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Model 11 Dámský kabátek 
Návrh: Johanna Schwarz 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42 údaje v závorce, pro velikost 44/46 údaje za 
závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 44/46 
Step 6  
značky Austermann 
75% vlna superwash 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 375 m / 150 g 

628 liscannor 750 g 
5 klubek 

900 g 
6 klubek 

900 g 
6 klubek 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 4, háček č. 3. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Ostatní potřeby: 3 kovové spony značky Jim Knopf, art. č. 12365, 02 antik silber. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 23 ok a 9,5 řady = 10 x 10 cm). Háčkujeme podle rozkresu háčkem č. 3. 
1. – 4. řadu stale opakujeme. 
 
Lícový žerzej: (vzorek práce: 22 ok a 29 řad = 10 x 10 cm). Líc hladce, rub obrace. Upozornění: díky 
postrannímu přidávání ok se oka natáhnou a odpovídají velikosti údajů ve střihu. 
 
Vroubek: Líc i rub stále hladce. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní a přední díl: 
Pro zadní střední díl uháčkujeme háčkem č. 3 90 RO + 1 RO na otočení a háčkujeme dál základním 
vzorem v tomto rozdělení ok: začneme oky před MS (= opakování vzoru), MS opakujeme 8 x, končíme 
oky za MS. 
 
Háčkujeme 1. – 4. řadu podle rozkresu 17 x. Pak ještě háčkujeme 1 x 1. – 3. řadu. Pak práci uprostřed 
rozdělíme a přes vždy 5 MS dokončíme odděleně přední díly. 
 
Pro každý přední díl háčkujeme 1 x 4. řadu. Pak háčkujeme 1. – 4. řadu 20 x. Na závěr háčkujeme ještě 
1 x 1. až 3. řadu. 
 
Pravý postranní díl s rukávem: 
Z pravého postranního okraje uháčkovaného středového dílu nabereme oka takto: * z přední strany 
z postranního okraje ok 1. – 3. řady háčkovacího rozkresu (= řada s KS) nabereme 4 oka, přes 4. řadu 
háčkovacího rozkresu (= řady s třikrát nahozeným DS) přidáme 4 nově nahozená oka = 8 ok. Od * 
opakujeme 38 x. Končíme 5 oky z poslední 1. - 3. řady háčkovacího rozkresu = 309 ok. 
 
Prostřední oko (= 155. oko) si označíme pro ramenní ujímání. Pleteme 5 řad přes všechna oka vroubkem 
(= líc i rub stále hladce). Dále pleteme v následujícím rozdělení ok: 6 ok vroubek, 297 ok lícový žerzej, 
6 ok vroubek. 
 
Současně pro ramenní zkosení v každé 4. řadě od rozdělení ok spleteme 4 x 3 prostřední oka přehozeně 
(= 2 oka sejmout hladce, následující oko hladce a sejmutá oka přes ně přetáhnout). Po 7 (9) 11 cm 
od začátku postranního dílu uzavřeme oboustranně 95 (93) 91 ok = 111 (115) 119 ok. 
 
Pro postranní tvarování rukávu ujímáme v každé 2. řadě oboustranně 2 x 4, 2 x 3 a 3 x 2 oka. Dále pak 
ještě ujímáme oboustranně v každé 8. řadě 2 x 1 a v každé další 6. řadě 7 x 1 oko = 43 (47) 51 ok. 
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Na závěr pleteme ještě po 49 (51) 53 cm od začátku postranního dílu ještě 18 (14) 10 řad vroubek. Pak 
oka uzavřeme. 
 
Levý postranní díl s rukávem: 
Pleteme stejně jako pravý postranní díl, jen oka nabíráme z levého postranního okraje uháčkovaného 
středového dílu. 
 
Přední zakončení: 
Přední postranní okraje a výstřih obháčkujeme následovně: 

1. řada: *z postranního okraje ok 1. – 3. řady (= řady s KS) háčkujeme 4 x [1 KS, 1 RO střídavě ], 
pak háčkujeme přes 4. řadu (= řady s třikrát nahozeným DS) 2 RO, od * stále opakujeme. Jen při 
přechodu výstřihu háčkujeme 3 RO, 1 KS, 1 RO, 1 KS, 1 RO, 1 KS, 3 RO; 
2. - 5. řada: 1 RO na otočení, *1 KS do RO předchozí řady, následující KS předchozí řady 
přejdeme 1 RO*, od * stále opakujeme. Přičemž na zadním výstřihu vždy 3 KS sháčkujeme 
na 1 KS a 1 RO; 
6. řada: račí sloupky (krátké sloupky háčkované zleva doprava). 

 
Dohotovení: 
Díly napaříme velice opatrně s pouze nadzvednutou napařovací žehličkou do formy. Našijeme naproti 
sobě 3 uzávěry. 1. Uzávěr našijeme ve vzdálenosti 32 cm od spodního okraje, další dva vždy v rozestupu 
8 cm. 
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rozkres

začátek

= řetízkové oko
= krátký sloupek, přičemž vpichujeme pouze do zadní části oka předchozí řady

= tříkrát nahozený dlouhý sloupek, přičemž vpichujeme pouze do zadní části oka předchozí řady

opakování vzoru (MS)
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