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Model 7 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: Cosima značky Schoeller + Stahl 
55 % merino vlna fine superwash, 45% polyakryl (mikrovlákno), délka návinu = ca. 70 m / 50 g 
barva 08 beere 850 (900) 950 g 
 
Jehlice: č. 5 a 6 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 3 knoflíky 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 16 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
Na jehlicích č. 6 
Počet ok dělitelný 8 + krajové oko. Každá řadě začíná a končí krajovým okrem 
1. řada: hladce 
2. řada: obrace 
3. řada: *4 obrace, 2 oka na pomocnou jehlici za práci, 2 hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, 
od *opakujeme 
4. řada: 4 obrace, 4 hladce 
5. řada: hladce 
6. řada: obrace 
7. řada: *2 oka na pomocnou jehlici za práci, 2 hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, 4 obrace, 
od * opakujeme 
8. řada: 4 hladce, 4 obrace 
1. – 8. řadu stále opakujeme. 
 
Copánek: 
Copánek 1 pleteme podle rozkresu 1. Jsou znázorněny pouze lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví. Opakujeme stále 1. – 6. řadu. 
Copánek 2 pleteme podle rozkresu 2. Jsou znázorněny pouze lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví. U obou vnějších copánků opakujeme stále 1. – 12. řadu, u prostředního copu  
1. – 16. řadu. 
 
Pracovní postup:  
 
Model se plete napříč, začínáme u levého rukávu. 
 
Pro levý rukávový lem začneme na 20 ok a pleteme podle rozkresu 1. Po 32 (34) 36 cm od začátku oka 
zavřeme = lem. Nyní nabereme z jednoho okraje rovnoměrně 54 (56) 58 ok a pleteme základním 
vzorem. Oka rozdělíme tak, že uprostřed máme 4 oka hladce, která běží až do koncové ramenní linie. 
U těchto 4 ok hladce přidáváme v každé 8. řadě z obou stran 10 x 1 oko a přidaná oka pokud možno 
zapracujeme do vzoru.  
Současně přidáváme v každé 4. řadě oboustranně 12 x 1 oko pro netopýří rukávy = 98 (100) 102 ok. 
Po 28 cm od lemu nahodíme oboustranně nových 83 ok a oka rozdělíme následovně: vedle 4 ok 
ve středu po 46 okách základního vzoru, 16 ok copánek 1 (od A do B), 50 ok copánek 2, 16 ok copánek 
1, 1 hladce, krajové oko = 264 (266) 268 ok. Po 40 (42) 44 cm od lemu odložíme pravou polovinu ok 
pro zadní díl = 132 (133) 134 ok. Přes zbylých 132 (133) 134 ok dokončíme levý přední díl. Pro přední 
výstřih uzavřeme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 1 x 4, 2 x 3, 1 x 2 a 2 x 1 oko = 118 (119) 120 ok. 
Po 19 (21) 23 cm po novém začátku pleteme 1 řadu obrace, přičemž rovnoměrně ujímáme 15 ok 
= 103 (104) 105 ok. Pak pleteme 5 cm vzorem lemu a pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
Pro pravý přední díl nahodíme = 103 (104) 105 ok a pleteme vzorem lemu, přičemž po 2 cm 
vypracujeme 2 knoflíkové dírky následovně: od horního okraje po 12 okách a dalších 18 řadách 
1 nahodit, 2 hladce splést, zbylá oka pleteme vzorem lemu.  Po 5 cm od začátku v poslední rubové 
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řadě pleteme 1 řadu hladce, přičemž rovnoměrně přidáme 15 ok = 118 (119) 120 ok. Oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, 33 (34) 35 ok základní vzor, 16 ok copánek 1, 50 ok copánek 2, 16 ok copánek 
1, 1 hladce, krajové oko. Pro přední výstřih přidáváme v každé 2. řadě 2 x 1, 1 x 2, 2 x 3 a 1 x 4 oka 
= 132 (133) 134 ok. Oka pak odložíme. 
Pak pokračujeme přes odložených 132 (133) 134 ok zadního dílu 19 cm rovně, přičemž na levém okraji 
práce pleteme 1 oko jako krajové. Následně pak přidáme odložená oka pravého předního dílu, 
přičemž uzavřená oka opět nahodíme. Práci dokončíme zrcadlově k levému rukávu. 
Pro pravý lem rukávu nahodíme 20 ok a pleteme podle rozkresu 1. Po 32 (34) 36 cm od začátku oka 
uzavřeme. Lem našijeme na pravý rukáv. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. 
Pro límec nahodíme 20 ok a pleteme podle rozkresu 1. Po 50 cm od začátku pro knoflíkovou dírku 
spleteme obrace prostřední 2 oka a 1 nahodíme. Po 52 cm od začátku oka uzavřeme. Límec našijeme 
na výstřih, přišijeme knoflíky. 


