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Model 18 Dámský kabátek 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = 1. údaj v závorce, pro vel. 44/46 = 2. údaj 
v závorce, pro vel. 48/50 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, tak platí pro 
všechny velikosti.  
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 48/50 
Veneta 
100% bavlna 
Délka návinu = ca. 65 m / 50 g 

12 sand 
 

500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

600 g 
12 klubek 
 

650 g 
13 klubek 

 
Jehlice: Jehlice č. 8 + 9. 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 8. 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce 12 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) Volně na jehlicích č. 9. 

1. řada (lícová): krajové oko, obrace, krajové oko; 
2. řada (rubová): krajové oko, * 3 oka obrace splést, z 1 oka rozplést 1 hladce, 1 nahodit 

a 1 hladce *, končíme krajovým okem; 
3. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 
4. řada: krajové oko, * z 1 oka rozplést 1 hladce, 1 nahodit a 1 hladce, 3 oka obrace splést *, 

končíme krajovým okem. 
Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání pro výstřih: 
 
Levý okraj práce: ujímání začíná ve 2. řadě raportu vzoru. 

1. řada (lícová): krajové oko, obrace, krajové oko; 
2. řada (rubová): krajové oko, 3 oka splést obrace, z 1 oka rozplést 1 hladce a 1 anglicky hladce 

= za zadní nit, pak stále opakujeme MS, krajové oko; 
3. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 
4. řada: krajové oko, 3 oka splést obrace, pak stále opakujeme MS, krajové oko. 

Od tohoto místa pleteme MS tak, jak se jeví. V každé následující 6. řadě ujímání opakujeme, tedy vždy 
3 oka splést obrace a z následujícího oka rozpleteme vždy jen 2 oka. V následující rubové řadě se vždy 
zbylá 3 oka MS spletou obrace = 3 oka ujmout. 
 
Pravý okraj práce: ujímání začíná ve 4. řadě raportu. 

3. řada (lícová): krajové oko, li M, krajové oko; 
4. řada (rubová): krajové oko, stále opakujeme MS, končíme rozplést z následujícího oka 1 hladce 

a 1 anglicky hladce, 3 oka obrace splést, končíme krajovým okem; 
1. řada: krajové oko, obrace, krajové oko; 
2. řada: krajové oko, stále opakujeme MS, končíme 3 oka obrace splést, krajové oko. 

Od tohoto místa pleteme MS tak, jak se jeví. V každé následující 6. řadě ujímání opakujeme, tedy vždy 
3 oka splést obrace a z následujícího oka rozpleteme vždy jen 2 oka. V následující rubové řadě se vždy 
zbylá 3 oka MS spletou obrace = 3 oka ujmout. 
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Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 62 (70/78) 86 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu, přičemž v rubové řadě 
po začátku rozdělíme oka následovně: krajové oko, 1 obrace, * 2 hladce, 2 obrace *, vzor mezi * stále 
opakujeme, končíme 1 obrace, krajové oko. Po 7 cm od začátku pokračujeme dál na jehlicích č. 9 
základním vzorem. 
 
Pro průramky po 44 (45/46) 46 cm si práci označíme. Pro ramenní zkosení uzavřeme po 64 (66/68) 70 cm 
od začátku a dále pak v každé další 2. řadě oboustranně 3 x 6 (2 x 7 a 1 x 8/ 1 x 8 a 2 x 9) 3 x 10 ok. 
Po 70 (72/74) 76 cm od začátku zbylých 26 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 31 (35/39) 43 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu, přičemž v rubové řadě 
po začátku oka rozdělíme následovně: krajové oko, * 2 obrace, 2 hladce*, vzor mezi * stále opakujeme, 
končíme 1 obrace, krajové oko. Po7 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 9 základním 
vzorem, přičemž v 1. řadě ujímáme 1 oko = 30 (34/38) 42 ok. 
 
Pro průramek si práci na pravém okraji práce po 44 (45/46) 46 cm od začátku označíme. 
 
Současně pro výstřih po 44 (45/46) 47 cm od začátku na levém okraji práce ujímáme 3 oka zdůrazněně 
a dále pak ještě v každé následující 6. řadě zdůrazněně ujímáme 3 x 3 oka. 
 
Pro ramenní zkosení po 64 (66/68) 70 cm od začátku a dále pak v každé 2. řadě na pravém okraji 
práce uzavřeme 3 x 6 (2 x 7 a 1 x 8/ 1 x 8 a 2 x 9) 3 x 10 ok. Celková délka dílu je 70 (72/74) 76 cm. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 31 (35/39) 43 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu, přičemž v rubové řadě 
po začátku oka rozdělíme následovně: krajové oko, 1 obrace * 2 hladce, 2 obrace *, vzor mezi * stále 
opakujeme, končíme krajovým okem. Po 7 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 9 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě ujímáme 1 oko = 30 (34/38) 42 ok a začínáme 3. řadou raportu. 
 
Pro výstřih po 44 (45/46) 47 cm od začátku na pravém okraji práce ujímáme 3 oka zdůrazněně a dále 
pak ještě v každé následující 6. řadě zdůrazněně ujímáme 3 x 3 oka. 
 
Současně pro průramek si práci na levém okraji práce po 44 (45/46) 46 cm od začátku označíme. 
 
Pro ramenní zkosení po 64 (66/68) 70 cm od začátku a dále pak v každé 2. řadě na levém okraji práce 
uzavřeme 3 x 6 (2 x 7 a 1 x 8/ 1 x 8 a 2 x 9) 3 x 10 ok. Celková délka dílu je 70 (72/74) 76 cm. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. 
 
Pro lemy rukávů nabereme mezi označeními z předního a zadního dílu po 54 (58/60) 62 okách 
na jehlicích č. 8 a pleteme 5 cm vzorem lemu. Pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. Postranní a rukávové 
švy sešijeme. 
 
Pro přední lemy nabereme z předních okrajů a výstřihu na jehlicích č 8 rovnoměrně 216 (220/224) 228 
ok a pleteme 7 cm vzorem lemu. Pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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