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Model 8 Pelerína - kabátek 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 38/40 = čísla před závorkou, pro velikost 42/44 = čísla za závorkou. Pokud je udaný pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti.  
 
Příze: Maxima značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 35 m / 50 g 
barva 103 aster 600 (650) g 
 
Jehlice: č. 10 a 12 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 1 velký knoflík 
 
Aby se dosáhlo rovnoměrné rozdělení flamé efektu příze, doporučuje se plést střídavě po 2 řadách 
ze 2 klubek současně. 
 
Vzor lemu: 
Vroubek na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: 7 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: 8,5 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 12 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 65 (69)ok a pleteme základním vzorem 1, jen z obou stran pleteme po 3 okách vroubkem 
pro lemy, které běží nahoru. 
Po 50 (52) cm oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
 
Přední díl se plete napříč. 
 
Začneme na 39 (41) ok a pleteme základním vzorem 2. Pro výstřih přidáváme na levém okraji práce 
v každé 2. řadě 6 x 1 1 oko hladce vedle krajového oka. Přidaná oka zapracujeme do vzoru = 45 (57) 
ok. Pak pro postranní tvarování ujímáme na levém okraji práce v každé 2. řadě 12 (13) x 1 a 4 x 2 
následovně: na konci řady 2, případně 3 oka hladce splést, krajové oko. 
Současně po 29 (32) cm od začátku pro postranní tvarování ujímáme na pravém okraji práce x 2 a 0 (1) 
x 1 oko následovně: krajové oko, 1 hladce sejmout, 1 hladce, případně 2 hladce splést a sejmuté oko 
přes ně přetáhnout, dále pleteme podle vzoru. Když nám zbývají jen 4 oka, tak ujímáme takto: 3 oka 
hladce splést, krajové oko. V rubové řadě oka uzavřít. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
U zadního dílu lemy položíme společně tak, že značky * lícují na *. 3 cm švu na lemu uzavřeme. Přední 
díly položíme na zadní díly a podle střihového plánu našpendlíme, přitom lícuji značky o na o a x na x. 
Sešijeme švy matracovým stehem. 
Pro límec nabereme z okraje výstřihu rovnoměrně 40 ok zvenku a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm 
na pravé straně vypracujeme 1 knoflíkovou dírku takto: 3 oka uplést, 2 oka hladce splést, 1 nahodit, 
dále pleteme vzorem. Po 8 cm oka uzavřeme. 
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hintere Mitte = střed zadního dílu 
½ RT = polovina zadního dílu  
vordere Mitte = střed předního dílu 
linkes VT = levá strana předního dílu 
 


