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Dámský ručně pletený kabátek 
 
Model 36 z ručně pletací příze Baby Mix značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = 1. údaj v závorce, pro vel. 42 = 2. údaj 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 
Baby Mix 
50% vlna (SW) 
50% polyakryl 
(mikrovlákno) 
Délka návinu 
= ca. 135 m / 50 g 

22 graumel. 
 
 
 

400 g 
8 klubek 
 
 

450 g 
9 klubek 
 
 

500 g 
10 klubek 
 
 

550 g 
11 klubek 
 

 
Jehlice: jehlice č. 4 a kruhová jehlice č. 3,5 značky  Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby: 1 ozdobný knoflík značky Jim Knopf, číslo artiklu 12051, barva altsilber, 1 druk. 
 
Vzor lemu: 
4 hladce, 4 obrace na jehlicích č. 3,5 – pleteme pevně. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 40 řad = 10 x 10 cm)  
Vroubek (líc i rub hladce) na jehlicích č. 4. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 86 (94/102) 110 ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem. Pro průramky uzavřeme 
oboustranně po 29 (30/31) 32 cm od začátku 2 (3/4) 5 ok a dále pak ještě oboustranně ujímáme 
6 (9/12) 15 x 1 oko. Zbylých 70 ok odložíme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 48 (52/56) 60 ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem. Pro průramky uzavřeme po 
29 (30/31) 32 cm od začátku na pravém okraji práce 2 (3/4) 5 ok a dále pak ještě ujímáme v každé 
2. řadě 6 (9/12) 15 x 1 oko. Zbylých 40 ok odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 48 (52/56) 60 ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem. Pro průramky uzavřeme po 
29 (30/31) 32 cm od začátku na levém okraji práce 2 (3/4) 5 ok a dále pak ještě ujímáme v každé 
2. řadě 6 (9/12) 15 x 1 oko. Zbylých 40 ok odložíme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 54 ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem 36 (32/12) 8 ok rovně. Pak přidáváme 
pro postranní rozšíření oboustranně 1 oko a dále pak ještě přidáváme oboustranně v každé 20. (10. /8.) 
4 řadě 3 (7/11) 15 x 1 oko = 62 (70/78) 86 ok. 
 
Pro rukávovou kouli uzavřeme oboustranně po 29 (28/27) 26 cm od začátku 2 (3/4) 5 ok a dále pak 
ještě v každé 2. řadě ujímáme oboustranně 6 (9/12) 15 x 1 oko. Zbylých 46 ok odložíme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Sedlo: 
Pak opět nabereme všechna odložená oka na kruhovou jehlici č. 3,5 a pleteme následovně: 40 ok 
pravý přední díl, 46 ok rukáv, 70 ok zadní díl, 46 ok levý přední díl, 40 ok levý rukáv = celkově 242 ok. 
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Pleteme 1 řadu hladce, přičemž vždy dvě vedle sebe ležící krajová oka spolu hladce spleteme. 
V rubové řadě pleteme obrace, přičemž na přechodech zadního dílu k oběma rukávům ještě 
spleteme 2 x 2 oka obrace = 236 ok. 
 
Nyní pleteme žebrovým vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 3 oka lícový žerzej, * 4 oka rubový 
žerzej, 4 oka lícový žerzej, od * 28 x opakujeme, 4 oka rubový žerzej, 3 oka lícový žerzej, krajové oko. 
 
Po 7 cm vždy prostřední 2  obrace oka spleteme obrace = 207 ok. Po dalších 3 cm spleteme vždy 
prostřední 2 oka hladce = 177 ok. Po dalších 2 cm spleteme vždy 1. a 2. oko obrace spleteme obrace 
= 148 ok. Po dalších 2 cm spleteme vždy 1. a 2. oko hladce = 118 ok. Po celkem 15 cm žebrového vzoru 
oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. Našijeme druk a ozdobný knoflík podle fotografie. 
 
 



zadní díl levý přední díl

rukáv


