Model č. 43 Dámský kabátek (model vlevo)
Velikost: 36, 38/40, 42 (větší velikosti uvádíme
v závorkách)
Materiál:
Odessa od Schoeller+Stahl
51% střižní vlna,49% polyakryl,
délka návinu = cca. 85m/50g
Spotřeba:
barva č. 209 schwarz – 550/600,650/g
jehlice č. 7 a 8, háček č. 6
Základní vzor:
hladký žerzej, líc hladce a rub obrace
Zkušební vzorek: 13 ok a 18 řad = 10x10cm,
jehlice č. 7
Zdůrazněné ujímání
krajové oko, 1 oko hl., 1 oko hl. sejmout, 1 oko
hl.a sejmuté oko přes ně přetáhnout atd., 2 oka
hladce splést, 1 oko hl., krajové oko.
Zdůrazněné přidávání:
krajové oko, 1 oko hl., 1 oko (případně 2 oka) z příčné nitě kříženě nabrat atd., popřípadě 2 oka
z příčné hladké nitě křížem nabrat, 1 oko hl., krajové oko.
Ozdobný lem:
pracujeme na jehlicích č. 8 podle nákresu. 1x 1. – 12 .řada a 1x 1. – 10. řada. V poslední řadě
2 oka obr. spleteme, 2 oka obr. spleteme *1x nahodit, 1 oko hl. od* do* 6x opakovat, 1x nahodit,
2 oka obr. splést a stále opakujeme. V následující řadě oka uzavřeme. Ve všech rovných řadách
pracujeme jak se nám oka jeví. Prázdná okénka nemají žádný smysl.
Zadní díl:
nabereme 57/62,67/ ok a pracujeme základní vzor. V každé 6. řadě ujímáme na obou stranách
pro linii 4x1 oko zdůrazněného ujímání a dále v každé následující 8. řadě 4x1 oko zdůrazněného
přidávání. V délce 34cm od začátku ujímáme na obou stranách 2 oka pro průramky a v každé
2. řadě na obou stranách 3/5,6/x1 oko = 47/48,51/ ok.
V délce 51/52,53/cm od začátku uzavřeme 15/14,15/ středových ok krčního výstřihu a na obou
stranách ještě 1x3 a 1x2 oka. Po 53/54,55/cm od začátku uzavřeme 11/12,13/ ok zbylých
pro nárameníky.
Levý přední díl:
nabereme 5/7,8/ ok a pracujeme základním vzorem na levé pracovní straně. Přidáváme v každé
2. řadě 9x2 a 3/4,5/ x1 oko zdůrazněného přidávání. Potom v každé následující 4. řadě 3x1 oko
zdůrazněného přidávání. Ujímání pro linii a průramky, pracujeme stejně jako u zadního dílu.
V délce 27/28,29/cm od začátku ujímáme krční výstřih. Na levé pracovní straně v každé 4. řadě
3x1 oko, v každé následující 2. řadě 5x1 a v každé následující 4. řadě 5x1 oko zdůrazněného
ujímání. V celkové délce 53/54,55/cm od začátku uzavřeme zbylých 11/12,13/ ok pro nárameníky.
Pravý přední díl:
pracujeme stejně jako levý.
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Rukáv:
nabereme 36 ok a pracujeme základní vzor. Pro rozšíření rukávu přidáme v každé 14. řadě na obou
stranách 3x1 oko /v každé 8. řadě 2x1 oko a v každé následující 6.řadě 2x1 oko/, /v každé 6. řadě
na obou stranách 5x1 oko/ = 42/44,46/ ok. V délce 32cm od začátku ujímáme rukávovou kouli:
na obou stranách 2 oka uzavřeme a v každé následující 2. řadě 10x1 a 3x2 oka zdůrazněné
ujímání. V celkové délce 48cm uzavřeme zbylých 6/8,10/ ok. Na začátku rukávu nabereme
rozděleně 41 ok (3x vzor). Po upletení vzorku podle nákresu pracujeme ozdobný lem podle popisu.
Dokončení:
díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy a vsadíme rukávy. Pro ozdobný lem
nabereme oka kolem předního a zadního dílu tak, že z každého krajového oka nebo řady nabereme
1 oko. Popis od levého švu: oblý přední díl 57/62,67/ ok, pravý přední díl 5/7,8/ok, okraj pravého
předního dílu 97/99,102/ ok, krční výstřih 25 ok, okraj levého předního dílu 97/99,102/ ok a levý
přední díl 5/7,8/ ok = 286/299,312/ ok. 22/23,24/x vzorek podle nákresu. Vzor si rozpočítáme
od poloviny zadního dílu, symetricky na obě strany. Zakončíme 1x ozdobným lemem podle rozpisu.
Uháčkujeme 2 řetízky 40cm dlouhé a v nejširším bodě na předních dílech připevníme.
Vysvětlivky:
= 1 oko hladce
= 1 oko obrace
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