
© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 1 

 



© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 2 

 

Dámský ručně pletený kabátek 
 
Model 37 z ručně pletací příze Meribel Effektcolor značky Schoeller+Stahl 
 
Pro vel. 38 = údaje před závorkou, pro vel. 40/42 = údaje v závorce, pro vel. 44 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 38 40/42 44 
Meribel Effektcolor 
62% polyakryl, 
30% vlna, 
8% alpaka  
Délka návinu = ca. 
90 m / 50 g 

106 natur 
 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 
 
 
 

650 g 
13 klubek 
 
 
 

 
Jehlice: jehlice č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor: (vzorek práce 15 ok a 19 řad = 10 x 10 cm)  
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 7. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 1 obrace, 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést a 
sejmuté oko přes ně přetáhnout. 
Levý okraj práce: 3 oka hladce splést, 1 obrace, 1 hladce, krajové oko. 
 
Zkrácené řady na levém předním dílu: 
Na konci každé rubové řady necháme udaný počet ok neupletený, práci otočíme s 1 nahozením na 
pravé jehlici a pleteme rubovou řadu zpátky. Takto pleteme tolikrát, kolikrát je udáno, pak opět 
pleteme přes všechna oka. Následující rubovou řadu pleteme až k 1. nahození, pak nahození spleteme 
s následujícím okem hladce, resp. obrace (podle vzoru rytmu) atd. 
 
Zkrácené řady na pravém předním dílu: 
Na konci každé lícové řady necháme udaný počet ok neupletený, práci otočíme s 1 nahozením na 
pravé jehlici a pleteme rubovou řadu zpátky. Takto pleteme tolikrát, kolikrát je udáno, pak opět 
pleteme přes všechna oka. Následující rubovou řadu pleteme až k 1. nahození, pak nahození spleteme 
s následujícím okem hladce, resp. obrace (podle vzoru rytmu) atd. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 73 (81) 89 ok a pleteme základním vzorem, přičemž v rubové řadě oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, * 1 obrace, 1 hladce, od * stále opakujeme, končíme 1 hladce, 1 obrace, 
krajové oko. 
 
Pro postranní tvarování ujímáme oboustranně zdůrazněně v 17. (19.) 21. řadě 2 oka a dále pak ještě 
v každé 12. řadě oboustranně 2 x 2 oka.  Pak opět přidáváme oboustranně v každé 6. řadě 7 x 1 oko 
vedle krajového oka = 75 (83) 91 ok. 
 
Pro průramky uzavřeme po 45 (47) 49 cm od začátku oboustranně 3 oka a a dále pak ještě ujímáme 
zdůrazněně v každé 4. řadě 3 (4) 5 x 2 oka = 57 (61) 65 ok. 
 
Po 65 (68) 71 cm od začátku oka pevně uzavřeme, abychom dodrželi přesně údaj ve střihu, protože 
tento okraj se nám nesmí vytahovat. 
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Levý přední díl: 
 
U předních dílů se plete zakulacení zkrácenými řadami. 
 
Začneme na 41 (45) 49 ok a pleteme základním vzorem jednu rubovou a jednu lícovou řadu. Dále 
pokračujeme zkrácenými řadami následovně: na konci rubové řady necháme 1 x 6 (10) 14 
neupletených, práci otočíme s 1 nahozením a pleteme řadu zpátky. Pak v každé následující rubové 
řadě necháme vždy 6 x 5 ok neupletených víc, práci otočíme s 1 nahozením a pleteme řadu zpátky. 
Pak pleteme 4 řady přes všechna oka, pak přidáváme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 2 x 1 
oko = 43 (47) 51 ok. Pak pleteme ještě 4 x zkrácené řady jak je výše popsáno. Mezi tím vždy pleteme 
4 řady přes všechna oka, přičemž na pravém okraji práce přidáváme vždy 4 x 1 oko = 47 (51) 55 ok. 
Dále pleteme přes všechna oka, přičemž na pravém okraji práce přidáváme v každé 6. řadě 3 x 1 oko 
= 50 (54) 58 ok. Pro průramek uzavřeme po 45 (47) 49 cm od spodního okraje na pravém okraji práce 
3 ok a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě 3 (4) 5 x 2 = 41 (43) 45 ok. 
 
