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Dámský ručně pletený kabát 
 
Model 12 z ručně pletací příze Semira a Zarina značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 42 = údaje v závorce, pro vel. 44/46 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 42 44/46 
Semira 
80% polyakryl, 
20% vlna 
délka návinu = ca. 
75 m / 100 g 

15 tanne 
 
 

900 g 
9 klubek 
 
 

1000 g 
10 klubek 
 
 
 

1100 g 
11 klubek 
 

Zarina 
94% polyakryl, 
6% polyester, 
Délka návinu = 15 m 
/ 100 g 

06 smaragd 300 g 
3 klubka 

300 g 
3 klubka 

400 g 
4 klubka 

 
Jehlice: jehlice č a háček č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 3 knoflíky o Ø ca. 3 cm 
 
Vzor lemu: 
malý perličkový vzor na jehlicích č. 10, lichý počet ok. 

1. řada: 1 hladce, 1 obrace, končíme 1 hladce. 
1. řadu stále opakujeme. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 8 ok a 11 řad = 10 x 10 cm)  
Rubový žerzej (líc obrace, rub hladce) na jehlicích č. 10. 
 
Připlétání příze Zarina: 
Začneme přízí Semira.  

1. řada (= rubová): přízi Zarina položíme za práci. Pleteme hladce přízí Semira, přičemž 
vpichujeme vždy do 1 oka příze Semira a do jednoho okénka na tenkém černém okraji příze 
Zarina; 
2. a 3. řada: hladce přízí Semira = 1 vroubek; 
4. řada (= lícová): přízi Zarina vedeme na okraji přes 1 okénko nahoru a položíme před práci. 
Pleteme obrace přízí Semira, přičemž vpichujeme vždy do následujícího okénka příze Zarina a 
oka příze Semira; 
5. – 8. řada: rubový žerzej přízí Semira; 
9. řada: přízi Zarina vedeme na okraji přes 1 okénko nahoru a položíme za práci. Pleteme 
hladce přízí Semira, přičemž vpichujeme vždy do následujícího okénka příze Zarina a oka příze 
Semira; 
10. – 15. řada: rubový žerzej přízí Semira; 
16. řada: přízi Zarina vedeme na okraji přes 1 okénko nahoru a položíme před práci. Pleteme 
obrace přízí Semira, přičemž vpichujeme vždy do následujícího okénka příze Zarina a oka příze 
Semira; 
17. – 24. řada: rubový žerzej přízí Semira; 
25. řada: přízi Zarina vedeme na okraji přes 1 okénko nahoru a položíme za práci. Pleteme 
hladce přízí Semira, přičemž vpichujeme vždy do následujícího okénka příze Zarina a oka příze 
Semira. 
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Pracovní postup: 
 
Zadní i přední díl pleteme v jednom kuse. 
 
Začneme na 93 (101) 109 ok na jehlicích č. 10 a od rubové řady připlétáme přízi Zarina jak je výše 
popsáno. Pak pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 5 ok vzorem lemu, 81 (89) 97 ok 
základní vzor, 5 ok vzorem lemu, krajové oko. Oboustranně 5 ok lemu tvoří připletený lem. Současně 
pro postranní švy si práci označíme následovně: po 81 (89) 97 okách pravého předního dílu dáme první 
označení a po 43 (47) 51 okách zadního dílu dáme druhé označení. Zbylých 25 (27) 29 ok tvoří levý 
přední díl. Po 24 cm od začátku z obou stran bočních švů spleteme vždy 2 oka obrace v rozestupu 4 ok. 
Toto ujímání opakujeme ještě 2 x po dalších vždy 15 cm = 81 (89) 97 ok. Po 60 cm od začátku všechna 
oka odložíme. Tedy máme ještě 22 (24) 26 ok pravého předního dílu, 37 (41) 45 ok zadního dílu a 22 (24) 
26 ok levého předního dílu. 
 
Rukáv: 
Začneme na 23 ok na jehlicích č. 10 a od rubové řady připlétáme přízi Zarina stejně jako u předního 
a zadního dílu, ale jen 4 x. Pak pokračujeme základním vzorem 20 (0) 0 řad bez přidávání. Pak 
přidáváme oboustranně 1 oko a to v každé následující 10. (8.) 6. řadě 2 (4) 6 x 1 oko = 29 (33) 37 ok. 
Po 46 (44) 42 cm od začátku oka odložíme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Sedlo: 
Nyní nabereme opět všechna oka na jehlici následovně: 22 (24) 26 ok pravý přední díl, 29 (33) 37 ok 
pravý rukáv, 37 (41) 45 ok zadní díl, 29 (33) 37 ok levý rukáv, 22 (26) 26 ok levý přední díl = celkem 139 
(155) 171 ok. Pleteme dál základním vzorem, oka lemu běží z obou stran dál. Přičemž v 1. řadě vždy 
spleteme krajová oka rukávů s krajovými oky zadního, resp. předního dílu = 135 (151) 167 ok. 
Pleteme rovně 10 cm. Pak ujímáme rovnoměrně 24 (27) 30 ok následovně: krajové oko, 5 ok lemu, * 3 
oka uplést, 2 oka obrace splést, od * stale opakujeme, končíme 3 (4) 5 ok uplést, 5 ok lemu, krajové oko 
= 111 (124) 137 ok. 
 
Dalších 3 (5) 7 cm pleteme rovně. Pak ujímáme rovnoměrně 25 (28) 31 ok následovně: krajové oko, 5 ok 
lemu, * 1 oko uplést, 2 oka obrace splést, od * stale opakujeme, končíme 0 (1) 2 ok uplést, 5 ok lemu, 
krajové oko = 62 (69) 76 ok. V následující lícové řadě oka uzavřeme, přičemž ještě ujímáme 12 (19) 26 
ok následovně: 
 

 vel. 36/38: krajové oko, 5 ok lemu, * 2 oka obrace splést, 2 obrace, od * stále opakujeme, 
končíme 2 oky obrace splést, 3 oka uplést, 5 ok lemu, krajové oko = 50 ok; 

 vel. 42: krajové oko, 5 ok lemu, * 1 oko uplést, 2 oka obrace splést, od * stále opakujeme, 5 ok 
lemu, krajové oko = 50 ok; 

 vel. 44/46: krajové oko, 5 ok lemu, * 2 oka obrace splést, 1 obrace, 2 oka obrace splést, od * 
stále opakujeme, končíme 2 x 2 oka obrace splést, 5 ok lemu, krajové oko = 50 ok. 

 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy. Výstřih 
obháčkujeme 1 řadou KS, přičemž ho stáhneme na 54 cm. 
 
Pro límec začneme na 40 ok na jehlicích č. 10 a od rubové řady připlétáme přízi Zarina, 2 řady vroubek, 
1 řadu obrace s přízí Zarina, 2 řady rubový žerzej, 1 řadu s přízí Zarina, 2 řady rubový žerzej, 1 řadu s přízí 
Zarina. Pak pleteme ještě 3 řady rubový žerzej a oka uzavřeme. 
 
Uzavírací řadu našijeme na okraj výstřihu, začínáme a končíme vždy ve středu připletených lemů. 
Na levý lem našijeme 3 knoflíky. První knoflík našijeme pod límec uprostřed, oba dva další v odstupu 
vždy 20 cm. Nepleteme žádné knoflíkové díry, protože oka úpletu jsou dostatečně velká, aby se do 
nich dal knoflík zapnout. 



zadní díl levý přední díl

rukáv




