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Model 29 Krátký kabátek 
- 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: Cosima značky Schoeller + Stahl 
55 % merino vlna fine superwash, 45% polyakryl (mikrovlákno), délka návinu = ca. 70 m / 50 g 
barva 19 petrol 500 (550) 600 g 
 
Jehlice: č. 5, 6 a 7 mm značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 6 druků ∅ 21 mm značky Prym, Art.-Nr. 341 252 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor: (vzorek práce 15 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) 
Na jehlicích č. 6 
1. řada: hladce 
2. řada: krajové oko, 1 hladce, *2 obrace, 2 hladce*, 1 hladce, krajové oko 
3. řada: krajové oko, 1 obrace, *2 hladce, 2 obrace*, 1 obrace, krajové oko 
4. řada: stejně jako 2. řada 
5. řada: hladce 
6. řada: krajové oko, 1 obrace, *2 hladce, 2 obrace*, 2 hladce, 1 obrace, krajové oko 
7. řada: krajové oko, 1 hladce, *2 obrace, 2 hladce*, 2 obrace, 1 hladce, krajové oko 
8. řada: stejně jako 6. řada  
Vzor mezi *stále opakujeme 
Stále opakujeme řadu 1 - 8. 
 
Copánek: Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 6. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách 
pleteme všechna oka obrace. 
Stále opakujeme řadu 1 - 10. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout. 
Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, krajové oko 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 66 (70) 78 ok a pleteme 5 cm vzorem lemu, pak pokračujeme základním vzorem takto: 
krajové oko, 1 hladce, 15 (16) 17 x MS, 2 obrace, 1 hladce, krajové oko. 
Pro raglán si práci oboustranně po 25 cm od začátku označíme a zdůrazněně ujímáme v každé 4. řadě 
4 (3) 0 x 1 oko a v každé 2. řadě ještě 14 (17) 24 x 1 oko. 
Po 45 (46) 47 cm od začátku zbylých 30 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 41 (44) 47 ok a pleteme 5 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem takto: 
krajové oko, 24 (27) 30 ok základním vzorem, 1 obrace, 8 ok copánek, 1 obrace, 5 ok vzorem lemu, 
krajové oko. 
Po 25 cm od začátku si práci na pravém okraji práce pro raglán označíme stejně jako u zadního dílu. 
Současně po 34 (35) 36 cm od začátku odložíme krajové oko + 5 ok lemu a napravo vedle copánku 
v každé 2. řadě ujímáme 7 x 1 oko. Při posledním copánkovém křížení vždy spleteme 2 oka vedle sebe 
hladce a v každé další 2. řadě na levém okraji práce ujímáme zdůrazněně ještě 3 (4) 3 x 1 oko. Když 
nám zbude na jehlici 5 ok, uděláme poslední ujmutí následovně: krajové oko, 1 oko hlade sejmout, 
2 oka hladce splést. Po 45 (46) 47 cm od začátku zbylá 3 oka uzavřít. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově (také copánek). 
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Rukáv: 
začneme na 50 (54) 62 ok a pleteme 3 cm vzorem lemu. Pak pokračujeme základním vzorem, přičemž 
okamžitě začneme s raglánovým ujímáním stejně jako u zadního dílu. Po 23 (24) 25 cm od začátku 
zbylých 14 ok uzavřeme.  
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a ramenní švy, vsadíme 
rukávy. Raglánový šev začíná u označení, tedy 4 (4) 2 řady pod prvním ujímáním. 
Z okraje výstřihu nabereme rovnoměrně zevnitř na jehlice č. 5 97 ok a přidáme odložená oka lemu 
a pleteme vzorem lemu = 109 ok. Po 10 cm vzorem lemu pokračujeme na jehlicích č. 7. Po 20 cm 
vzorem lemu oka v rytmu práce uzavřeme. 
Spodní část druků našijeme na levý přední díl doprostřed, horní části připevníme na spodní stranu lemů 
pravého předního dílu, přičemž první knoflík našijeme v odstupu 3 cm od spodního okraje a 2., 3. 
a 4. knoflík vždy po dalších 9 cm (2. a 3. knoflík po dalších 9 cm a 4. knoflík po 10 cm) 2. a 3. knoflík 
po dalších 10 cm a 4. knoflík po 9 cm, 5. a 6. knoflík po 9 cm. 
 

 
 
 

 
 