Po 8,5 cm od průramků pleteme zkrácenými řadami dále následovně: na konci rubové řady necháme 
1 x 6 (10) 14 ok neupletených jak je výše popsáno. Dále pak v dalších rubových řadách necháme vždy 
6 x 5 dalších ok neupletených víc. Pak pleteme 8 řad přes všechna oka. Pak opět pleteme zkrácené 
řady následovně: na konci řady necháme 1 x 21 (23) 25 ok neupletených a dále pak v každé rubové 
řadě ještě necháme vždy 3 x 5 ok neupletených víc. Pak pleteme 8 řad přes všechna oka a ještě 
jednou na konci řady necháme 1 x 21 (23) 25 neupletených a v následujících rubových řadách 
necháme ještě 3 x dalších 5 ok víc neupletených, pak opět pleteme přes všechna oka. 
 
Pro náramenice uzavřeme po 65 (68) 71 cm od spodního okraje na pravém okraji práce 1 x 13 (15) 17 
ok, přičemž přesně dodržíme údaj ve střihu. Pro zadní díl šálového límce pleteme přes zbylých 28 ok 
ještě 9 cm rovně dál a oka pak odložíme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 41 (45) 49 ok a pleteme základním vzorem jednu rubovou a jednu lícovou řadu. Dále 
pokračujeme zkrácenými řadami následovně: na konci lícové řady necháme 1 x 6 (10) 14 
neupletených, práci otočíme s 1 nahozením a pleteme řadu zpátky. Pak v každé následující lícové 
řadě necháme vždy 6 x 5 ok neupletených víc, práci otočíme s 1 nahozením a pleteme řadu zpátky. 
Pak pleteme 4 řady přes všechna oka, pak přidáváme na levém okraji práce v každé 2. řadě 2 x 1 oko 
= 43 (47) 51 ok. Pak pleteme ještě 4 x zkrácené řady jak je výše popsáno. Mezi tím vždy pleteme 4 řady 
přes všechna oka, přičemž na levém okraji práce přidáváme vždy 4 x 1 oko = 47 (51) 55 ok. 
Dále pleteme přes všechna oka, přičemž na levém okraji práce přidáváme v každé 6. řadě 3 x 1 oko 
= 50 (54) 58 ok. Pro průramek uzavřeme po 45 (47) 49 cm od spodního okraje na pravém okraji práce 
3 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě 3 (4) 5 x 2 = 41 (43) 45 ok. 
 
Po 8,5 cm od průramků pleteme zkrácenými řadami dále následovně: na konci lícové řady necháme 
1 x 6 (10) 14 ok neupletených jak je výše popsáno. Dále pak v dalších lícových řadách necháme vždy 
6 x 5 dalších ok neupletených víc. Pak pleteme 8 řad přes všechna oka. Pak opět pleteme zkrácené 
řady následovně: na konci lícové řady necháme 1 x 21 (23) 25 ok neupletených a dále pak v každé 
lícové řadě ještě necháme vždy 3 x 5 ok neupletených víc. Pak pleteme 8 řad přes všechna oka a ještě 
jednou na konci řady necháme 1 x 21 (23) 25 neupletených a v následujících rubových řadách 
necháme ještě 3 x dalších 5 ok víc neupletených, pak opět pleteme přes všechna oka. 
 
Pro náramenice uzavřeme po 65 (68) 71 cm od spodního okraje na levém okraji práce 1 x 13 (15) 17 ok, 
přičemž přesně dodržíme údaj ve střihu. Pro zadní díl šálového límce pleteme přes zbylých 28 ok ještě 
9 cm rovně dál a oka pak odložíme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 39 ok a pleteme základním vzorem, přičemž v rubové řadě oka rozdělíme následovně: 
krajové oko, * 1 obrace, 1 hladce, od * stále opakujeme, končíme 1 hladce, 1 obrace, krajové oko. 
Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 10. řadě oboustranně 7 x 1 (v každé 8. a 10. řadě střídavě 
8 x 1) v každé 8. řadě oboustranně 9 x 1 oko = 53 (55) 57 ok. 



© Schoeller Süssen GmbH 
    for „fashion & style“ 

strana 4 

 

Pro rukávovou kouli uzavřeme po 44 (43) 42 cm od začátku oboustranně 3 (4) 3 oka a dále pak ještě 
ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě oboustranně 6 (7) 7 x 2 ok a v každé 2. řadě oboustranně 3 (2) 3 x 
2 oka. 
 
Po 60 cm od začátku zbylých 11 ok uzavřeme. 
 
Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým stehem, vsadíme 
rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. Šev šálového límce sešijeme v zadním 
středu pletacím stehem. Límec našijeme na zadní výstřih. 
 
 



rukáv

zadní díl

levý přední díl


