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Dámský ručně pletený kabátek 
 
Model 33 z ručně pletací příze Cosima nebo Meribel značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36/ = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 
Cosima 
55% vlna (SW) 
45% polyakryl 
(mikrovlákno),  
Délka návinu 
= ca. 70 m / 50 g 

32 mauve 
 
 
 

650 g 
13 klubek 
 
 

700 g 
14 klubek 
 
 

750 g 
15 klubek 
 
 

 
Nebo lze také namísto ručně pletací příze Cosima použít přízi Meribel: 
 
příze barva 368 38/40 42 
Meribel 
50% vlna 
40% polyakryl 
10% alpaka  
Délka návinu 
= ca. 90 m / 50 g 

05 malve 
 
 
 

450 g 
9 klubek 
 
 

500 g 
10 klubek 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

 
Jehlice: jehlice č. 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 15 ok a 24 řad = 10 x 10 cm)  
Malý perličkový vzor na jehlicích č. 6. 

1. řada (lícová): 1 hladce, 1 obrace; 
2. řada (rubová): 1 obrace, 1 hladce. 

1. a 2. řadu stále opakujeme. Sedlo a límec pleteme podle rozkresu. Jsou znázorněny jen lícové řady, 
v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. Prázdné čtverečky nemají žádný význam, slouží jen 
k lepší přehlednosti rozkresu. 1. - 52. řadu pleteme 1 x. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 66 (72) 78 ok na jehlicích č. 6 a pleteme základním vzorem. 
 
Pro průramky uzavřeme po 29 (32) 35 cm od začátku oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme 
zdůrazněně oboustranně 2 (5) 8 x 1 oko = 58 ok, pak oka odložíme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 36 (39) 42 ok na jehlicích č. 6 a pleteme základním vzorem. 
 
Pro průramek uzavřeme po 29 (32) 35 cm od začátku na pravém okraji práce 2 oka a dále pak ještě 
ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 2 (5) 8 x 1 oko = 32 ok, pak oka odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 36 (39) 42 ok na jehlicích č. 6 a pleteme základním vzorem. 
 
Pro průramek uzavřeme po 29 (32) 35 cm od začátku na levém okraji práce 2 oka a dále pak ještě 
ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 2 (5) 8 x 1 oko = 32 ok, pak oka odložíme. 
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Rukáv: 
Začneme na 47 (53) 59 ok na jehlicích č. 6 a pleteme základním vzorem. 
 
Po 29 (30) 31 cm od začátku uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v 
každé 2. řadě 2 (5) 8 x 1 oko = 32 ok, pak oka odložíme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Sedlo: 
Všechny díly nabereme na kruhovou jehlici č. 6 následovně: 32 ok pravý přední díl, 39 ok pravý rukáv, 
58 ok zadní díl, 39 ok levý rukáv, 32 ok levý přední díl = 200 ok. Pleteme základním vzorem dál. Pokud 
nám při přechodech jednotlivých dílů nebude vycházet rytmus ok, spleteme 2 oka hladce a přidáme 
1 oko na různých místech, aby nám vzor vycházel rovnoměrně dál. Musí nám ale vždy zůstat 200 ok. 
 
Po 41 (45) 49 cm od začátku zadního dílu pleteme sedlo a límec podle rozkresu v následujícím rozdělení 
ok:  6 ok lem malým perličkovým vzorem, 18 x MS, končíme 8 oky za MS, 6 ok lemu malým perličkovým 
vzorem. 
 
Po 52. řadě rozkresu oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. 



levý přední díl rukáv

zadní díl



opakování vzoru = 10 ok

rozkres


