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Model 26 Krátký kabátek 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36/38 = čísla před závorkou, pro velikost 42/44 = čísla v závorce. 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 104 wolf 400 (450) g 
 
Příze: Elfin značky Schoeller + Stahl 
90 % polyakryl, 10% mohér, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
barva 30 anthrazit 100 (150) g 
 
Jehlice: č. 8 + 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace dvojitou přízí Eflin na jehlicích č. 8 
 
Základní vzor: (vzorek práce 6 ok a 11 řad = 10 x 10 cm) 
Rubový žerzej přízí Pelerino na jehlicích č. 10 
 
Abychom dosáhli rovnoměrného rozdělení barevných efektu, doporučuje se plést střídavě po 2 řadách 
ze 2 klubek. 
 
Pracovní postup:  
 
Model se plete v jednom kuse. 
Pro zadní díl začneme na 30 (34) ok a pleteme základním vzorem. Po 10 cm přidáme oboustranně 
pro netopýří rukávy 1 oko a dále pak ještě v každé 2. řadě oboustranně 11 x 1 oko = 54 (58) ok. 
Pro netopýří rukávy pleteme po 32 cm od začátku ještě dalších 36 (40) cm rovně dál. Pro zadní výstřih 
uzavřeme po 50 (52) cm od začátku prostředních 10 ok a přední díly dokončíme odděleně. 
Nejdřív pleteme přes 22 (24) ok pravého předního dílu dál. 22 (24) ok levého předního dílu odložíme. 
Pro zkosení na předním výstřihu po 18 řadách na levém okraji práce přidáváme 1 oko a dále pak ještě 
v každé 4. řadě 4 x 1 oko = 27 (29) ok. Dalších 8 (10) cm pleteme rovně. Pak pro zakulacení ujímáme 
na levém okraji práce v každé 2. řadě 9 x 1 oko. 
Současně po 36 (40) cm od zadního výstřihu ujímáme pro netopýří rukávy na pravém okraji práce 1 oko 
a dále pak ještě v každé 2. řadě 11 x 1 oko. Po 50 (52) cm od zadního výstřihu zbylých 6 (8) ok 
uzavřeme. 
 
Levý přední díl dopleteme zrcadlově. 
 
Lemy rukávů: 
Z okraje nabereme rovnoměrně 40 (44) ok a pleteme dvojitou přízí Elfin, v rubové řadě z každého oka 
vypleteme 1 oko hladce, 1 oko anglicky hladce = 78 (86) ok. Následně pak pleteme 1 řadu hladce, 
pak pokračujeme vzorem lemu. Po 4 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
Druhý lem upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Švy netopýřích rukávů uzavřeme hladkou 
přízí, včetně lemů rukávů. 
Pro lem dokola nabereme ze spodních a předních okrajů a výstřihu rovnoměrně 152 (164) ok a pleteme 
takto: z každého oka 1 oko a z každé řady 1 oko. V následující kruhové řadě z každého oka rozpleteme 
1 oko obrace, 1 oko anglicky obrace = 304 (328) ok, 1 řada hladce, pak pokračujeme vzorem lemu. 
Po 4 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
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rechtes Vorderteil = pravá strana předního dílu 
½ Rückenteil = polovina zadního dílu 
 


