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Dámský ručně pletený kabát 
 
Model 20 z ručně pletací příze Pebble značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40 = údaje v závorce, pro vel. 42/44 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40 42/44 
Pebble 
77% polyakryl, 
15% vlna, 
8% polyamid 
Délka návinu 
= ca. 37 m / 50 g 

07 
tanne 
 
 
 

1000 g 
20 klubek 
 

1050 g 
21 klubek 
 

1100 g 
22 klubek 
 

 
Jehlice: jehlice č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 7 ok a 14 řad = 10 x 10 cm)  
Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 10, hladká krajová oka. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést; 
na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, 
krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 36 (40) 44 ok na jehlicích č. 10 a pleteme základním vzorem. 
 
Pro raglánové zkosení si práci po 58 (55) 52 cm od začátku oboustranně označíme a v každé 
následující 4. řadě zdůrazněně ujímáme oboustranně 5 x 1 oko a dále pak ještě v každé 2. řadě 
oboustranně 5 (7) 9 x 1 oko, přičemž oko za, resp. před krajovým okem pleteme lícovým žerzejem 
= 16 ok. 
 
Pro límec po 80 cm od začátku pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 1 oko lícový žerzej, 
12 ok vroubek, 1 oko lícový žerzej, krajové oko. Po 7 cm od začátku límce oka uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 25 (27) 29 ok na jehlicích č. 10 a pleteme základním vzorem. 
 
Pro raglánové zkosení si práci po 58 (55) 52 cm od začátku označíme na pravém okraji práce a pak 
zdůrazněně ujímáme v každé následující 4. řadě na pravém okraji práce 5 x 1 a dále pak ještě v každé 
2. řadě 5 (7) 9 x 1 oko, přičemž oko za krajovým okem pleteme lícovým žerzejem = 15 ok. 
 
Pro límec po 80 cm od začátku pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 1 oko lícový žerzej, 
11 ok vroubek, 1 oko lícový žerzej, krajové oko. Po 7 cm od začátku límce oka uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 25 (27) 29 ok na jehlicích č. 10 a pleteme základním vzorem. 
 
Pro raglánové zkosení si práci po 58 (55) 52 cm od začátku označíme na levém okraji práce a pak 
zdůrazněně ujímáme v každé následující 4. řadě na levém okraji práce 5 x 1 a dále pak ještě v každé 
2. řadě 5 (7) 9 x 1 oko, přičemž oko před krajovým okem pleteme lícovým žerzejem = 15 ok. 
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Pro límec po 80 cm od začátku pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 1 oko lícový žerzej, 
11 ok vroubek, 1 oko lícový žerzej, krajové oko. Po 7 cm od začátku límce oka uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 20 (20) 22 ok na jehlicích č. 10 a pleteme základním vzorem. 
 
Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 12. (8.) 8. řadě 4 (6) 2 x 1 oko a následně pak 
pro vel. 42/44 ještě v každé následující 6. řadě oboustranně 5 x 1 oko = 28 (32) 36 ok. 
 
Pro raglánové zkosení si práci po 44 (41) 38 cm od začátku oboustranně označíme a v každé 
následující 4. řadě zdůrazněně ujímáme oboustranně 5 x 1 a v každé 2. řadě ještě 5 (7) 9 x 1 oko = 8 ok. 
 
Pro límec po 66 cm od začátku pleteme následně v tomto rozdělení ok dále: krajové oko, 1 oko lícový 
žerzej, 4 oka vroubek, 1 oko lícový žerzej, krajové oko. Po 7 cm od začátku límce oka uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout, vsadíme rukávy. Sešijeme raglánové švy 
matracovým stehem až k označení. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 



rukáv

zadní díl levý přední díl


