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Model 28 Dámský kabát 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Pro velikost 36 = čísla před závorkou, pro velikost 38/40  = čísla v závorce, pro velikost 42 = čísla 
za závorkou. Pokud je udaný jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Příze: Elfin značky Schoeller + Stahl 
90 % polyakryl, 10% mohér, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
barva 27 grau 450 (500) 550 g 
 
Jehlice: č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 19 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej se žabičkovanými oky na jehlicích č. 7 
Nejdříve se pletou oka lícovým žerzejem. Po ukončení práce se vždy 2 oka sešijí dohromady v rozestupu 
4 ok podle rozkresu 1. žabičkování provádíme v jedné řadě smysluplně dál, tedy vždy 4 oka 
mezi žabičkami vynecháme. 
Pleteme 1 x řadu 1 – 26, pak stale opakujeme řadu 7  - 26. 
 
Základní vzor 2: Pleteme podle rozkresu 2. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví. Stále opakujeme řadu 1 – 10. 
 
Zdůrazněné ujímání: Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2, případně 3 hladce splést  
Na levém okraji práce; 1 oko hladce sejmout, 1, případně 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko 
 
Pracovní postup:  
 
Nejdřív pleteme horní části předních dílů a zadního dílu 
 
Horní zadní díl: 
Začneme na 72 (82) 90 ok základním vzorem 1. Pro postranní přidávání přidáváme oboustranně v každé 
10. řadě 2 x 1 oko = 76 (86) 94 ok. 
Pro průramky uzavřeme po 14 cm od začátku oboustranně 3 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme 
v každé 2. řadě 3 (4) 5 x 1 oko = 64 (72) 78 ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 33 cm od začátku prostředních 28 ok a obě strany dopleteme odděleně. 
Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě oboustranně na vnitřním okraji ještě 1 x 2 a 1 x 1 oko. Po 35 cm 
od začátku zbylých 15(19) 22 ok náramenice uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 27 (32) 36 ok a pleteme základním vzorem 1. Postranní přidávání pleteme na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. Současně ujímáme pro zkosení výstřihu v první lícové řadě 
na levém okraji práce 1 oko a dále pak ještě v každé 8. řadě 7 x 1 oko. Průramek pleteme na pravém 
okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Po 35 cm od začátku zbylých 15 (19) 22 ok náramenice uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Sukňový díl: 
 
Sukňový díl se plete napříč. 
Začneme na 102 ok a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 27 ok rozkresu 2 od šipky A – C, 56 ok 
základní vzor 1, 17 ok rozkresu 2 od šipky A – B. Po 94 (102) 110 cm od začátku oka volně uzavřeme. 
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Rukáv: 
Začneme na 30 ok a pleteme podle rozkresu 2 copánkový lem napříč. Po cca 26 cm oka volně 
uzavřeme. Raport nám musí vycházet. Z postranního okraje nabereme rovnoměrně 48 ok a pleteme 
základním vzorem 1, přičemž si pro žabičkování označíme prostřední 4 oka. 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 12. (14.) 12. řadě 3 (4) 5 x 1 oko = 54 (56) 58 ok. 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 28 cm od lemu 3 oka a dále pak ještě v každé 2. řadě zdůrazněně 
ujímáme 4 x 2 a 12 x 1 oko. Po 44 cm od lemu zbylých 10 (12) 14 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy, vsadíme 
rukávy. Sukňový díl našijeme na spodní okraj předních a zadního dílu, přičemž pasový šev lehce 
natáhneme (8 cm přes celý šev) a z obou stran necháme vnějších 10 cm přesahovat, viz střih. 
Podle základního vzoru 1 rozkres 1 vždy 4 oka žabičkujeme. 
Límec přišijeme následovně: 14 cm necháme přesahovat, 10 cm našijeme na horní okraj příčně 
pleteného sukňového dílu, 60 (68) 76 cm na výstřihové zešikmení a zadní výstřih, 10 cm na horní okraj 
sukňového dílu a 14 cm necháme přesahovat. Límec našijeme tak, že po přeložení lícová strana vzoru 
leží nahoře. 
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