
© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 1 

 



© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 2 

 

Model 30 Dámský kabát 
 
Pro velikost 36-40 = údaje před závorkou, pro velikost 42-46 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36-40 42-46 
Sandrin 
44% bavlna, 
35% polyakryl, 
21% polyamid 
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

10 natur 500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
Kabát lze uplést i z následujících přízí: 
 
příze barva 36-40 42-46 
Pantino 
60% bavlna, 
40% polyakryl  
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

10 natur 500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
příze barva 36-40 42-46 
Lunia 
97% bavlna, 
3% polyester 
metalický 
Délka návinu 
= ca. 85 m / 50 g 

02 natur 500 g 
10 klubek 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
Háček: háček č. 5. 
 
Vzor lemu: 
KS háčkem č. 5. Řady začínáme 1 RO jako přechod řady. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 17 ok a 7 řad = 10 x 10 cm) 
Háčkujeme podle rozkresu háčkem č. 5. Háčkujeme 1 x 1. – 5. řadu, pak stále opakujeme 2. – 5. řadu. 
 
Pracovní postup 
 
Kabát se začíná plést od zadního dílu a plete se přes ramena dál přes přední díly. 
 
Zadní díl: 
Začneme na 86 (104) RO + 1 RO na otočení a háčkujeme 2 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzoru v tomto rozdělení ok: začneme oky před MS, 8 (10) x MS, končíme oky za MS. Pro výstřih 
necháme po 70 cm od začátku prostředních 26 ok neuháčkovaných = to odpovídá prostředním 2 MS 
a z obou stran po 4 okách. 
 
Nejdříve háčkujeme pravý přední díl dál. 
 
Tedy na pravém okraji práce pokračujeme následovně: začneme oky před MS, 2 (3) x MS a přes 5 ok 
následujícího MS háčkujeme dále. Pro výstřih přidáváme v každé 2. řadě na levém okraji práce 13 x 1 
oko. Máme tedy rozdělení ok: začínáme oky před MS, 4 (5) x MS. Po 40 cm od pravého předního dílu 
na levém okraji práce nově nahodíme 1 x 28 RO (= 25 RO + 3 RO na otočení). 
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Dále pokračujeme v následujícím rozdělení ok: začneme oky před MS, 6 (7) x MS, končíme oky za MS. 
Po 139 cm od začátku háčkujeme ještě 2 řady vzorem lemu. 
 
Nyní háčkujeme levý přední díl dál. 
 
Tedy na levém okraji práce háčkujeme následně: přes 5 MS, 2 (3) x MS, končíme oky za MS. Pro výstřih 
přidáváme v každé 2. řadě na pravém okraji práce 13 x 1 oko. Máme tedy rozdělení ok: 4 (5) x MS, 
končíme oky za MS. Po 40 cm od levého předního dílu na pravém okraji práce nově nahodíme 1 x 28 
RO (= 25 RO + 3 RO na otočení). 
 
Dále pokračujeme v následujícím rozdělení ok: začneme oky před MS, 6 (7) x MS, končíme oky za MS. 
Po 139 cm od začátku háčkujeme ještě 2 řady vzorem lemu. 
 
Rukáv: 
Začneme na 59 (68) ok podle střihu v následujícím rozdělení od okraje: začneme oky před MS, 5 (6) 
x MS, končíme oky za MS. Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně v každé 8. (4.) řadě 3 (5) x 2 
oka = 47 (48) ok. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. Pro límec okraje od ° na pravém předním díle, zadní výstřih rovný okraj levého 
předního dílu až k rohu * podle střihu obháčkujeme základním vzorem následovně: začneme oky před 
MS, 27 x MS, končíme oky za MS. Po 18 cm práci ukončíme. 
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