
Model 3 Dámský kabátek 
Návrh: Johanna Schwarz podle nápadu Horsta Schulze 
 
Pro velikost 38/40 = údaje před závorkou, pro velikost 42/44 = údaje v závorce. Pokud je uveden 
pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 38/40 42/44 
Merino 160 EXP 
značky Austermann 
100% vlna (superfine), 
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 

229 grau 
 
 
234 anthrazit 
228 hellgrau 

300 g 
6 klubek 
 
po 100 g 
po 2 klubkách 

400 g 
8 klubek 
 
po 150 g 
po 3 klubkách 

Merino 85 EXP 
značky Austermann 
100% vlna (superfine), 
délka návinu = ca. 85 m/ 50 g 

60 graumeliert 100 g 
2 klubka 

100 g 
2 klubka 

Caleido Lace 
značky Austermann 
85% alpaka (baby), 15% vlna 
délka návinu = ca. 250 m/ 50 g 

109 
novembernebel 

100 g 
2 klubka 

150 g 
3 klubka 

 
Jehlice: Kruhová jehlice č. 3 + 5, háček č. 4 značky addi. 

Ostatní potřeby: 6 knoflíků značky Prym, Art.-Nr. 318784. 

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic. 

Základní vzor: 

• Vzorek práce: Merino 160: 23 ok a 36 řad =10 × 10 cm, jehlice č. 3. 
• Vzorek práce Merino 85: 16 ok a 22 řad = 10 × 10 cm, jehlice č. 5. 
• Vzorek práce Caleido Lace: 18 ok a 26 řad = 10 × 10 cm, jehlice č. 3. 
• Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 3, resp. č. 5. 
• Kostky pleteme podle pletacího rozkresu. 

Vroubek: líc i rub stále hladce. 

Pracovní postup 

• Pro vel. 38/40: Pleteme všechny díly podle střihového rozkresu, pletacího rozkresu a 
popisu v textu. 

• Pro Gr. 42/44: Začneme stejně jako u velikosti 38/40. Pak pleteme všechny díly podle 
střihového rozkresu, pletacího rozkresu a popisu v textu. Průramky se pracují mezi 6. a 7. 
proužkem, resp. 14. a 15. proužkem. Pletou se tedy 2 proužky navíc. Práci ukončíme 
stejně jako u textu 38/40. Všechny odlišné údaje k popisu v textu jsou uvedeny v závorce. 

Přední a zadní díl 

Oba přední díly a zadní díl se pletou v jednom kuse s otvory pro rukávy. Ramenní švy sešijeme 
vsazeně, tedy stříšky kostek předního dílu se sešijí s postranními díly kostek zadního dílu.  Pak se 
na sebe našijí čtvrtdíly (viz plán práce). 

Plete se podle principu pletacího rozkresu přes 21 ok a podle odpovídajícího pracovního plánu. 

Použitý materiál, stejně jako odpovídající barvy jsou udány v pracovních plánech a textu 
následovně: 



• 1,1li a 1R = Merino 160 barva 234 anthrazit; 
• 2, 2li a 2R = Merino 160 barva 229 grau; 
• 3, 3li a 3R = Merino 160 barva 228 hellgrau; 
• Caleido Lace = jedna barva. 

První proužek přízí Merino 160 anthrazit (barva 1) a Caleido Lace: 

Začneme na 21 ok barvou 1. Dále pokračujeme podle principu pletacího rozkresu a pracovního 
plánu následovně: 

První postranní díly (se změnou barvy): 

1. řada (lícová řada, barva 1): krajové oko, 19 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (rubová řada, barva 1): krajové oko, 19 ok obrace, krajové oko; 
3. řada (lícová řada, barva 1): krajové oko, 1 oko zdvojit (1 oko hladce, oko nechat na levé 

jehlice a ještě jednou ho uplést anglicky hladce = za za dní nit = 2 oka), 7 ok obrace, 3 oka 
obrace splést, 7 ok obrace, 1 oko zdvojit, krajové oko; 

