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Model 11 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: Show značky Schoeller + Stahl 
40% polyakryl, 30% polyamid, 20% vlna, 10% mohér, délka návinu = ca. 41 m / 50 g 
Barva 01 natur 550 (600) 650 g 
 
Jehlice : jehlice č. 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 5 knoflíků 
 
Vzor lemu: 
Vroubek = líc i rub hladce na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 8 ok a. 10 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 8 ok a 10 řad = 10 × 10 cm, vždy počítáme v sudých řadách) 
Tylový vzor: 
1. řada: krajové oko, * 1 nahodit, 2 hladce *, krajové oko 
2. řada: krajové oko, 1 obrace, * 3 obrace, 3. oko na pravé jehlici přetáhnout zprava doleva přes první 
2 oka *, krajové oko 
3. řada: krajové oko, * 2 hladce, 1 nahodit *, končíme 1 hladce, krajové oko 
4. řada: krajové oko, * 3 obrace, 3. oko na pravé jehlici přetáhnout zprava doleva přes první 2 oka *, 
končíme 1 obrace, krajové oko 
Vzor od * do * neustále opakujeme 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání z obou stran označených ok pro raglán: 
1 oko hladce sejmout, 1 hladce, případně 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout , 1 hladce, 
označené oko hladce, 1 hladce,  2, případně 3 oka hladce splést 
 
Důležité: 
Na všech okrajích, které budou pak sešívány, pleteme hladká krajová oka! 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl:  
Začneme na 39 (43) 47 ok a pleteme 4 cm vzorem lemu (= 3 vroubky), dále pokračujeme základním 
vzorem. Po 25 cm od začátku oka odložíme. 
 
Přední díl: 
Začneme na 17 (19) 21 ok a pleteme 4 cm vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem. 
Po 25 cm od začátku oka odložíme. 
Druhý přední díl pleteme stejně. 
 
Rukáv: 
Začneme na 41 (43) 45 ok a pleteme rubovou řadu hladce, pak pokračujeme základním vzorem 2. 
Po 2 cm od začátku oka odložíme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
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Sedlo s raglánem: 
Všechna oka nabereme na kruhovou jehlici, 17 (19) 21 ok přední díl, 41 (43) 45 ok rukáv, 39 (43) 47  ok 
zadní díl, 41 (43) 45 ok rukáv, 17 (19) 21 ok přední díl = celkem 155 (167) 177 ok. V 1. řadě všechna vedle 
sebe ležící krajová oka spleteme hladce a označíme si je pro raglánové ujímání. Přední a zadní díl  
pleteme dále základním vzorem 1, rukávy základním vzorem 2 = 151 (163) 173 ok. 
Raglánové ujímáni pleteme následovně: na straně u předního a zadního dílu v každé 4. řadě 5 (5) 4 × 1 
oko a v každé 2. řadě 5 (6) 9 × 1 oko. Na straně k rukávům v každé 2. řadě 14 (15) 16 × 1 a 1  × 2  oka. 
Současně po 51 (53) 55 cm od začátku pro výstřih u obou předních dílů uzavřeme na vnějším okraji 
v každé 2. řadě 3 × 2 oka. Po 55 (57) 59 cm (měřeno uprostřed zadního dílu) zbylých 35 (39) 37 ok 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy, náramenice a švy rukávů 
matracovým stehem, přičemž sešíváme vždy jen polovinu krajových ok, aby šev nebyl příliš silný. 
Vsadíme rukávy. Při zašívání nitek v rubu nezašíváme vždy celý konec příze, ale jen zkrátíme na cca. 
3 cm a ten přišijeme neviditelně šicím hedvábím. Konce přízí zašíváme vždy do švů. 
Pro límec nabereme z okrajů výstřihu rovnoměrně 51 ok a pleteme 6 cm vzorem lemu, pak oka 
uzavřeme. Pro lemy nabereme z předních okrajů po 48 (50) 52 okách a pleteme takto: z každých 
2 krajových ok rozpleteme 3 oka, přičemž vpichujeme vedle celého krajového oka, pleteme 4 cm 
vzorem lemu, pak oka uzavřeme. Na pravém lemu vypracujeme po 2 cm 5 knoflíkových dírek takto: 
krajové oko, 2 (1) 2 oka uplést, * 2 hladce splést, 1 nahodit, 8 (9) 9 ok uplést *, od * do * ještě 
4 × opakujeme, 2 hladce splést, 2 (1) 2 oko hladce. 
Knoflíky našijeme na levý lem. 
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Model 12 Kabelka 
 
Velikost: ca. 32 x 34 cm (bez držadla) 
 
Materiál: Big Ball Snowflake značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 100 m / 50 g 
barva 1005 schwarz / weiß 200 g 
 
Jehlice : jehlice č. 6 - 7 a háček č. 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 2 patentky 
 
Základní vzor:  (vzorek práce 13 ok a 20 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 -7 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 15 ok a pleteme rubovou řadu obrace, pak 
přidáváme v každé lícové řadě oboustranně 27 × 1 oko = 69 
ok. 
Pak pleteme 16 řad rovně, následně ujímáme v každé lícové 
řadě 27 × na začátku řady za krajovým okem tak, že 2 oka 
spleteme přehozeně a na konci řady před krajovým okem 
2 oka spleteme hladce = 15 ok. 
První díl je hotový. 
Druhý díl upleteme stejně, jen vynecháme 16 řad rovně. 
Třetí díl upleteme stejně jako první díl. 
Dále pleteme držadla přes zbylých 15 ok vroubkem, tj. stále 
hladce. Po 70 cm oka uzavřeme a uzavřenou řadu našijeme 
na počáteční řadu. Pak sešijeme šikmé postranní švy a malý 
kousek rovně (viz schéma – stejné symboly spolu musí lícovat). 
Všechny nitky zapošijeme. 
 
Květiny: 
Vypracujeme 5 květin: 
8 řetízkových ok spojíme pevným okem do kruhu 
1. kruhová řada: 2 RO, 2 PDS, * 7 RO, 3 PDS *, od * opakujeme 
4 × a končíme 7 RO a opět uzavřeme pevným okem do kruhu 
2. kruhová řada: 1 KS do prostředního PDS, 9 PDS do obloučku 
z RO, 4 × opakujeme a opět spojíme pevným okem do kruhu, 
zapošijeme nitky. 
 
Dohotovení: 
Kabelku vypereme v pračce podle základního postupu na 
plstění. Rozměry po zplstění cca 32 šířka a 34 cm výška 
(bez držadla). Po uschnutí našijeme podle libosti květiny 
a dovnitř přišijeme obě patentky pro zapínání. 
RO = řetízkové oko 
KS = krátký sloupek 
PDS = polodlouhý sloupek 
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