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Model 17 Dámský kabát 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Maxima značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 35 m / 50 g 
Barva 108 grau 1100 (1150) g 
 
Jehlice : Jehlice č. 10 + 12 značky  Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 3 velké kovové druky značky  Jim Knopf Art. Nr. 11 932 Gr. 44  
 
Vzor lemu: (vzorek práce 7 ok a. 12,5 řady = 10 × 10 cm) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor (vzorek práce 7 ok a 11 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
Aby bylo docíleno rovnoměrného rozdělení flamé efektu, pleťte prosím střídavě 2 řady z jednoho 
a 2 řady z druhého klubka. 
 
Copánek na levém přední díle: 8 ok podle rozkresu, 1. – 6. řadu neustále opakujeme 
 
Copánek na pravém předním díle: 8 ok zrcadlově k copánku na levém předním díle ( tj. u křížení 2 oka 
na pomocnou jehlici před práci, 2 hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce). 
 
Důležité: 
Pleteme hladká krajová oka ! 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl:  
Začneme na 47 (51) ok a pleteme 12 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem, přičemž 
v 1. řadě ujmeme rovnoměrně 11 ok = 36 (40) ok. Pro rukávy přidáváme oboustranně po 51 cm 
od začátku 6 × 1 oko, pak přidáme najednou 12 ok = 72 (76) ok. 
Pro náramenice uzavřeme oboustranně po 66 (68) cm  od začátku v každé 2. řadě 6 × 5 (4 × 5 a 2 × 6) 
ok uzavřeme. Po 86 (88) cm od začátku zbylých 12 ok pro krční výstřih uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 20 (22) ok a pleteme vzorem lemu 12 cm, oka rozdělíme následovně: krajové oko,  
* 1 obrace, 1 hladce *, od * do * neustále opakujeme, končíme 8 oky copánkového vzoru podle 
rozkresu, krajové oko. Dále pleteme základní vzorem, přičemž pokračujeme v copánku. 
Rukávy a náramenice pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Pro výstřih uzavřeme po 78 (80) cm od začátku na levém okraji práce 4 oka a pak ještě v každé další 
2. řadě 2 × 2 a 2 × 1 oko. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově 
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Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme horní rukávové švy a náramenice. Z okrajů 
rukávů nabereme rovnoměrně 32 (36) ok a pleteme 40 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. Sešijeme postranní švy. Z okrajů předních dílů nabereme po 79 (81) okách a pleteme 5 cm 
vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
Pro límec nabereme z pravého okraje lemu, z krčního výstřihu a z levého okraje lemu rovnoměrně 59 ok 
a pleteme 4 cm vzorem lemu. Následně v další řadě rozpleteme každé 2. oko obrace na 2 oka obrace 
a další 4 cm pleteme v tomto rozdělení ok. Pak rozpleteme ve zbývajících 2. okách obrace na 2 obrace 
a dále pleteme vzorem 1 hladce, 2 obrace. Po 25 cm od začátku límce oka volně v rytmu vzoru 
uzavřeme. Druky našijeme šicím hedvábím, umístění viz × ve střihu. 
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