4. řada (rubová řada, Caleido Lace): krajové oko, 19 ok obrace, krajové oko; 
5. řada (lícová řada, Caleido Lace): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok hladce, 3 oka hladce 

přehozeně splést (2 oka sejmout obrace, 1 oko hladce uplést a sejmutá oka přes něj 
přetáhnout), 7 ok hladce, 1 oko zdvojit, krajové oko; 

6. řada (rubová řada, barva 1): krajové oko, 19 ok obrace, krajové oko; 
7. řada (lícová řada, barva 1): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok obrace, 3 oka obrace splést, 7 

ok obrace, 1 oko zdvojit, krajové oko. 
4. - 7. řadu opakujeme 4×. 

Stříška (jen barvou 1): 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 19 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 9 ok hladce, 2 oka anglicky hladce splést (9 ok zůstává na 

levé jehlici), otočit; 
3. řada (rubová řada): 1 oko obrace sejmout, 9 ok obrace, krajové oko. 

2. a 3. řadu stále opakujeme, dokud nespotřebujeme všechna oka na levé straně = zbývá 11 ok. 

Pravý postranní díl 

1. řada (rubová řada, barva 1): krajové oko, 9 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (lícová řada, barva 1): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok obrace, 2 oka hladce splést; 
3. řada (rubová řada, Caleido Lace): krajové oko, 9 ok obrace, krajové oko; 
4. řada (lícová řada, Caleido Lace): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok hladce, 2 oka hladce 

splést; 
5. řada (rubová řada, barva 1): krajové oko, 9 ok obrace, krajové oko; 
6. řada (lícová řada, barva 1): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok obrace, 2 oka hladce splést. 

3. - 6. řadu opakujeme 4×. 

Pravá poloviční stříška (jen barvou 1): 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 9 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 8 ok hladce, 2 oka hladce splést; 



3. řada (rubová řada): krajové oko, 8 ok obrace, krajové oko. 

2. a 3. řadu smysluplně stále opakujeme, přičemž vždy pleteme o 1 oko hladce, resp. obrace 
méně, dokud nespotřebujeme všechna oka = zbývá 1 oko. Přízi protáhneme tímto okem 
a odstřihneme. 

Druhý proužek přízí Merino 160 grau (barvou 2) a Caleido Lace 

U prvního proužku barvou 2 protáhneme skrz pravé krajové oko první řady smyčku z příze 
a začneme na 21 ok. Dále pracujeme podle plánu práce následovně: 

První postranní díl (se změnou barvy) 

Splétá se první postranní díl druhého proužku s prvním postranním dílem prvního proužku 

1. řada (lícová řada, barva 2): krajové oko, 19 ok obrace, poslední oko splést anglicky 
hladce s krajovým okem první řady prvního proužku, otočit; 

2. řada (rubová řada, barva 2): první oko sejmout obrace (příze leží před prací a přízi pevně 
utáhnout), 19 ok obrace, krajové oko; 

3. řada (lícová řada, barva 2): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok obrace, 3 oka obrace splést, 
7 ok obrace, 1 oko zdvojit, poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 3. řady 
prvního proužku, otočit; 

4. řada (rubová řada, Caleido Lace): 1. oko sejmout obrace ještě barvou 2, příze překřížit, 
dále pokračujeme přízí Caleido, 19 ok obrace, krajové oko; 

5. řada (lícová řada, Caleido Lace): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok hladce, 3 oka hladce 
přehozeně splést, 7 ok hladce, 1 oko zdvojit – příze překřížit a dále pokračujeme barvou 
2 – poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 5. řady prvního proužku, otočit; 

6. řada (rubová řada barva 2): první oko sejmout obrace, 19 ok obrace, krajové oko; 
7. řada (lícová řada, barva 2): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok obrace, 3 oka obrace splést, 

7 ok obrace, 1 oko zdvojit, poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 7. řady 
prvního proužku, otočit. 

4. - 7. řadu opakujeme 4×, přičemž při střídání barev příze vždy křížíme. 

