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podzim – zima 2012–13: 10 Dámský pletený kabátek 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce, pro vel. 46 = údaje za závorkou. 
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: Elfin značky Schoeller + Stahl 
90% polyakryl, 10% mohér, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
barva 30 anthrazit 300 (300) 350 g 
 
Jehlice: Jehlice č. 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 6 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 13 ok a 20 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích 6. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 14 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
Počet ok dělitelný 7 + 2 krajová oka, na jehlicích č. 6. 

1. řada: krajové oko, * 2 hladce, 1 hladce sejmout, následující 2 oka hladce splést a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout, 2 hladce, 1 nahodit * , krajové oko; 

2. řada: krajové oko, * 6 obrace, 1 nahodit *, krajové oko. 
Vzor mezi * neustále opakujeme. 
1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Spodní díl je pletený napříč, začíná se u levého předního dílu. 
 
Začneme na 51 ok a pleteme 2 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 2 přes 110 (126) 
142 cm. Pak pleteme ještě 2 cm vzorem lemu a po 114 (130) 146 cm od začátku oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. 
 
Horní zadní díl: 
Začneme na 50 (60) 70 ok a pleteme rubovou řadu obrace, dále pokračujeme základním vzorem 
1. Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně střídavě v každé 6. a 8. řadě 4 x 1 oko = 58 (68) 78 
ok. Pro průramky uzavřeme po 15 cm od začátku oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme v každé 
2. řadě 4 (6) 8 x 1 oko. Po 35 (36) 37 cm od začátku zbylých 46 (52) 58 ok uzavřeme. 
 
Horní levý přední díl: 
Začneme na 18 (22) 28 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem 
1. Pro postranní tvarování přidáváme střídavě v 6. a 8. řadě na pravém okraji práce 4 x 1 oko. 
Současně pro V výstřih ujímáme v každé 16. řadě na levém okraji práce 4 x 1 oko. Pro průramek 
uzavřeme po 15 cm od začátku na pravém okraji práce 2 oka a dále pak ujímáme v každé 2. řadě 
ještě 4 (6) 8 x 1 oko. Po 35 (36) 37 cm od začátku zbylých 12 (14) 18 ok náramenice uzavřeme. 
 
Horní pravý přední díl: 
Začneme na 18 (22) 28 ok a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem 
1. Pro postranní tvarování přidáváme střídavě v 6. a 8. řadě na levém okraji práce 4 x 1 oko. 
Současně pro V výstřih ujímáme v každé 16. řadě na pravém okraji práce 4 x 1 oko. Pro průramek 
uzavřeme po 15 cm od začátku na levém okraji práce 2 oka a dále pak ujímáme v každé 2. řadě ještě 
4 (6) 8 x 1 oko. Po 35 (36) 37 cm od začátku zbylých 12 (14) 18 ok náramenice uzavřeme. 
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Rukáv: 
Začneme na 37 ok a pleteme 2 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 2. Pro postranní 
tvarování přidáváme v každé 16. (10.) střídavě v každé 6. a 8. řadě oboustranně 4 (7) 10 x 1 oko. 
Přidaná oka pleteme lícovým žerzejem = 45 (51) 57 ok. Pro rukávovou kouli uzavřeme oboustranně po 
45 (44) 43 cm od začátku 2 oka a dále pak uzavřeme ještě v každé 2. řadě oboustranně 11 (12) 13 x 1, 
1 x 2 a 1 x 3 oka. Po 60 cm od začátku zbylých 9 (13) 17 ok uzavřeme. 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Příčně pletený díl položíme rovně. Na 
levém okraji práce po 21 cm si dáme označení a 2. označení umístíme na levém okraji práce 21 cm 
pod ukončovací řadou.  Mezi těmito označeními okraj lehce natáhneme a našijeme na horní díly 
levého předního dílu, zadního dílu a pravého předního dílu. 
 
Sešijeme ramenní švy, vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy. Pro šálový límec nahodíme 
30 ok a pleteme 2 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem 2 přes 126 (128) 130 cm. Pak 
ještě pleteme 2 cm vzorem lemu a oka po 130 (132) 134 cm od začátku v rytmu vzoru uzavřeme. Límec 
našijeme tak, že začínáme na začátečním okraji příčně pleteného dílu, dále na předním okraji, na 
zadním výstřihu, předním okraji a ukončovacím okraji příčně pleteného dílu. 
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11 Pletená šála 
 
Šířka: ca. 20 cm 
Délka: ca. 140 cm 
 
Materiál: Elfin Color značky Schoeller + Stahl 
90% polyakryl, 10% mohér, délka návinu = ca. 140 m / 50 g 
barva 120 ahorn 100 g 
 
Jehlice: Jehlice č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: gumička ve vhodné barvě  
 
Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 15 řad = 10 x 10 cm) 
 
Na jehlicích č. 7. velmi volně pleteno. 

1. řada (lícová): krajové oko sejmout (uzlíčkový okraj), * 1 nahodit, 1 hladce, od * opakujeme 
ještě 7 x, 2 hladce, ** 1 hladce, 1 nahodit, od ** opakujeme ještě 7 x, krajové oko; 

2. řada (rubová): krajové oko sejmout, všechna oka plést hladce a nahození nechat spadnout. 
1. a 2. řadu stále opakujeme, spadlá oka vytáhnout do délky. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 20 ok a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme základním vzorem, až na 
vnějším okraji dosáhneme délky cca 280 cm, pak oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Protáhneme 2 řady gumiček skrz prostřední 2 oka vedle sebe, takže se šál uprostřed nařasí na délku 
cca 140 cm. 


