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Dámský ručně pletený kabát 
 
Model 35 z ručně pletací příze Felia a Zarina značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 3= údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = 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 48/50 
Felia 
52% polyakryl,  
20% mohér, 
18%polyamid, 
10% vlna 
Délka návinu 
= ca. 140 m / 50 g 

08 granit 
 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

350 g 
7 klubek 
 
 

400 g 
8 klubek 
 
 

450 g 
9 klubek 
 

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

08 granit 100 g 
1 klubko 

100 g 
1 klubko 

200 g 
2 klubka 

200 g 
2 klubka 

 
Jehlice: Jehlice č. 6 – 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu: 
Vroubek (líc i rub hladce) na jehlicích č. 6. Pleteme uzlíčkový okraj. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 14 ok a 19 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 7. Pleteme hladká krajová oka. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete v jednom díle. 
 
Pro zadní díl začneme na 64 (72/80) 88 ok na jehlicích č. 6 přízí Felia a pleteme 3 řady vzorem lemu 
= 2 vroubky. Dále pokračujeme na jehlicích č. 7 základním vzorem. 
 
Po 50 (49/47) 46 cm od začátku si práci oboustranně označíme. V každé 2. řadě oboustranně 
přidáváme 17 (17/18) 18 x 1 oko a dále pak nově nahodíme 1x 56 (52/47) 43 ok = 210 ok. 
Dále pokračujeme základním vzorem, přičemž obě krajová oka a 2 oka vroubkem pleteme dál jako 
připletené lemy. 
 
Pro výstřih po 80 cm od začátku uzavřeme prostředních 26 (26/28) 28 ok. Pravých 92 (92/91) 91 ok 
odložíme. Zde jsme dosáhli do výšky poloviny dílu = ramenní linie. 
 
Přes levých 92 (92/91) 91 ok pleteme pro levý přední díl dál. Pro výstřih přidáváme na pravém okraji 
práce v každé 2. řadě 10 x 1 oko a k tomu přidáme nově nahozených 1 x 10 (10/11) 11 ok = 112 ok. 
Na pravém okraji práce pleteme krajové oko a 2 okra vroubkem jako připletený lem. 
 
Pro rukáv po 12 (13/14) 15 cm od ramenní linie uzavřeme na levém okraji práce 1 x 56 (52/47) 43 ok 
a dále pak ještě v každé 2. řadě oboustranně ujímáme 17 (17/18) 18 x 1 oko = 39 (43/47) 51 ok. 
 
Po 78 cm od ramenní linie pleteme ještě 4 řady vroubkem = 2 vroubky. Pak oka volně uzavřeme. 
Nyní pleteme přes odložených 92 (92/91) 91 ok pro pravý přední díl dál. 
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Pro výstřih přidáváme v každé 2. řadě na levém okraji práce 10 x 1 oko a k tomu přidáme nově 
nahozených 1 x 10 (10/11) 11 ok = 112 ok. Na levém okraji práce pleteme krajové oko a 2 oka 
vroubkem jako připletený lem. 
 
Pro rukávy uzavřeme po 12 (13/14) 15 cm od ramenní linie na pravém okraji práce 1 x 56 (52/47) 43 ok 
a v každé další 2. řadě ještě ujímáme oboustranně 17 (17/18) 18 x 1 oko = 39 (43/47) 51 ok. 
 
Po 78 cm od ramenní linie pleteme ještě 4 řady vroubkem = 2 vroubky. Pak oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. Všechny okraje obháčkujeme zleva pevnými oky přízí Zarina následovně: 
do 1 oka, resp. krajového oka kabátu vpíchneme, tenkou černou část příze Zarina protáhneme jako 
smyčku, * vpíchneme do následujícího oka, resp. krajového oka, protáhneme následující tenkou část 
příze Zarina jako smyčku a protáhneme ji skrz 1. smyčku = 1 pevné oko, vzor mezi * stále opakujeme. 
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