Upozornění:  

Splétání posledních ok s krajovým okem hotových proužků a následné snímání ok na levé straně 
se děje vždy jen přízí Merino 160. Tato sejmutá oka vytvářejí opticky levý okraj kostky. 

První stříška (jen barvou 2) 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 19 ok obrace, krajové oko; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 9 ok hladce, 2 oka anglicky hladce splést (9 ok zůstává 

na levé jehlici), otočit; 
3. řada (rubová řada): 1 oko obrace sejmout, 9 ok obrace, krajové oko; 
4. řada (lícová řada): krajové oko, 9 ok hladce, 2 oka anglicky hladce splést (8 ok zůstává 

na levé jehlici), otočit. 
3. a 4. řadu stále opakujeme, až spotřebujeme všechna oka na levém okraji = zbývá 11 ok. 

Končíme 20. řadou (lícovou) na levé straně. Dále ve 20. řadě z okraje stříšky prvního proužku 
nabereme ještě 10 ok (= 21 ok). Při nabírání ok přízi Caleido Lace vložíme na rubovou stranu 
u každého 2. oka mezi přízi a oko – tak se příze, aniž by se pletla, vede na rubové straně. 



Druhý postranní díl (se změnou barvy) 

Splétá se druhý postranní díl 2. proužku s pravým postranním dílem 1. proužku 

1. řada (rubová řada, barva 2): krajové oko, 19 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (lícová řada, barva 2): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok obrace, 3 oka obrace splést, 

7 ok obrace, 1 oko zdvojit, poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 2. řady 
prvního proužku, otočit; 

3. řada (rubová řada, Caleido Lace): 1. oko sejmout obrace (ještě barvou 2), dále 
pokračujeme Caleido Lace, 19 ok obrace, krajové oko; 

4. řada (lícová řada, Caleido Lace): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok hladce, 3 oka hladce 
přehozeně splést, 7 ok hladce, 1 oko zdvojit – příze překřížit a dále pokračujeme barvou 2 
– poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 4. řady 1. proužku, otočit; 

5. řada (rubová řada, barva 2): 1. oko sejmout obrace, 19 ok obrace, krajové oko; 
6. řada (lícová řada, barva 2): krajové oko, 1 oko zdvojit, 7 ok obrace, 3 oka obrace splést, 

7 ok obrace, 1 oko zdvojit, poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 6. řady 
prvního proužku, otočit. 

3. - 6. řadu opakujeme 4×, přičemž při střídání barev příze vždy křížíme. 

Druhá stříška (jen barvou 2) 

Pleteme stejně jako první stříšku. Končíme 20. řadou (lícovou) na levé straně. Dále ve 20. řadě 
z okraje pravé poloviční stříšky 1. proužku nabereme ještě 10 ok (= 21 ok). Při nabírání ok přízi 
Caleido Lace vložíme na rubovou stranu u každého 2. oka mezi přízi a oko – tak se příze, aniž by 
se pletla, vede na rubové straně. 

Třetí postranní díl (se změnou barvy) 

Pleteme stejně jako druhý postranní díl bez postranního spojování 

Třetí stříška (jen barvou 2) 

Pleteme stejně jako první stříšku. 

Pravý postranní díl (se změnou barvy) 

Stejně jako u prvního proužku, končíme pravým postranním dílem. Posledním okem protáhneme 
přízi a odstřihneme. 

Třetí proužek přízí Merino 160 hellgrau (barva 3) a Caleido Lace 

U druhého proužku barvou 3 protáhneme skrz pravé krajové oko 1. řady smyčku z příze 
a začneme na 21 ok. Dále pracujeme podle plánu práce a pletacího rozkresu třetího proužku 
4 kostkami na druhém proužku. Končíme čtvrtinovou stříškou. 

Čtvrtý proužek přízí Merino 160 grau (barva 2) a Caleido Lace 

U třetího proužku barvou 2 protáhneme skrz pravé krajové oko 1. řady smyčku z příze a začneme 
na 21 ok. Dále pracujeme podle plánu práce a pletacího rozkresu čtvrtého proužku na třetím 
proužku. Končíme pravým postranním dílem a pravou čtvrtinovou stříškou. 

