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podzim – zima 2012–13: 43 Dámský pletený kabátek 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze jeden 
údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Semira značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl, 20% vlna, délka návinu = ca. 75 m / 100 g 
barva 09 nougat 500 (600) g 
 
Materiál: Pelerino Color značky Schoeller + Stahl 
47% polyakryl, 33% polyamid, 20% vlna, délka návinu = ca. 28 m / 50 g 
barva 01 natur 150 (200) g 
 
Jehlice: jehlice č. 10 + 12, háček č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 3 velké knoflíky fy Jim Knopf Art. Nr. 12463 barva 01 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 7 ok a 16 řad = 10 x 10 cm) 
Vroubek (líc i rub hladce) na jehlicích č. 10. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 7 ok a 11 řad= 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 12. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést. 
Na levém okraji práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 oko hladce, 
krajové oko. 
 
Prodloužené a zkrácené řady: 
Řady se nepletou až ke konci, ale jen přes udaný počet ok. Práce se vždy otočí s jedním zdvojeným 
okem = přízi položit před práci a do 1. oka vpíchnout jako k pletení obrace. Oko zvednout na pravou 
jehlici a přízi utáhnout pevně dozadu, čímž se oko přetáhne přes jehlici a leží tak zdvojené na jehlici. 
Příze se musí opravdu hodně pevně utáhnout, aby nevznikla žádná dírka. 
Když se pak plete přes zdvojená oka, vpichujeme do obou částí oka jako při pletení hladce a spleteme 
je tak hladce. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se u zadního a předních dílů plete napříč, začínáme u pravého předního dílu. 
 
Začneme na 32 (34) ok přízí Pelerino a pleteme rubovou řadu hladce. Pak pleteme 4 řady základním 
vzorem 1 přízí Semira. Následně vypracujeme 3 knoflíkové dírky takto: 15 ok uplést, 2 oka uzavřít, 4 (5) ok 
uplést, 2 oka uzavřít, 3 oka uplést. V následující řadě uzavřená oka nahradíme nově nahozenými. 
Po celkem 8 řadách základního vzoru přízí Semira pleteme další 2 řady přízí Pelerino. Pak začneme 
s tvarováním klop základním vzorem 2 přízí Semira v prodloužených řadách (popsáno výše následovně: 
2 oka uplést, otočit a plést zpátky. V každé 2. řadě pleteme ještě o 4 x 2 a 1 x 3 oka víc. Pak opět 
pleteme přes všechna oka základním vzorem 2. Po 6,5 (8,5) cm od lemu pleteme 2 řady přízí Pelerino 
základním vzorem 1. Pak pokračujeme dál základním vzorem 2 přízí Semira, přičemž na levém okraji 
práce pleteme 4 oka vroubkem (= připletený lem). Pro průramky uzavřeme po 13 (15) cm od lemu 
na pravém okraji práce 6 ok a dále pak ještě v každé 2. řadě zdůrazněně ujímáme 2 (3) x 1 oko = 24 
(25) ok. Po 17 (21) cm od lemu jsme dosáhli postranního švu.  
 
Nyní si práci na pravém okraji (= 1. průramek) označíme. Pro zadní díl pleteme základním vzorem 2 přízí 
Semira dál. Na levém okraji práce běží vroubkový lem dál. Pro průramek přidáváme v každé 2. řadě na 
pravém okraji práce 2 (3) x 1 a 1 x 6 ok = 32 (34) ok. Po 38 (44) cm od postranního švu pro průramek 
na pravém okraji práce uzavřeme 6 ok a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 2 (3) x 1 
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oko = 24 (25) ok. Nyní jsme dosáhli další postranního švu. Také zde si práci označíme pro druhý 
průramek. 
 
Pro levý přední díl pleteme základním vzorem 2 přízí Semira dál. Na levém okraji práce běží vroubkový 
vzor dál. Pro průramky přidáváme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 2 (3) x 1 oko a 1 x 6 ok = 32 
(34) ok. Po 9 (11) cm od druhého průramku pleteme přízí Pelerino 2 řady vroubek. 
 
Pak pokračujeme základním vzorem 2 přízí Semira, na levém okraji práce běží vroubkový lem dál. Po 17 
(21) cm od postranního švu pracuje zkrácenými řadami (viz popis výše) klopy následovně: 13 ok uplést, 
otočit a plést zpátky.  V každé 2. řadě pleteme přes 1 x 3 a 4 x 2 ok méně. Pak pleteme 2 řady 
základním vzorem 1 přes všechna oka přízí Pelerino. Pak pleteme pro lemy 8 řad základním vzorem 
1 přízí Semira. Na závěr pleteme ještě 2 další řady přízí Pelerino a oka volně uzavřeme. 
 
Sedlo zadní díl: 
Z horního okraje práce (= pravý okraj práce) zadního dílu nabereme rovnoměrně přízí Pelerino 26 (29) 
ok a pleteme 2 řady základním vzorem 1. Dále pokračujeme přízí Semira základním vzorem 2. Po 7 cm 
od začátku sedla uzavřeme prostředních 8 (9) ok a obě strany dokončíme odděleně. Pro zakulacení 
uzavíráme na vnitřním okraji v každé 2. řadě ještě oboustranně 1 x 2 oka. Po 9 cm od začátku sedla 
zbylých 7 (8) ok náramenic uzavřeme. 
 
Sedlo pravý přední díl: 
Z horního okraje pravého předního dílu nabereme přízí Pelerino 10 (12) cm (přes 13 (15) cm viz střih) 
a pleteme 2 řady základním vzorem 1. Dále pokračujeme přízí Semira základním vzorem 2, přičemž 
na pravém okraji práce pro výstřih ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě ještě 3 (4) x 1 oko. Po 9 cm 
od začátku sedla zbylých 7 (8) náramenice uzavřeme. 
 
Sedlo levý přední díl: 
Z horního okraje levého předního dílu nabereme přízí Pelerino 10 (12) cm (přes 13 (15) cm viz střih) 
a pleteme 2 řady základním vzorem 1. Dále pokračujeme přízí Semira základním vzorem 2, přičemž 
na levém okraji práce pro výstřih ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě ještě 3 (4) x 1 oko. Po 9 cm 
od začátku sedla zbylých 7 (8) náramenice uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 19 (22) ok přízí Pelerino a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pleteme 13 cm přízí Semira 
základním vzorem 1 a následně pak ještě 2 řady přízí Pelerino. Pak pokračujeme základním vzorem 2 
přízí Semira. Pro postranní tvarování přidáváme v každé 6. řadě oboustranně 4 x 1 oko = 27 (30) ok. 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 44 cm od začátku oboustranně 2 oka a a dále pak v každé 2. řadě 
ještě zdůrazněně ujímáme oboustranně 9 x 1 oko. Po 60 cm od začátku zbylých 5 (8) ok uzavřeme.  
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy. Rukávy 
přiháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků přízí Pelerino do průramků. Sešijeme rukávové švy. Horní okraje 
klop a výstřihu obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků přízí Pelerino. Pro límec nabereme od jednoho 
předního středu ke druhému (označení * ve střihu) z okraje háčkované řady přízí Pelerino 30 ok 
a pleteme základním vzorem 1. Po 16 cm oka volně uzavřeme. Spodní okraj kabátku obháčkujeme 
1 řadou krátkých sloupků přízí Pelerino. Našijeme knoflíky.
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