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Model 30 Dámský 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 21 indigo 900 (950) 1000 g 
 
Jehlice: č. 5 + 6 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 6 knoflíků značky Jim Knopf Art-Nr. 11238, velikost 44’’ 
 
Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 5 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 15 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) 
lícový žerzej na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor 2: malý perličkový vzor na jehlicích č. 6 
1 hladce, 1 obrace, v každé řadě vzor posuneme o 1 oko. 
 
Základní vzor 3: (vzorek práce: 25 ok a 22 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 6. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví. 
Stále opakujeme 1. – 28. řadu. 
 
Zdůrazněné ujímání 1: Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést  
Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové 
oko. 
 
Zdůrazněné ujímání 2: Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce sejmout, 1 hladce, příp. 2 hladce 
splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout 
Levý okraj práce: 2, příp. 3 hladce splést, krajové oko 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
začneme na 104 (114) 124 ok a pleteme vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 3 v tomto 
rozdělení: krajové oko, 0 (1) 2 obrace, začínáme oky před MS, 9 (10) 11 x MS, končíme oky za MS, 0 (1) 2 
obrace, krajové oko. 
Pro raglán si práci oboustranně po 36 cm od začátku označíme a ujímáme zdůrazněně (zdůrazněné 
ujímání 2) v každé 2. řadě oboustranně 6 x 1 a 8 x střídavě 1 x 1 a 1 x 2 (1 x 2 a 11 x střídavě 1 x 1 a 1 x 2) 
8 x 2 a 8 x střídavě 1 x 1 a 1 x 2. Po 56 (57) 58 cm od začátku zbylých 44 ok uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 57 (62) 67 ok a pleteme v tomto rozdělení: krajové oko, 40 (45) 50 ok vzorem lemu, 16 ok 
základním vzorem 2 (= připletené lemy). Po 10 cm od začátku pleteme přes oka vzorem lemu dále 
základním vzorem 3, 16 ok základního vzoru 2 pleteme i nadále. Oka základního vzoru 3 rozdělíme 
následovně: 0 (1) 2 obrace, začínáme oky před MS, , 1 (1) 2 x MS, končíme oky za MS, 2 (6) 2 obrace. 
Raglánové ujímání pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. 
Současně se začátkem raglánového ujímání začneme s rozšiřováním připleteného lemu do límce.  
Posunutí perličkového vzoru a přidávání pro rozšíření se provádějí na puntíkaté linii ve střihu. Levý okraj 
běží stále rovně dál. Poslední oko základního vzoru 3 odteď se plete lícovým žerzejem a přidávání 
pro klopu (puntíková linie ve střihu) se provádějí nalevo od tohoto oka (1. oko základního vzoru 2). 
Zde tedy přidáváme v každé 2. řadě 20 x 1 oko anglicky z příčné nitě. Přidaná oka zapracujeme 
do základního vzoru 2. 
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 Současně se začátkem přidávání pro klopu napravo vedle přidaných ok (poslední oko základního 
vzoru 3) splétáme v každé 6. řadě 6 x 2 oka hladce. 
36 ok klopy uzavřeme, když je ukončeno raglánové ujímání. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově, přičemž v připleteném lemu vypracujeme 6 knoflíkových dírek 
(2 hladce splést, 1 nahodit). Vypracujeme vždy po 2 knoflíkových dírkách na místech označených x 
ve střihu v jedné řadě. 
 
Rukáv: 
Začneme na 64 ok a pleteme 10 cm vzorem lemu, dále pokračujeme základním vzorem 3 takto: 
krajové oko, začínáme oky před MS, 4 x MS, končíme oky za MS, krajové oko. Po 30 cm od začátku 
přejdeme na základní vzor 1, ve kterém po copánkovém křížení, když se oka opět pletou hladce, 
rovnoměrně ujímáme 14 (8) 2 oka. 
Pro raglán ujímáme zdůrazněně oboustranně po 44 (43) 42 cm od začátku v každé 4. řadě 4 (2) 0 x 1 
a v každé 2. řadě 14 (19) 24 x 1 oko (zdůrazněné ujímání 1). Po 64 cm od začátku zbylých 14 ok 
uzavřeme. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Raglánové a postranní švy sešijeme 
matracovým stehem. 
Pro límec nabereme zevnitř 93 ok, z toho vždy nabereme po 15 okách z klopy předních dílů. Pleteme 
základním vzorem 2, přičemž v každé 2. řadě oboustranně přidáváme 1 oko. Po cca 12 cm oka 
uzavřeme. 
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