Čtvrtinová stříška se plete následovně: 

  



Pravá čtvrtinová stříška (jen barva 2) 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 9 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 8 ok hladce, 2 oka hladce anglicky splést, otočit; 
3. řada (rubová řada): 1. oko sejmout obrace, 7 ok obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 

2. a 3. řadu smysluplně stále opakujeme, přičemž pleteme vždy o 1 oko hladce, resp. obrace 
méně, dokud nespotřebujeme všechna oka = zbývá 1 oko. Tímto okem protáhneme přízi 
a odstřihneme ji. 

Pátý proužek přízí Merino 160 anthrazit (barva 1) a Caleido lace 

Dále pokračujeme podle předešlého postupu a pracovního plánu a principu pletacího rozkresu 
pátého proužku na čtvrtém proužku. Končíme šestou stříškou. 

Šestý proužek přízí Merino 160 hellgrau (barva 3) a Caleido lace 

V šestém proužku se pracují průramky = otvory pro rukávy, tedy plete se spodní a horní díl. Proto 
pro spodní díl pracujeme 1. – 3.kostku na pátém proužku. Dále pak 4. kostku, pravý postranní díl 
a pravou poloviční stříšku, bez postranního spojování. 

Pro horní díl pokračujeme dále takto: 

Levý postranní díl (se změnou barvy) 

Barvou 3 nabereme z krajových ok z pravého okraje stříšky 4. kostky pátého proužku 11 ok, otočit. 

1. řada (rubová řada, barva 3): krajové oko, 9 ok hladce, krajové oko; 
2. řada (lícová řada, barva 3): 2 oka hladce splést, 7 ok obrace,1 oko zdvojit, poslední oko 

splést anglicky hladce s krajovým okem 2. řady 5. proužku, otočit; 
3. řada (rubová řada, Caleido Lace): 1. oko sejmout ještě barvou 3 obrace, příze překřížit 

a dále pokračujeme Caleido Lace, 9 ok obrace, krajové oko; 
4. řada (lícová řada, Caleido Lace): 2 oka hladce splést, 7 ok hladce, 1 oko zdvojit – příze 

překřížit a dále pokračujeme barvou 3 – poslední oko splést anglicky hladce s krajovým 
okem 4. řady pátého proužku, otočit; 

5. řada (rubová řada, barva 3): 1. oko sejmout obrace, 9 ok obrace, krajové oko; 
6. řada (lícová řada, barva 3): 2 oka hladce splést, 7 ok obrace, 1 oko zdvojit, poslední oko 

splést anglicky hladce s krajovým okem 6. řady pátého proužku, otočit. 
3. - 6. řadu opakujeme 4×, přičemž při změně barvy příze vždy křížíme. 

Levá poloviční stříška (jen barva 3) 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 9 ok hladce, krajové oko zdvojit, otočit; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 2 oka anglicky hladce splést (9 ok zůstává na levé jehlici), 

otočit; 
3. řada (rubová řada): 1. oko obrace sejmout, krajové oko zdvojit, otočit; 
4. řada (lícová řada): krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka anglicky splést (8 ok zůstává na levé 

jehlici), otočit; 
5. řada (rubová řada): 1. oko sejmout obrace, 1 oko obrace, krajové oko zdvojit, otočit. 

 



Princip 4. a 5. řady stále dodržujeme, dokud nejsou spotřebovaná všechna oka na levé straně = 
zbývá 11 ok. 

Končíme 20. řadou (lícovou) na levé straně. Dále ve 20. řadě z okraje stříšky 5. kostky nabereme 
ještě 10 ok (= 21 ok). Při nabírání ok přízi Caleido Lace vložíme na rubovou stranu u každého 
2. oka mezi přízi a oko – tak se příze, aniž by se pletla, vede na rubové straně. Pak pleteme jednu 
kostku, Končíme stříškou. Přízi protáhneme posledním okem a odstřihneme. 

