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Model 4 Dámský kabátek 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 = čísla před závorkou, pro velikost 38/40 = čísla v závorce, pro velikost 42 = čísla 
za závorkou. Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze: Big Ball Soft značky Schoeller + Stahl 
67% polyakryl, 14% vlna, 10% polyester, 9% mohér, délka návinu = ca. 600 m / 200 g 
Barva 03 granat 200 g 
 
Jehlice: č. 8 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: spínací jehlice značky Jim Knopf Art.-Nr. 11092 
 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 9 ok a14 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový/rubový žerzej na jehlicích č. 8 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést 
Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové 
oko  
 
Pracovní postup: 
 
Přední i zadní díl se pletou v jednom kuse napříč jako štola s otvory pro průramky. 
Začneme na 65 (67) 69 ok a pleteme rubovým žerzejem. Po 70 (68) 66 cm od začátku pro průramky 
upleteme 27 (28) 29 ok, 18 (19) 20 ok uzavřeme a posledních 20 ok upleteme. V následující řadě 
uzavřená oka nahradíme nově nahozenými. Po 88 cm od začátku jsme dosáhli zadního středu, 
pak práci zrcadlově dopleteme. Celková délka dílu je 176 cm. 
 
Rukáv: 
Začneme na 29 (31) 33 ok a pleteme lícovým žerzejem. Po 5 cm od začátku uzavřeme oboustranně 
pro rukávovou kouli 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 11 x 1 oko. Po 21 cm 
od začátku zbylých 3 (5) 7 ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme rukávové švy a vsadíme rukávy. 
Na přední okraje podle obrázku navážeme třásně vždy ze 2 vláken, hotová délka cca 15 cm. 
 
 
 
Střih na následující straně… 
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