Model č. 37 Dámský kabátek
Velikost: 36, 38/40, 42 (větší velikosti uvádíme
v závorkách)
Materiál:
Daisy od Schoeller+Stahl
44% polyakryl, 44% střižní vlna, 12% polyamid,
délka návinu = cca. 55m/50g
La Ola Fashion od Schoeller+Stahl
100% polyester,
délka návinu = cca. 90m/50g
Puppengarn od Schoeller+Stahl
74% mohér, 17% střižní vlna, 9% polyamid,
délka návinu = cca. 50m/50g
Spotřeba:
Daisy barva č. 07 schwarz – 300g/350,400/g,
La Ola Fashion barva č. 302 schwarz – 100g
/150,150/g,
Puppengarn barva č. 452 schwarz –
150g/150,150/g,
Jehlice č. 8, 4 ozdobné uzávěry (spony)
Základní vzor č. 1:
hl. žerzej: líc hladce a rub obr.
Zkušební vzorek: 8 ok a 14 řad = 10x10cm příze Daisy
Základní vzor č. 2:
rub i líc pleteme hladce přízí La Ola Fashion a Puppengarn dohromady.
Zkušební vzorek: 8 ok a 14 řad = 10x10cm
Zadní díl:
nabereme 36/40,44/ok s Daisy a pracujeme vzorem č. 1 pro utvoření linie, ujímáme na obou
stranách stejně v každé 6. řadě 3x1 oko, poté v každé 8. řadě na obou stranách 3x1 oko přidat.
V délce 33,5cm ujímáme průramky: v každé 2. řadě na obou stranách 3/4,5/x1 oko = 30/32,34/
ok. V délce 51,5/52,5,53,5/cm od začátku ujímáme nárameníky v každé 2. řadě 2x4/1x4 a 1x5/
2x5 ok. V celkové délce 54/55,56/cm uzavřeme zbylých 14 ok.
Přední díl pravý:
nabereme 13/15,17/ok s Daisy a pracujeme vzorem č. 1 na pravé pracovní straně, v každé 2. řadě
5x1 oko přibereme takto: krajové oko, 1 oko hl., 1 oko z příčné nitě křížem přibereme, hl. oka,
krajové oko. Linii, průramek a nárameník na levé pracovní straně stejně jako u zadního dílu.
V délce 45/46,47/cm od začátku ujímáme krční výstřih,
na pravé pracovní straně 3 oka a v každé 2. řadě 1x2 a 2x1 oko.
Přední díl levý:
pracujeme stejně jako u pravého dílu.
Rukáv:
nabereme 26/28,30/ ok s La Ola Fashion a Puppengarn a pracujeme vzorem č. 2 a v každé 8. řadě
na obou stranách ujmeme 3x1 oko = 26/28,30/ ok. Po 15cm pracujeme vzor č. 1 s Daisy.
Pro rozšíření rukávu přidáváme v každé 10. řadě 3x1 oko = 26/28,30/ ok. V délce 45cm od začátku
ujímáme na obou stranách rukávovou hlavici: 2 oka ujmout a v každé 2. řadě na obou stranách
8x1/7x1 a 1x2,6x1 a 2x2/ oka. V celkové délce 60cm uzavřeme zbylých 6 ok.
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Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Švy sešijeme a vsadíme rukávy. Kraje předního dílu
a zadního dílu krčního výstřihu obháčkujeme 1. řadou kr. sloupků s La Ola Fashion a Puppengarn,
přičemž do každého oka a každého krajového oka uháčkujeme 1 kr. sloupek a 1 řetízkové oko.
U krčního výstřihu z vnitřní strany nabereme rozděleně 50 ok a pleteme 15cm vzorem č. 2. Poté
oka uzavřeme a dle vlastního uvážení přišijeme ozdobné spony.
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