Sedmý proužek přízí Merino 160 grau (barva 2) a Caleido Lace 

Pleteme 6 kostek na proužku 6, přičemž postranní díl 6. kostky pleteme bez postranního 
spojování. 6. kostku bez stříšky. 

Osmý proužek přízí Merino 160 anthrazit (barva 1) a Caleido Lace 

Pleteme 6 kostek na proužku 7. 6. kostka bez stříšky. 

Devátý proužek přízí Merino 160 grau (barva 2) a Caleido Lace 

Pleteme 6 kostek na proužku 8. 6. kostku pleteme s vodorovnou poloviční stříškou následovně. 

Vodorovná poloviční stříška (jen barva 2) 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 19 ok obrace, krajové oko; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 9 ok hladce, 2 oka anglicky hladce splést (9 ok zůstává 

na levé jehlici), otočit; 
3. řada (rubová řada): 1. oko sejmout obrace, 8 ok obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 

2. a 3. řadu smysluplně stále opakujeme, přičemž vždy pleteme o 1 oko hladce, resp. obrace 
méně, dokud nespotřebujeme všechna oka. Přízi protáhneme posledním okem a odstřihneme. 

Desátý proužek přízí Merino 160 hellgrau (barva 3) a Caleido Lace 

Pleteme 6 kostek na proužku 9. 6. kostku pleteme s vodorovnou poloviční stříškou. 

Jedenáctý proužek přízí Merino 160 anthrazit (barva 1) a Caleido Lace 

Pleteme 6 kostek na proužku 10. 6. kostku pleteme bez stříšky. 

Dvanáctý proužek přízí Merino 160 grau (barva 2) a Caleido Lace 

Pleteme 6 kostek na proužku 11. 6. kostku pleteme s vodorovnou poloviční stříškou. 

Třináctý proužek přízí Merino 160 hellgrau (barva 3) a Caleido Lace 

Ve třináctém proužku se pletou průramky = otvory pro rukávy. V šestém proužku se pracují 
průramky = otvory pro rukávy, tedy plete se spodní a horní díl. Proto pro spodní díl pracujeme 1. – 
3. kostku na dvanáctém proužku. Dále pak 4. kostku, pravý postranní díl a pravou poloviční 
stříšku, bez postranního spojování. Pro horní díl pleteme levý postranní díl, levou poloviční stříšku 
a jednu kostku bez stříšky na dvanáctém proužku. 

Čtrnáctý proužek přízí Merino 160 anthrazit (barva 1) a Caleido Lace 

Pleteme 6 kostek na třináctém proužku, přičemž postranní díl 6. kostky pleteme bez postranního 
spojování. Končíme 6. stříškou. 

. 



Patnáctý proužek přízí Merino 160 grau (barva 2) a Caleido Lace 

Z krajových ok pravého okraje stříšky 1. kostky čtrnáctého proužku nabereme 11 ok a pak pleteme 
levý postranní díl, levou poloviční stříšku a 4 kostky na proužku 14. Končíme 4. stříškou. 

Šestnáctý proužek přízí Merino 160 anthrazit (barva 1) a Caleido Lace 

Z krajových ok pravého okraje stříšky 1. kostky patnáctého proužku nabereme 11 ok a pak 
pleteme levý postranní díl na proužku 15. 

Sedmnáctý proužek přízí Merino 160 anthrazit (barva 1) a Caleido Lace 

Z krajových ok pravého okraje stříšky 3. kostky patnáctého proužku nabereme 11 ok, dále pak 
pleteme levý postranní díl a jednu levou čtvrtinovou stříšku na proužku 15. Levou čtvrtinovou 
stříšku pleteme následovně: 

