Model č. 3 Dámský kabátek
Velikost: 36 (38,42), větší velikosti uvádíme
v závorkách. Je-li pouze jeden údaj, platí pro všechny
velikosti.
Materiál:
Big Ball od Schoeller+Stahl
100% polyakryl, délka návinu cca. 180m/200g
barva č. 11 Eis
Spotřeba:
600 (600, 800) g
jehlice č. 10 a 12, háček č. 2, 5 a 3, 3 knoflíky
a zbytek vlny, třeba Fortissima/Socka barva 1033
Pružný vzor:
1 oko hl. 1 oko obr., jehlice č.10, zkuš. vzor: 9 ok
a 10 ř.=10x10cm
Základní vzor:
líc hl. rub obr., jehlice č. 12, zkuš. vzor.: 7 ok
a 9 ř.=10x10cm
Ujímání:
pleteme následovně - kr.oko, 1 oko hl. 2 oka hl. splést atd. končíme 1 oko sejmeme, 1 oko
hl. sejmuté oko přetáhneme přes upletené, 1 oko hl. kr. oko.
Zadní díl:
Nabereme 32 (36, 40) ok a pleteme 10 cm pružný vzor. Pokračujeme hl., po 36 (37, 40) cm
od začátku, ujímáme průramky na obou stranách v každé 2. ř. 3 (4,5x1) oko, podle návodu = 26
(28, 30) ok. Po 66 (68, 70) cm oka uzavřeme.
Pravý přední díl:
nabereme 15 (17, 19) ok a pleteme 10 cm pružný vzor, pokračujeme hl. Průramky na levé pracovní
straně pleteme stejně jako u zadního dílu = 12 (13, 14) ok. Po 57 (59, 61) cm, ujímáme na krční
výstřih: 2 oka a v každé 2. ř. ještě 3x1 oko. Po 66 (68, 70) cm zbylá oka 7 (8, 9) uzavřeme.
Levý přední díl:
pleteme stejně.
Rukáv:
nabereme 22 ok, 10 cm pružný vzor, dále pleteme hl. Pro rozšíření rukávu přidáváme na obou
stranách v každé 10. ř. 2x1 (každé 6. ř. 3x1, v každé 6. ř. 4x1) oko = 26 (28, 30) ok. Po 44 cm
začneme ujímat kouli na obou stranách, 2 oka a v každé 2. ř. 5x1 oko. Upleteme 2 ř. a ujmeme
na každé straně 1x3 (4, 5) ok. Po 66 cm uzavřeme zbylých 6 ok.
Dokončení:
díly vypneme navlhčíme a necháme uschnout. Švy sešijeme a všijeme rukávy. Na přední straně
nabereme 40 (44, 44) ok a pleteme 7 cm pružný vzor, který volně uzavřeme.
U krčního výstřihu nabereme 51 ok a pleteme 18 cm pružný vzor, volně uzavřeme.
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Ozdobné trojúhelníky:
háčkujeme do
1. kr. sloupku 3 kr. sloupky
2. ř. 5 kr. sl. (do 1. a posledního kr. sl. uháčkujeme 2 kr. sl.)
3. ř. 7 kr. sl.(to samé)
4. ř. 9 kr. sl
5. ř. 11 kr. sl.
6. ř. 13 kr. sl
7.-14. ř. 13 kr. sl.
celý trojúhelník obháčkujeme, v každém rohu do jednoho kr. sl.vháčkujeme 3 kr. sl. a celou
poslední řadu obháčkujeme račím sloupkem (háčkuje se z leva doprava kr. sl.).
Uzel pro knoflíky:
háčkujeme.
13 řetízkových ok
1. ř. 11 kr. sl.
2. ř. 3 kr. sl.,5 kr. sl. sháčkujeme, 3 kr. sl.
3. ř. 11 kr. sl.
4. ř. 11 kr. sl.
5. ř. jako 2. ř.
6. ř. 11 kr. sl.
7. ř. 11 kr. sl.
8. ř. jako 2. ř.
9. ř. 11 kr. sl.
vložíme koflík a zašijeme.
Řetízek:
Uháčkujeme 24 řetízkových ok, řetízek protáhneme přes knoflíkovou dírku na přední díl
a na rubové straně pevně uvážeme uzlem.
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