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Dámský ručně pletený kabátek 
 
Model 30 z ručně pletací příze Meribel nebo Cosima značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce, pro vel. 44/46 = údaje za 
závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 
Meribel 
50% vlna 
40% polyakryl, 
10% alpaka  
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

09 hibiskus 
 
 
 

500 g 
10 klubek 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 
 
 

 
model lze uplést také z této příze: 
příze barva 36/38 40/42 44/46 
Cosima 
55% vlna (SW) 
45% polyakryl 
(mikrovlákno),  
Délka návinu 
= ca. 70 m / 50 g 

06 pink 
 
 
 

700 g 
14 klubek 
 
 

750 g 
15 klubek 
 
 

800 g 
16 klubek 

 
Jehlice: jehlice č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: Na jehlicích č. 7. 
 
Lícová řada: Krajové oko, 1 hladce, * 2 obrace, 2 hladce, od * stále opakujeme, končíme 2 obrace, 
1 hladce, krajové oko. V rubové řadě pleteme oka tak, jak se jeví. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 19 řad = 10 x 10 cm)  
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 7. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka obrace. 1. – 8. řadu stále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2, resp. 3 oka hladce splést; 
levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce, resp. 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 82 (98) 114 ok na jehlicích č. 7 a pleteme 12 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě za krajovým okem přidáme 1 oko anglicky hladce z příčné nitě 
a před krajovým okem pleteme 2 oka hladce. Počet ok tedy zůstává stejný, nyní běží žebrový vzor ze 
vzoru lemu i ve vzoru podle rozkresu v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 10 (12) 14 x MS, krajové 
oko. 
 
Pro průramky uzavřeme oboustranně po 39 cm od začátku oboustranně 4 oka a dále pak ještě v 
každé 2. řadě ujímáme oboustranně 4 (8) 12 x 1 oko = 66 (74) 82 ok. 
 
Pro výstřih uzavřeme po 58 (59) 60 cm od začátku prostředních 26 ok a obě strany dokončíme 
odděleně. Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě na vnitřním okraji ještě vždy 1 x 3 a 1 x 2 oka.  
Po 60 (61) 62 cm od začátku zbylých 15 (19) 23 ok náramenic pevně uzavřeme, abychom tak dodrželi 
údaj ve střihu. 
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Levý přední díl: 
Začneme na 50 (58) 66 ok na jehlicích č. 7 a pleteme 12 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě za krajovým okem přidáme 1 oko anglicky hladce z příčné nitě 
a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 5 (6) 7 x MS, 9 ok vzor lemu, krajové oko = 51 (59) 67 ok.  
Po 35 cm od začátku před oky pletenými vzorem lemu pleteme o 1 oko víc vzorem lemu místo podle 
rozkresu. Takto pleteme v každé 2. řadě vždy 17 x o 1 oko víc vzorem lemu místo podle rozkresu. 
 
Současně po 39 cm od začátku uzavřeme pro průramek na pravém okraji práce 4 oka a dále pak ještě 
zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 4 (8) 12 x 1 oko = 43 (47) 51 ok. 
 
Pro náramenice po 60 (61) 62 cm od začátku pevně uzavřeme na pravém okraji práce 15 (19) 23 ok. 
Přes zbylých 28 ok límce pleteme ještě dalších 10 cm dál, pak oka odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 50 (58) 66 ok na jehlicích č. 7 a pleteme 12 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě na konci řady před krajovým okem přidáme 1 oko anglicky 
hladce z příčné nitě a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 9 ok vzor lemu, 5 (6) 7 x MS, krajové oko 
= 51 (59) 67 ok.  
 
Po 35 cm od začátku za oky pletenými vzorem lemu pleteme o 1 oko víc vzorem lemu místo podle 
rozkresu. Takto pleteme v každé 2. řadě vždy 17 x o 1 oko víc vzorem lemu místo podle rozkresu. 
 
Současně po 39 cm od začátku uzavřeme pro průramek na levém okraji práce 4 oka a dále pak ještě 
zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 4 (8) 12 x 1 oko = 43 (47) 51 ok. 
 
Pro náramenice po 60 (61) 62 cm od začátku pevně uzavřeme na levém okraji práce 15 (19) 23 ok. 
Přes zbylých 28 ok límce pleteme ještě dalších 10 cm dál, pak oka odložíme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 46 (46) 50 ok na jehlicích č. 7 a pleteme 10 cm vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme za krajovým okem 1 oko anglicky hladce z příčné nitě, 
1 (1) 3 oka lícový žerzej, 5 x MS, 1 (1) 3 oka lícový žerzej, 2 oka hladce splést, krajové oko. Počet ok tedy 
zůstává stejný, jen žebra z lemu vzoru běží takto dál i ve vzoru podle rozkresu. 
 
Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 10. (6.) 6. řadě od lemu oboustranně 6 (10) 6 x 1 oko a pro 
vel. 44/46 ještě v každé 4. řadě oboustranně 6 x 1 oko. Přidaná oka zapracujeme jak je to jen možné do 
základního vzoru = 58 (66) 74 ok. 
 
Pro rukávovou kouli uzavřeme po 44 cm od začátku oboustranně 4 oka a dále pak ještě v každé 2. 
řadě oboustranně ujímáme zdůrazněně 8 x 1 a 7 x 2 oka. 
 
Po 60 cm od začátku zbylých 6 (14) 22 ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv pleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 
 
Odložená oka límce sešijeme pletacím stehem a našijeme vzadu na výstřih. 



zadní díl levý přední díl

rukáv

rozkres

opakování vzoru = 8 ok


