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Model 6 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 pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Příze: Limbo značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
Barva 4592 beige 750 (800) 850g 
 
Jehlice: č. 3 a 4,5 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 5 knoflíků 
 
Vzor lemu: 2 řady lícový žerzej, 2 řady rubový žerzej 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 28 ok a. 28 řad = 10 x 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4,5 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 25 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
Na jehlicích č. 4,5 
Řady začínají a končí vždy 1 krajovým okem. 
1. a 3. řada: 1 hladce, *2 obrace, 2 hladce, 2 obrace*, končíme 1 hladce 
2. řada a všechny další sudé řady: oka pleteme tak, jak se jeví 
5. řada: 1 hladce, *2 oka na pomocnou jehlici za práci, 1 hladce, pak oka z pomocné jehlice obrace, 
1 oko na pomocnou jehlici před práci, 2 obrace, pak oko z pomocné jehlice hladce*¸končíme 
1 hladce 
7. a 9. řada: 2 hladce, *4 obrace, 2 hladce* 
11. řada: 1 hladce, *1 oko na pomocnou jehlici před práci, 2 obrace, pak oko z pomocné jehlice 
hladce, 2 oka na pomocnou jehlici za práci, 1 hladce, pak oka z pomocné jehlice obrace*¸ končíme 
1 hladce 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. – 12. řadu neustále opakujeme. 
 
Copánek: (šířka: 6 cm) 
Pleteme podle rozkresu, jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak 
se jeví. 
1. – 16. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2, případně 3 oka hladce splést 
Na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce, případně 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 124 (136) 142 ok a v rubové řadě pro základní vzor 2 oka rozdělíme následovně: krajové 
oko, 1 obrace, *2 hladce, 2 obrace, 2 hladce*, vzor mezi *neustále opakujeme, 1 obrace, krajové oko. 
Pleteme základním vzorem 2. Po 14 cm pokračujeme základním vzorem 1, přičemž začínáme 
a končíme krajovým okem, 1 hladce, 2 obrace. 
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně po 16 cm od začátku zdůrazněně 1 oko a dále pak ještě 
v každé 12. řadě 4 x 1 oko = 114 (126) 132 ok. 
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 50 cm od začátku 3 oka a dále pak ujímáme zdůrazněně 
v každé 2. řadě ještě 8 (10) 11 x 1 oko = 92 (100) 104 ok. 
Pro náramenice uzavřeme po 70 cm od začátku oboustranně v každé 2. řadě 2 x 7 a 1 x 8 (2 x 9 a 1 x 8) 
2 x 9 a 1 x 10 ok. Po 72 cm od začátku zbylých 48 ok uzavřeme. 
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Levý přední díl: 
Začneme na 75 (81) 87 ok a pleteme následovně: krajové oko, 32 (38) 44 ok základním vzorem 1, 22 ok 
copánek, 12 ok základní vzor 1, 7 ok vzor lemu, krajové oko. Postranní tvarování, průramek a náramenici 
pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu.  
Současně po 14 cm od začátku vypracujeme kapsu a práci rozdělíme pro kapsový průhmat 
následovně: na pravém okraji práce odložíme 12 (18) 24 ok a přes zbylých 63 ok pleteme v dosavadním 
rozdělení ok a na pravém okraji práce ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě 2 x 1 a v každé 2. řadě 
18 x 1 oko. Po 19 cm zbylých 43 ok odložíme. 
Pro kapsový váček nahodíme nových 32 ok a pleteme lícovým žerzejem. Po 3 cm od začátku přidáme 
odložených 12 (16) 22 ok z pravého okraje práce = 44 (50) 56 ok a oka rozdělíme následovně: krajové 
oko, 30 (36) 42 ok základní vzor 1, 12 ok lícový žerzej, krajové oko. 
Pleteme rovně, dokud nedosáhneme stejné výšky jako u kapsového průhmatu (29 cm od začátku. 
Pak uzavřeme 12 ok pletených lícovým žerzejem kapsového váčku, zbylých 28 (34) 40 ok a odložených 
43 ok nabereme na jehlici = 71 (77) 83 ok. 
Pro výstřih po 44 cm od začátku na levém okraji práce ujímáme zdůrazněně 1 oko a dále pak ještě 
v každé 2. řadě 36 x 1 oko. Celková výška dílu je 72 cm. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově, přičemž v lemu vypracujeme 5 knoflíkových dírek následovně: 
4 oka uplést, 2 oka uzavřít, zbylá oka uplést podle sledu vzorků. Uzavřená oka v následující řadě 
nahradíme nově nahozenými. 1. knoflíkovou dírku vypracujeme v 10. řadě a dále pak v každé 18. řadě 
ještě 4 další. 
 
Rukáv: 
Začneme na 94 (100) 106 ok a pleteme základním vzorem 2. Po 14 cm od začátku pokračujeme dále 
základním vzorem 1, přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujmeme 14 ok = 80 (86) 92 ok. 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 29 cm od začátku oboustranně 3 ok a dále pak ujímáme 
oboustranně v každé 2. řadě 5 x 2 a 15 x 1 oko. Po 45 cm od začátku zbylých 24 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy 
matracovým stehem, vsadíme rukávy. Kapsový váček zevnitř našijeme. Pro lemy kapes z řad 
se zdůrazněným ujímáním pro kapsový průhmat nabereme 35 ok a pleteme 6 řad vzorem lemu, 
pak oka uzavřeme a úzké okraje našijeme. Okraj výstřihu obháčkujeme 1 řadu krátkých sloupků. 
 
Pro šálový límec nabereme rovnoměrně z háčkovaných okrajů zevnitř 184 ok, přičemž začínáme 
a končíme 5 cm od předního okraje. Pleteme základním vzorem 1. Od 1. lícové řady pleteme 
zkrácenými řadami následovně: v každé řadě pleteme o 31 x 2 ok méně, přičemž práci vždy otočíme 
s 1 nahozením. Až máme 60 ok na jehlici. Následně pak pleteme přes všechna oka základním vzorem 2, 
přičemž nahozená oka splétáme s oky před nebo za hladce. Po dalších 5 cm oka uzavřeme. Otevřené 
kousky napravo a nalevo přišijeme na horní okraje lemů. Našijeme knoflíky. Pro pásek nahodíme 11 ok 
a na jehlicích č. 3 pleteme vzorem 1 hladce, 1 obrace. Po 150 (160) 170 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
 
 
střih a schéma na následující straně…
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