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Model 9 Kabát s kapucí 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 42/44 = čísla za závorkou. Pokud je udaný pouze 
jeden údaj, platí pro obě velikosti.  
 
Příze: Pelerino Color značky Schoeller + Stahl 
47 % polyakryl, 33% polyamid, 20% vlna, délka návinu = ca. 28 m / 50 g 
barva 101 luchs 700 (750) g 
 
Jehlice a háček: č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 6 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
Rubový žerzej na jehlicích č. 10 
 
Abychom dosáhli rovnoměrného rozdělení barevných efektů, doporučuje se plést střídavě po 2 řadách 
ze 2 klubek. 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 36 (40) ok a pleteme základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně 
3 x 1 oko a dále pak po 20, 35 a 45 cm = 30 (34) ok. 
Pro raglán si práci po 56 (52) cm od začátku oboustranně označíme, pleteme 4 řady a pak ujímáme 
oboustranně 1 oko. Pak ještě ujímáme v každé 2. řadě oboustranně 8 (10) x 1 oko. Po 78 cm od začátku 
zbylých 12 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 21 (23) ok a pleteme základní vzorem. Postranní tvarování a raglán pleteme na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Pro výstřih uzavřeme po 71 cm od začátku na levém okraji práce 3 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě 
4 x 1 oko. Po 78 cm od začátku zbylá 2 oka uzavřeme. 
 
Pravý pření díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: 
Začneme 22 (26) ok a pleteme základním vzorem. Pro raglán si práci po 15 cm od začátku oboustranně 
označíme, pleteme 4 řady a pak ujmeme oboustranně 1 oko. Pak ještě ujímáme v každé 2. řadě 8 (10) 
x 1 oko. Po 37 (41) cm od začátku zbylá 4 oka uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní švy hladkou přízí 
ve shodné barvě. Vsadíme rukávy, přičemž raglánový šev začíná u označení, tedy 4 řady pod prvním 
raglánovým ujímáním. 
Výstřih a přední okraje obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 
Pro kapuci nabereme z háčkovaného okraje výstřihu zvenku rovnoměrně 34 ok a pleteme základním 
vzorem. Po 25 cm oboustranně odložíme po 11 okách a přes prostředních 12 ok pleteme 
až k poslednímu oku. Toto oko sejmout hladce, následující oko hladce a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout. Práci otočíme. Pak sejmout hladce 1. oko, uplést oka až k poslednímu oku prostředního dílu 
(= 12 ok). Toto poslední oko splést s následujícím okem obrace. Práci otočíme. Takto pokračujeme 
v ujímání smysluplně dál v každé řadě, až jsou všechna oka spotřebovaná (stejný princip jako u ujímání 
paty při pletení ponožky). V následující řadě zbylých 12 ok uzavřít. 
 
 
střih na následující straně…
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