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Model 22 Dámský kabát 
- 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: Big Ball značky Schoeller + Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = ca. 180 m / 200 g 
barva 34 natur 600 g 
 
Příze: Pelerino značky Schoeller + Stahl 
47 % polyakryl, 33% polyamid, 20% vlna, délka návinu = ca. 28 m / 50 g 
Barva sand 100 (150) g 
 
Jehlice: č. 10 + 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: (vzorek práce: 6 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) 
Vroubek přízí Pelerino na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce:  7 ok a 9 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej přízí Big Ball na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor 2: Velký perličkový vzor přízí Big Ball na jehlicích č. 12 
1 hladce, 1 obrace, v každé 2. řadě vzor posuneme o 1 oko. 
 
Pracovní postup 
:  
Zadní díl: 
Začneme na 32 (37)ok přízí Pelerino a pleteme 8 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme přízí Big Ball 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě rovnoměrně přidáme 5 (6) ok = 37 (43) ok. 
Pro náramenice uzavřeme po 62 cm od začátku v každé 2. řadě oboustranně 2 x 2 (1 x 3 a 1 x 4) oko. 
Po 64 cm od začátku zbylých 25 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 20 (23) ok přízí Pelerino a pleteme 8 cm vzorem lemu, dále pokračujeme přízí Big Ball 
základním vzorem 1 a 2, přičemž v 1. řadě rovnoměrně přidáme 3 oka = 23 (26) ok. Oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, 13 (16) olk lícový žerzej, 8 ok velký perličkový vzor, krajové oko. Postranní 
tvarování pracujeme na pravém okraji práce a stejně u zadního dílu = 21 (24) ok.  
Pro výstřih ujímáme po 49 cm od začátku vedle velkého perličkového vzoru v každé 2. řadě 6 x 1 oko 
následovně: poslední dvě oka lícového žerzeje splést hladce, 8 ok velký perličkový vzor, krajové oko. 
Současně po 62 cm od začátku pracujeme náramenice na pravém okraji práce stejně jako u zadního 
dílu. Když nám zbude jen 10 ok, pleteme perličkovým vzorem ještě přes 28 (29,5) cm dál (= připletený 
límec). Oka odložíme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Levý rukáv: 
Začneme na 26 (30)ok přízí Pelerino a pleteme 10 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme přízí Big Ball 
základním vzorem 1, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně 4 oka = 30 (34) ok. 
Po dalších 6 (10) cm uzavřeme na levém okraji práce 9 (10) ok. Pak pro zadní výstřih ujímáme v každé 
4. řadě na levém okraji práce 3 x 1 oko = 6 (7) ok. Po 66 cm od začátku oka odložíme (= zadní střed) 
 
Pravý rukáv pleteme zrcadlově. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní a postranní švy 
matracovým stehem jednoduchou přízí. Vsadíme rukávy. Dbejte přitom na označení, aby na sebe 
lícovala (o na o, x na x, * na *, + na +). 
Odložená oka v zadním středu sešijeme pletacím stehem. 
 

 
 
Grundmuster = základní vzor 
Blendenmuster = vzor lemu 
Linker Ärmel = levý rukáv 
 


