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Model 21 Dámský kabátek 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 = čísla před závorkou, pro velikost 42 = čísla v závorce, pro velikost 48 = čísla za závorkou. 
Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze: Big Ball Soft značky Schoeller + Stahl 
67% polyakryl, 14% vlna, 10% polyester, 9% mohér, délka návinu = ca. 600 m / 200 g 
Barva 10 rosenholz celkem na kabátek, šálu a čepici 400 (600) 600 g 
 
Jehlice: č. 8 + 9 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 8 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 9 ok a 14 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 9 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 49 (56) 63 ok a pleteme základním vzorem. Po 44 cm od začátku pleteme vzorem lemu 
5 cm. Pak opět pleteme základním vzorem na jehlicích č. 9, přičemž pro postranní tvarování přidáváme 
v každé 2. řadě 11 x 1 oko = 71 (78) 85 ok. Pleteme dále rovně. Po 28 (30) 32 cm od lemu pleteme ještě 
jednou na jehlicích č. 8 vzorem lemu 5 cm a pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 40 (44) 48 ok a pleteme základním vzorem. Po 72 (74) 76 cm od začátku oka odložíme. 
 
Pravý přední díl pleteme stejně.  
 
Pro límec nahodíme nových 36 ok. Oka pravého předního dílu, límce a levého předního dílu nabereme 
na jehlice a pleteme 36 cm základním vzorem. Pak oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Horní okraj zadního dílu našpendlíme 
rovnoměrně na odpovídající kus předních dílů a límce. Značky * B se setkávají na zadním středu, 
po stranách sahá šev až k o A. Postranní švy uzavřeme až k označení o A. Oka vzorem lemu uzavřeme 
od označení o A až k x C. 
Nyní pro rukávy nabereme oboustranně ze šikmých okrajů od C k x C 32 (34) 36 ok a pleteme vzorem 
lemu. Spodní rukávovou linii si označíme jako prodloužení postranního švu a na tomto místě přidáváme 
v každé následující 4. řadě 7 (8) 9 x 3 oka. Po 40 cm zbylých 18 ok volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně, sešijeme rukávové švy. 
 
 
 
pokračování…
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Model 21a Háčkovaná šála 
- návod a pracovní postup na háčkování 
 
Šířka: 16 cm 
Délka: 200 cm 
 
Příze: Big Ball Soft značky Schoeller + Stahl 
67% polyakryl, 14% vlna, 10% polyester, 9% mohér, délka návinu = ca. 600 m / 200 g 
barva 10 rosenholz 80 g 
 
Háček: č. 8 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: háčkujeme podle rozkresu, řadu 1 – 4 stále opakujeme 
 
Pracovní postup: 
 
Začneme na 16 RO +3 RO na otočení a háčkujeme základním vzorem. Po cca 16 cm práci ukončíme. 
Práce by měla končit s první řadou háčkovacího rozkresu. 
 
 
 
 
 
Model 21b Pletená čepice 
 
Obvod hlavy 56 cm 
 
Příze: Big Ball Soft značky Schoeller + Stahl 
67% polyakryl, 14% vlna, 10% polyester, 9% mohér, délka návinu = ca. 600 m / 200 g 
barva 10 rosenholz 50 g 
 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor : (vzorek práce: 12 ok a 15 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 56 ok, která rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a pleteme v kruhových řadách vzorem 
lemu. Po 15 cm od začátku pokračujeme základním vzorem a oka rozdělíme následovně: 
1. řada: 7 x splést hladce každé 7. + 8. oko 
2. řada: bez ujímání 
3. řada: 7 x splést hladce každé 6. + 7. oko 
4. řada: bez ujímání 
5. řada: : 7 x splést hladce každé 5. + 6. oko 
6. řada: bez ujímání 
7. řada: 7 x splést hladce každé 4. + 5. oko 
8. řada: bez ujímání 
9. řada: 7 x splést hladce každé 3. + 4. oko 
10. řada: bez ujímání 
11. řada: 7 x splést hladce každé 2. + 3. oko 
12. řada: bez ujímání 
13. řada: 7 x splést hladce každé 1. + 2. oko 
Zbylých 7 ok protáhneme přízí a stáhneme. 
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Linkes Vorderteil = levá strana předního dílu 
½ Rückenteil = polovina zadního dílu 
 

 
 


