Model č. 28 Dámský kabát
Velikost: 38-40, větší velikosti uvádíme v závorkách
/42,44-46/
Materiál:
Daisy od Schoeller+Stahl
44% polyakryl, 44% střižní vlna, 12% polyamid,
délka návinu = 55m/50g
Spotřeba:
barva č. 04 schoko – 800g /850, 900/g
zbytky vln sladěné s nopky ve vlně (např. Limbo nebo
Klassik),
jehlice č. 8 a 9, háček č. 3, 3 velké knoflíky ø 3cm,
6 menších knoflíků ø 1,8cm
Perličkový vzor:
jehlice č. 8-9,
1 oko hl., 1 oko obr., v každé řadě měníme
(nad hl. okem upleteme obr. a nad obr. okem hl.)
Základní vzor:
hl. žerzej: líc hladce a rub obr.
Zkušební vzorek: 8 ok a 14 řad = 10x10 cm
Dírkový vzor:
na pravé straně: krajové oko, 4 hl., 1x nahodit 2 hl.
splést, hl. krajové oko na levé straně, krajové oko hl.,
1 oko sejmout, 1 hl. a sejmuté oko přes ně
přetáhnout, 1x nahodit 4 oka hl., krajové oko.
V každé 4. řadě při ujímání pro linii ujímáme místo
2 ok 3 oka. Při přidávání pouze nahazujeme.
Ujímání:
krajové oko, 1 oko hl., 2 oka spleteme,
2 oka sejmout, 1 oko hl. a 2 sejmutá oko přes něj
přetáhneme, krajové oko.
Zadní díl:
nabereme 40 /44,48/ok a pracujeme 5cm
perličkovým vzorem. Dále základním vzorem, přičemž
na obou stranách pracujeme dírkový vzor. V délce
44cm od začátku ujímáme na obou stranách pro linii
1 oko a v každé 8 řadě ještě 2x1 oko, jak se uvádí
v nahoře uvedeném popisu. Dále v každé následující
8. řadě na obou stranách přidáváme 3x1 oko pouze
nahozením. V délce 77,5 cm tvoříme průramky.
Na obou stranách 2 oka a v každé 2. řadě
2 /3,4x1/oka podle návodu uzavřeme = 32 /34,36/ok. Po dalších 20 /21,22/cm od průramku
uzavíráme na obou stranách nárameníky 4 /5,5/ok a v následující 2. řadě ještě jednou 5 /5,6/ok.
Po 100 /101,102/cm od začátku uzavřeme 14 krčních ok.
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Přední díl pravý:
nabereme 23 /25,27/ok a pracujeme 5cm perličkovým vzorem. Dále základním vzorem,
přičemž na pravé pracovní straně pracujeme perličkovým vzorem na 9 okách. V každé řadě
přidáváme 1 oko z hladké pletáže, až máme 14 ok, na kterých pracujeme perličkový vzor. Vše
ostatní tj. dírkový vzor, linii, průramky a náramenice pleteme stejně jako u zadního dílu.
Po 51 /52,53/cm od začátku vytvoříme první knoflíkovou dírku následným způsobem: krajové oko,
2 oka hladce splést, 1 oko nahodit. Další knoflíkovou dírku tvoříme po 8 cm. V délce 68 /69,70/cm
pracujeme šálový límec. Na pravé pracovní straně za krajovým okem 1 oko přibereme a v každé
2. řadě 7x1 oko. V každé další 4. následující řadě přidáme ještě 6x1 oko. Součastně na hladké
pletáži vedle límce v každé 6 řadě 6x1 oko pracujeme perličkovým vzorem. Tím rozšíříme
perličkový vzor na přední díl. Uzavřeme náramenice a zůstane nám 24 ok a pleteme ještě 9cm,
které necháme bez ukončení. Dáme je na zavírací špendlík.
Přední díl levý:
pracujeme stejně jako u pravého dílu bez knoflíkových dírek.
Rukáv:
nabereme 30 ok a pracujeme 15 cm perličkovým vzorem takto: na rubové straně spleteme 2 oka
= 28 ok a pletáž rozdělíme na 2 díly. Upleteme 18 ok z příčné nitě nabereme oko krajové
a pracujeme 15cm. Poté stejně pleteme druhou část rukávu, kde opět z příčné nitě nabereme 1 oko
krajové. Po 15-ti cm pleteme základním vzorem opět na všech 30 okách. Tím nám vznikne
rozparek na rukávu. Pro rozšíření rukávu přidáváme na obou stranách v každé 14 řadě 2x1 /10ř.
3x1, 8ř. 4x1/oko = 34 /36,38/ok. Po 44 cm od začátku ujímáme rukávovou kouli. 2 oka na obou
stranách uzavřeme a v každé 2. řadě 10 /11,12/x 1 oko, 1x2 oka, v celkové délce 60 /61,62/cm
uzavřeme zbývajících 6 ok.
Dokončení:
díly sešijeme, oka ze zavíracích špendlíků přišijeme k sobě tj. šálový límec, který přišijeme
na rubové straně k zadnímu dílu a všijeme rukávy.
Obháčkování velkých knoflíků:
1ř. řetízkové oko do něho 7 kr. sloupků
2ř. do každého kr. sloupku 2 kr. sloupky
3ř. střídavě do 1 kr. sloupku 1 kr. sloupek a do 2 kr. sloupku 2 kr. sloupky
4ř. do každého kr. sloupku 1 kr. sloupek
5ř. střídavě do 1 kr. sloupku 1 kr. sloupek a do 2 kr. sloupku jen vpíchneme
a protáhneme nit, vpíchneme do 3 kr. sloupku protáhneme nit a tyto dva kr. sloupky
sháčkujeme v 1 kr. sloupek
6ř. 1 kr. sloupek do každého 2 kr. sloupku, přičemž vložíme knoflík
7ř. jako u 6 řady a konec příze protáhneme a pevně utáhneme.
Obháčkování malých knoflíků:
1. a 2ř. jako u velkých knoflíků
3ř. 1kr. sloupek do každého kr. sloupku
4ř. 1 kr. sloupek do každého 2 kr. sloupku, vložíme knoflík a na konec přízi protáhneme a pevně
utáhneme; knoflíky obháčkujeme barvou, která ladí s nopky v přízi. 3 malé knoflíky přišijeme
pevně na rozparky rukávu, aby se neotvíraly. Velké knoflíky přišijeme na levou stranu předního
dílu.
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