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Model 16 Dámský kabátek 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 40/42 = čísla v závorce. 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 10 natur 500 (550) g 
 
Jehlice: kruhové jehlice č. 10 + 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
Vroubek na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 7 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
 
Copánek:(šířka: 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu, jsou znázorněny lícové i rubové řady. 
Pleteme 3 x 1. – 18. řadu, 1 x 1. -12. řadu. 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl, přední díly a rukávy jsou až k sedlu pleteny odděleně, pak se všechny díly naberou 
na kruhovou jehlici. 
 
Zadní díl: 
Začneme na 33 (38) ok a pleteme 4 cm (= 5 řad) vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem. 
Po 30 cm začátku (=rubová řada po začátku + 36 řad) oka odložíme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 25 (28) ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 10 (13) ok vroubek, 1 obrace, 13 ok 
copánek (bez žádného extra krajového oka). Vroubkový lem pleteme do stejné výše jako u zadního 
dílu, pak tato oka pleteme dále lícovým žerzejem. Po 30 cm od začátku (= 36 řad rozkresu) oka 
odložíme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Rukáv: 
Začneme na 29 (33) ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 6 (8) ok vroubek, 1 obrace, 13 ok 
copánek, 1 obrace, 6 (8) ok vroubek, krajové oko. Po 4 cm oka vroubkem dále pleteme lícovým 
žerzejem. Po dalších 2 cm oka odložíme (= 8 řad rozkresu). 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Sedlo: 
Všechna oka nabereme na kruhovou jehlici takto: 25 (28) ok pravý přední díl, 29 (33) ok pravý rukáv, 
33 (38) ok zadní díl, 29 (33) ok levý rukáv, 25 (28) ok levý přední díl = 141 (160) ok. 
Pleteme podle rozkresu sedlo, přičemž copánkový vzor a oka obrace běží dál. Přes zbylá oka pleteme 
lícovým žerzejem. Rozkres je znázorněn jen k zadnímu středu, odtud oka pleteme zrcadlově. Jsou 
zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. V 1. řadě vždy vedle sebe 
ležící krajová oka jednotlivých dílů spleteme hladce = 137 (156) ok. Pro sedlo ujímáme podle rozkresu 
v každé 4. řadě.  Prázdné čtverečky nemají žádný význam, slouží jen pro lepší přehlednost vzoru.  
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Současně po 44 (46) cm od začátku pro přední výstřih odložíme oboustranně oka copánku a obrace 
oka a dále pak odložíme ještě 4 x 1 oko v každé další 2. řadě a práci vždy otočíme s 1 nahozením. 
Po 53 (57) cm od začátku máme na jehlicích jen 63 (64) ok (včetně odložených ok). Pro límec pleteme 
opět přes všechna oka, přičemž přes oka copánku pleteme dále copánek, zbylá oka pleteme vzorem 
lemu. V 1. řadě límce ujímáme ještě rovnoměrně 4 oka a nahozená oka splétáme hladce s oky 
následujícími = 59 (60) ok. V 5. řadě límce ujímáme ještě 2 oka = 57 (58) ok. Límec pleteme do výšky 
tak dlouho, dokud nemáme uzavřený copánkový vzor (tj. 11 řad rozkresu). Pak v následující rubové 
řadě v copánku splétáme vždy 2 oka vedle sebe hladce a v následující řadě všechna oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijme postranní a rukávové švy slabší 
hladkou přízí ve stejné barvě matracovým stehem. 
 
 
Zopfmuster = copánek 
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Model 17 Návleky na ruce 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Obvod ca. 23 cm 
Délka: ca. 25 cm 
Příze: Fortissima Teddy značky Schoeller + Stahl 
65% polyamid, 35% vlna superwash, délka návinu = ca. 125 m / 50 g 
barva 2072 kamelmel. 100 g 
barva 2048 natur 100g 
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 2,5 + 3 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace barvou kamemel. na jehlicích č. 2,5 
 
Základní vzor : (vzorek práce: 34 ok a 38 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej norskou technikou podle rozkresu na jehlicích č. 3 

 = kamelmel. 
 = natur 

 
Pracovní postup: 
Začneme na 80 ok barvou kamelmelange a oka rozdělíme rovnoměrně na jehlice (po 20 okách 
na jehlici). Pleteme dále základním vzorem, přičemž obě první kruhové řady pleteme lícovým žerzejem. 
Pak pleteme 1 x 1. – 40. řadu a 1 x 1. – 20. řadu podle rozkresu, přičemž vzor opakujeme do šířky 2 x. 
Následně pleteme 1 řadu kamelmelang lícovým žerzejem a další 3 cm vzorem lemu na jehlicích č. 3. 
Pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
Druhý návlek pleteme stejně. 


