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Model 1 Dámský kabátek 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40 = údaje v závorce, pro velikost 42/44 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Fortissima Alpaka značky Schoeller + Stahl 
50% merino vlna, 25% alpaka, 25% polyamid, délka návinu = ca. 420 m / 100 g 
Barva 3011 hellgraumeliert 850 (900) 950 g 
 
Jehlice : jehlice č. 5 + 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: pružná nit ve vhodné barvě 
 
Všechny vzory pleteme trojnásobnou přízí!!! 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 10 ok a 19 řad = 10 × 10 cm) 
Patent na jehlicích č. 6 
1. řada  = lícová: krajové oko, * 1 oko sejmout obrace s jedním nahozením, 1 hladce*, od * neustále 
opakujeme, končíme: 1 oko obrace sejmout s jedním nahozením, krajové oko 
2. řada = rubová: krajové oko, * oko a za ním ležící nahození splést hladce v jedno oko, 1 oko sejmout 
obrace s nahozením, od * neustále opakujeme, končíme: oko a za ním ležící nahození splést hladce 
v jedno oko, krajové oko. 
3. řada = lícová: krajové oko, * 1 oko sejmout obrace s nahozením, oko a za ním ležící nahození splést 
hladce v jedno oko, od * neustále opakujeme, končíme: 1 oko sejmout obrace s nahozením, krajové 
oko. 
2. a 3. řadu neustále opakujeme. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 14 ok a 20 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce, 2 hladce splést, dále základním vzorem, na levém okraji 
práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 2 hladce, krajové oko 
 
Pracovní postup: 
Zadní díl:  
Začneme na 71 (75) 79 ok a pleteme základním vzorem 1 14 cm lem, dále pokračujeme základním 
vzorem 2. Pro postranní tvarování ujímáme v každé 8.  řadě oboustranně 4 × 1 oko = 63 (67) 71 ok. 
Po 31 cm od začátku pleteme 4 řady vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem 2,  přičemž 
přidáváme oboustranně v každé 10. řadě 4 × 1 oko. 
Pro průramky ujímáme zdůrazněně po 47 od začátku oboustranně v každé 2. řadě 9 × 1 oko. 
Pro náramenice uzavřeme po 67 cm od začátku oboustranně v každé 2. řadě 2 × 5 a 1 × 4 oko (2 × 5 
a 1 × 6 ok), 3 × 6 ok. Po 69 cm od začátku zbylých 23 ok krčního výstřihu uzavřeme najednou. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 29 (31) 33 ok a pleteme základním vzorem 2. Postranní tvarování pracujeme na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. Pro přední zkosení přidáváme na levém okraji práce v každé 
řadě 5 × 1 oko. Po 17 cm od začátku pleteme 4 řady vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem 
2. 
Průramek pleteme po 33 cm od začátku na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Současně 
začneme ujímat krční výstřih na levém okraji práce takto: 1 oko ujmeme zdůrazněně a pak ještě 
ujímáme zdůrazněně v každé 6. řadě 6 × 1 oko. Náramenice pleteme na pravém okraji práce stejně 
jako u zadního dílu. 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově.  
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Rukáv: 
Začneme na 37 ok a pleteme 14 cm základním vzorem 1, pak pokračujeme základním vzorem 2. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 8. (6.) 6. řadě 6 (8) 10 × 1 oko .= 49 (53) 57 ok. 
Pro rukávovou kouli ujímáme zdůrazněně po 44 cm od začátku oboustranně v každé 2. řadě 17 × 1 oko. 
Po 59 cm od začátku zbylých 15 (19) 23 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice, postranní švy a vsadíme rukávy. 
Pro límec nahodíme 232 (236) 240 ok a pleteme 14 cm základním vzorem 1, pak oka uzavřeme. Límec 
našijeme na okraje předních dílů. 
Pro pásek nahodíme 11 ok a pleteme vzorem lemu 150 (158) 166 cm, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Ve výši pasu (proužek vzorem lemu) protáhneme dvě řady pružné nitě a trošku je nařasíme. 
. 
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