Model č. 40 Dámský kabátek
Velikost: 36, 38/42, 42 (větší velikosti uvádíme
v závorkách)
Materiál:
Wonderwool Glanzeffekt od Schoeller+Stahl
51% střižní vlna,49% polyakryl,
délka návinu = cca. 85m/50g
Lana Mix od Schoeller+Stahl
70% polyester, 15% střižní vlna Superwash
15% polyakryl, délka návinu = cca. 60m/50g
Spotřeba:
Wonderwool barva č. 102 schwarz – 300
/300,350/g
Lana Mix barva č. 21 schwarz – 200
/250,250/g
jehlice. 7, háček č. 6, 6 knoflíků, 90cm perličkové
lemovky, bižuterní kamínky černé barvy
Základní vzor:
Zkušební vzorek:13 ok a 20řad = 10x10cm,
pracujeme podle nákresu, rubové řady: 2. a 4. řada hl., 6., 8., 10., 12., a 14. řada obrace
1. – 4.řada – Lana Mix
5. – 14. řada - Wonderwool Glanz Effekt
1. – 14. řadu stále opakujeme
Zadní díl:
přízí Lana Mix nabereme 54/60,67/ ok a pracujeme takto: krajové oko 0/3,0/ oka hl., 4/4,5/x
vzorek 0/3,0/ oka hl., krajové oko. Pro větší velikost, kde přidáváme 3 oka musejí navazovat
na vzorek. Lana Mix pracujeme hl. rub i líc 1.-4. řada.
Wonderwool Glanzeffekt hl. žerzej: líc hl., rub obr. V délce 36cm od začátku ujímáme na obou
stranách průramky: 2 oka uzavřeme a v každé 2. řadě 4x1 oko = 42/48,55/ ok. V délce 54cm
od začátku uzavřeme 12/12,13/ středových ok pro krční výstřih a na obou stranách v každé 2. řadě
1x3 a 1x2 oka. V celkové délce 56cm od začátku uzavřeme zbylých 10/13,16/ ok pro nárameníky.
Levý přední díl:
přízí Lana Mix nabereme 28/31,35/ ok a pracujeme takto: krajové oko, 0/3,0/ oka hl., 2 /2,2,5/
x vzorek, krajové oko. Průramek na pravé pracovní straně pracujeme stejně jako u zadního dílu.
V délce 47cm od začátku ujímáme krční výstřih na levé pracovní straně: 5/5,6/ ok ujmeme
a v každé 2. řadě ještě 1x2 a 5x1 oko. V celkové délce 56cm uzavřeme zbylých 10/13,16/ ok
pro nárameníky.
Pravý přední díl:
pracujeme stejně
Rukáv:
přízí Lana Mix nabereme 33 ok a pracujeme 7cm líc i rub hladce. Déle žerzej podle nákresu,
přičemž v 1. řadě rozděleně přidáváme 8 ok = 41 ok. V 57. a 67. řadě od začátku přidáme na obou
stranách 2x1 oko. V délce 45cm od začátku ujmeme na obou stranách rukávovou hlavici: 2 oka
a v každé 2. řadě na obou stranách 10x1 oko a 4x2 oka. V celkové délce 60cm uzavřeme zbylých
5 ok.
Druhý rukáv pracujeme stejně.
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Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy. Pro lem na předním dílu levém i
pravém naháčkujeme 3 řady kr. sloupků přízí Lana Mix, přičemž do každého krajového oka
háčkujeme kr. sloupek. Na pravé straně lemu vypracujeme 6 knoflíkových dírek takto: ve 2. řadě
21 kr. sloupků * 1 kr. sloupek, 1 řetízkové oko, 4 kr. sloupky * od* do* ještě 5x opakovat. Okraje
lemu a límce 44 ok obháčkujeme 7cm kr. sl. přízí Lana Mix. Přišijeme knoflíky a perličkové
lemování na límec, rukávy 8cm od horního okraje a na žebrový vzor. Rozděleně přišijeme dle
vlastního uvážení bižuterní kamínky.
Vysvětlivky:
= 1 oko hladce
= krajové oko
= nahodit
= 2 oka hl. splést
= 1 oko hl. sejmout, 1 oko hl. a sejmuté přes ně přetáhnout
= 1 oko hrubý vzor = líc i rub hladce
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