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Model 6 Dámský kabátek 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Limbo Color značky Schoeller + Stahl 
100% vlna superwash, délka návinu = ca. 125 m / 100 g 
Barva  2576 pflaume 450 (450) 500 g 
 
Jehlice : jehlice č. 3 a 4 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby:  3 knoflíky 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 3 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 20 ok a 28 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 20 ok a 28 řad = 10 × 10 cm měřeno v nataženém stavu) 
Žebrový vzor na jehlicích č. 4 
Krajové oko, 2 hladce, * 6 obrace, 6 hladce*, 6 obrace, 2 hladce, krajové oko 
Od * do * neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 1 hladce sejmout, 1 hladce, případně 2 hladce splést 
a sejmuté oko přes ně přetáhnout, dále základní vzor, na levém okraji práce 2, případně 3 oka hladce 
splést, 1  hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 84 (96) 108 ok a pleteme základním vzorem 2. Po 17 cm od začátku pokračujeme 
základním vzorem 1, přičemž v 1. řadě ujmeme rovnoměrně 0 (2) 6 ok = 84 (94) 102 ok. Po dalších 3 cm 
vypracujeme poutka pro pásek. Práci tedy rozdělíme a pleteme po jednotlivých úsecích do výšky 2 cm 
takto: 12 (14) 16 ok, 14 ok, 32 (38) 42 ok, pak opět pleteme přes všechna oka. 
Pro průramky ujímáme zdůrazněně po 28 (27) 26 cm od začátku v každé 4. řadě oboustranně 16 (18) 
20 × 1 oko = 52 (58) 62 ok. 
Pro krční výstřih uzavřeme po 58 cm od začátku prostředních 26 ok a každou stranu dopleteme zvlášť. 
Po zakulacení uzavřeme na vnitřním okraji oboustranně v každé 2. řadě ještě 1 × 3 a 1 × 2 oka. Po 60 cm 
od začátku uzavřeme zbylých 8 (11) 13 náramenic. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 39 (45) 51 ok a pleteme základním vzorem 2, přičemž na pravém okraji práce začínáme 
stejně jako u zadního dílu. Po 17 cm od začátku pleteme dále základním vzorem 1, přičemž v 1. řadě 
ujmeme rovnoměrně 0 (1) 3 ok = 39 (44) 48 ok Po dalších 3 cm rozdělíme práci pro poutko na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. Průramek pleteme stejně na pravém okraji práce jako u zadního 
dílu. Současně ujímáme zdůrazněně pro výstřih po 33 cm od začátku na levém okraji práce v každé 
4. řadě 15 × 1 oko. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: 
Začneme na 102 (106) 110  ok a pleteme vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem,  přičemž 
oka rozdělíme tak, že uprostřed je 6 ok hladce, začínáme a končíme krajovým okem , 5 (7) 9 ok hladce. 
Pro rukávovou kouli ujímáme zdůrazněně po 15 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 15 × 1 
a 15 × 2 oka. Po 37 cm od začátku zbylých 12 (16) 20 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme náramenice a postranní švy, vsadíme rukávy. 
Pro pásek nahodíme 9 ok a pleteme vzorem lemu 150 (158) 166 cm, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Z předních okrajů nabereme rovnoměrně 302 ok (70 ok z rovného okraje, 60 ok ze zkosení, 42 ok 
ze zadního krčního výstřihu, 60 ok ze zkosení, 70 ok z rovného okraje) a pleteme vzorem lemu. Nejdřív 
začneme pro šálový límec přes prostředních 42 ok a pleteme prodlouženými řadami dále (ostatní oka 
odložíme), v každé řadě pleteme na konci vždy o 4 oka víc a práci otáčíme s 1 nahozením. Takto 
pleteme 14 × na obou stranách. Když pak pleteme přes nahozená oka, splétáme vždy nahozená oka 
s okem před nebo za nimi, aby nevznikly žádné dírky. Když přidávání pro límec skončí, pleteme přes 
všechna oka vzorem lemu, přičemž v pravém lemu vypracujeme knoflíkové dírky po 2 cm takto: 
Krajové oko, 36 ok uplést, 5 ok uzavřít, 7 ok uplést, 5 ok uzavřít, 7 ok uplést, 5 ok uzavřít, zbylá oka uplést. 
V následující řadě uzavřená oka znovu nahodíme. Po 2 cm oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Našijeme knoflíky, pásek provlékneme poutky. 
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