Levá čtvrtinová stříška (jen barva 1) 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 9 ok hladce, krajové oko zdvojit, otočit; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 2 oka anglicky hladce splést (9 ok zůstává na levé jehlici), 

otočit; 
3. řada (rubová řada): 1. oko obrace sejmout, krajové oko zdvojit, otočit; 
4. řada (lícová řada): krajové oko, 1 oko hladce, 2 oka anglicky hladce splést (8 ok zůstává 

na levé jehlici), otočit; 
5. řada (rubová řada): 1. oko sejmout obrace, 1 obrace, krajové oko zdvojit, otočit; 
6. řada (lícová řada): krajové oko, 2 oka hladce, 2 oka anglicky hladce splést (7 ok zůstává 

na levé jehlici), otočit. 
Princip 5. a 6. řady stále dodržujeme, 2× opakujeme (5 ok zůstává na levé jehlici), otočit. Dále 
pleteme bez zdvojování krajových ok: 

1. řada (rubová řada): 1. oko obrace sejmout, 3 oko obrace, 2 oka obrace splést, otočit; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 3 oka hladce anglicky splést (4 oka zůstávají na levé 

jehlici), otočit; 
3. řada (rubová řada): 1. oko sejmout obrace, 2 oka obrace, 2 oka obrace splést, otočit. 

Princip 2. a 3. řady stále dodržujeme, opakujeme 3×. Končíme v 10. řadě (lícové řadě) s 2 oky 
anglicky hladce splést = zbývá 1 oko. Přízi protáhneme tímto okem a odstřihneme. 

Rukáv 

Ramenní švy uzavřeme vsazeně, pak našijeme čtvrtinové díly. Z krajových ok průramků nabereme 
rovnoměrně 112 (124) ok barvou 2, přičemž začneme a končíme na spodním rukávu. Pleteme 
jednu rubovou řadu hladce. Dále pleteme lícovým žerzejem a oboustranně ujímáme v každé 
2. řadě 1 × 3 (3) 3 × 2 (2) 1 × 2 (2), v každé následující 4. řadě 5 (6) × 1, v každé následující 
10. (8.) řadě 13 (17) × 1 oko = 54 (56) ok. Dále pleteme bez ujímání 20 (0) řad lícovým žerzejem 
a 10 řad vroubkem, pak oka uzavřeme. Sešijeme rukávové švy. 

Lem výstřihu 

Pravý i levý okraj předního výstřihu obháčkujeme přízí Merino 85 háčkem č. 4 vždy 26 × (1 KS = 
krátký sloupek, 1 RO = řetízkové oko), stejně tak okraj zadního výstřihu obháčkujeme 16 × (1 KS = 
krátký sloupek, 1 RO = řetízkové oko). Z rubové strany nabereme z okraje háčkovaného lemu 
na jehlicích č. 5 pro levý a přední díl po 26 okách a ze zadního okraje výstřihu 16 ok = 68 ok 



a pleteme 6 řad vroubkem. Přitom v každé lícové řadě splétáme každé 3. a 4. a každé 4. a 3. 
poslední oko hladce. Oka uzavřeme na lícové straně. 

Knoflíková léga 

Pravý přední díl 

Přízí Merino 85 obháčkujeme postranní okraj pravého předního dílu stejně jako krajová oka 
výstřihu  36×  (1 KS = krátký sloupek, 1 RO = řetízkové oko). Z rubové srany nabereme na jehlice 
č. 5 z háčkovaného okraje 60 ok a pleteme 2 řady vroubkem. V následující lícové řadě 
vypracujeme knoflíkové dírky následovně: krajové oko, 15 ok hladce, *2 oka hladce přehozeně 
splést, 3 oka hladce, 2 oka hladce splést, 10 ok hladce* Vzor mezi * opakujeme 1 ×, končíme 2 
oky přehozeně hladce splést, 3 oka hladce, 2 oka hladce splést, 2 oka hladce, krajové oko. 

V rubové řadě na místech dírek rozpleteme 6 × 2 oka z 1 oka a pleteme 2 řady vroubkem, oka 
v lícové řadě uzavřeme. 

Levý přední díl 

Lem pleteme stejně, jen bez dírek. 

Dohotovení 

Okraje lég předních dílu a výstřihu obháčkujeme přízí Merino 85 račími sloupky (krátké sloupky 
háčkované zleva doprava). Našijeme knoflíky. Celý kabátek opatrně napaříme napařovací 
žehličkou přidrženou nad úpletem do požadovaného tvaru. 
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