dlouhého okraje zadního dílu nabereme 52 ok na jehlice č. 10 = 104 ok. 
Pleteme základním vzorem přes 13 (16) 19 cm rovně. Pak pro postranní šev uzavřeme oboustranně 30 
(29) 28 ok = 44 (46) 48 ok. Pro postranní tvarování rukávů v každé 4. řadě oboustranně ujímáme vedle 
krajového oka 11 (12) 13 x 1 oko = 22 ok. 
 
Po 66 cm od začátku levé poloviny kabátku pleteme ještě 2 řady hladce, pak oka uzavřeme. 
 
Pravá polovina kabátku: 
Nyní položíme pravý přední díl proti zadnímu dílu a z okrajů nabereme vždy 52 ok na jehlice č. 10 = 104 
ok a dopleteme stejně jako levou polovinu kabátku. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. Horní okraj obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků, přičemž vyrovnáme 
nerovnosti při ujímání. 
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