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Model 35 Dívčí ručně pletený kabátek 
- 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: Merino Mix značky Schoeller + Stahl 
51% merino vlna, 49% polyakryl, délka návinu = ca. 100 m / 50 g 
Barva 23 himbeer 500 (550) g 
 
Jehlice: č. 4 + 5, háček č. 4 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: 2 knoflíky 
 
Vzor lemu 1: vroubek na jehlicích č. 4 
 
Vzor lemu 2: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 26 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej na jehlicích č. 5. 
 
Copánek: pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 5. Jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách 
pleteme oka tak, jak se jeví. 1. – 10. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2, příp. 3 hladce splést 
Na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce, příp. 2 hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl: 
Začneme na 84 (94) ok volně a pleteme 4 cm vzorem lemu 1. Dále pokračujeme základním vzorem. 
Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 16. řadě od lemu 5 x 1 oko = 74 (84) 
ok. Pro raglán uzavřeme po 46 (44) cm od začátku oboustranně 3 oka a dále pak zdůrazněně ujímáme 
v každé další 2. řadě 12 x 1 oko (13 x 1 a 2 x 2 oka) = 44 ok. 
Pro výstřih uzavřeme po 53 cm od začátku prostředních 30 ok a každou stranu dopleteme odděleně. 
Pro zakulacení uzavíráme v každé 2. řadě na vnitřním okraji ještě 1 x 4 a 1 x 3 oka. Celková výška dílu je 
56 cm. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 50 (54) ok a oka rozdělíme následovně: 41 (45) ok vzorem lemu, 1 obrace, 8 ok copánek 
(bez extra krajového oka). Po 4 cm od začátku pleteme přes oka vzoru lemu nadále základním vzorem, 
přičemž zároveň přidáme v 1. řadě 0 (1) oko. Vzor přes 9 ok na levém okraji práce běží dál = 50 (55) ok. 
Postranní tvarování na pravém okraji práce pleteme stejně jako u zadního dílu. 
Pro postranní zkosení na levém okraji práce si po 20 cm od začátku na levém okraji práce odpočítáme 
29 ok a pleteme až k tomuto místu. Pak přidáváme následovně: *, 1 oko přidat anglicky hladce z příčné 
nitě, 5 hladce *, vzor mezi *opakujeme ještě 3 x, 1 obrace, 8 ok copánek. Toto přidávání opakujeme 
na stejných místech ještě 2 x vždy po 12 řadách = celkem přidáme 12 ok. Po 46 (49) cm od začátku 
máme na jehlici 57 (62) ok. 
Raglánové ujímání pleteme na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Současně pro výstřih 
uzavřeme po 47 cm od začátku na levém okraji práce 27 ok a dále pak ještě uzavíráme v každé 
2. řadě 2 x 3, 2 x 2 a 3 x 1 oko. Zbytek řad pleteme rovně. Po 56 cm od začátku zbylá 2 oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl pleteme zrcadlově. 
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Rukáv: 
Začneme na 52 (62) ok a pleteme vzorem lemu 2. Dále pokračujeme základním vzorem v tomto 
rozdělení: krajové oko, 13 (18) hladce, 1 obrace, 8 ok copánek, 2 obrace, 2 hladce, 2 obrace, 8 ok 
copánek, 13 (18) hladce, krajové oko. Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 4. (2.) řadě od lemu 
2 x 1 oko = 56 (66) ok. 
Raglánové ujímání pleteme po 9 (7) cm od začátku stejně jako u zadního dílu. Po 17 cm od začátku 
prostředních 14 ok uzavřeme a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavíráme v každé 
2. řadě na vnitřním okraji ještě oboustranně 2 x 3 oka. Celková výška dílu je 19 cm. 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Kapsa: 
začneme na 34 ok a pleteme takto: krajové oko, 8 ok copánek, 2 obrace, 12 hladce, 2 obrace, 8 ok 
copánek, krajové oko. V tomto rozdělení pleteme 12 cm, pak ještě 4 cm vzorem lemu 2 a pak oka 
uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a raglánové švy 
matracovým stehem, přitom vsadíme rukávy. U předního dílu vždy po 9 cm a dalších 3 cm složíme 
na předním okraji přes 8 ok dva záhyby a upevníme je. 
Pro lemy nahodíme 24 ok a pleteme takto: krajové oko, 1 hladce, 2 obrace, 2 hladce, 2 obrace, 8 ok 
copánek, 7 ok vroubek, krajové oko. Po 54 cm od začátku (měřeno na okraji pleteném vroubkem) 
vypracujeme 2 knoflíkové dírky: 4. + 5. oko spleteme hladce, 2 nahodit, 6. + 7. oko spleteme přehozeně, 
10 ok uplést, 2 oka hladce splést, 2 nahodit, 2 oka přehozeně splést, 3 oka uplést. V rubové řadě 
pleteme nahozená oka anglicky. 
Pak lem delší stranou našpendlíme dokola kolem výstřihu. Vyzkoušíme na těle a podle zkoušky případně 
upravíme délku lemu. Lem by měl pěkně přiléhat a díl by se neměl napínat. Přední okraje přiléhají 
pěkně rovně k lemu, přidaná šířka po vždy cca 6 cm byla předem složena do záhybů. Našijeme 
knoflíky. Lem přišijeme. Pro lepší zpevnění háčkujeme ještě 1 řadu pevných ok podél 1. oka vedle 
krajového oka na vroubkovém okraji lemu jako zdobný šev. Kapsy našijeme podle střihu. 
 

 
½ Rückenteil = polovina zadního dílu 
Linkes Vorderteil = levý přední díl 
Rechter Ärmel = pravý rukáv 
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Model 38 Pletené návleky na nohy (štulpny) 
- návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Obvod: ca. 36 cm 
Délka ca. 30 cm 
 
Příze: Mega značky Schoeller + Stahl 
100 % polyakryl, délka návinu = ca. 52 m / 100 g 
barva 06 royal 200 g  
 
Jehlice: č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 7,5 oka a 11 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej na jehlicích č. 10. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 28 ok, která rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice a uzavřeme do kruhu. Pleteme 1 kruhovou 
řadu obrace, pak základním vzorem, poslední řadu opět obrace. Po cca 30 cm od začátku oka 
uzavřeme. 
 


