
Model 6 Dámský kabát 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 42 
= 2. údaj 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 
Delgada 
značky Austermann 
57% vlna 
43% viskóza (Rayon) 
délka návinu = ca. 110 m/ 50 g 

09 greige 
 

450 g 
9 klubek 
 
 
 

500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

600 g 
12 klubek  

 
Jehlice: č. 10 značky addi. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 13 ok a 9 řad = 10 x 10 cm). Vzor rybí kosti na jehlicích č. 10. 

1. řada (lícová): krajové oko, 2 oka anglicky hladce splést, přičemž z jehlice necháme 
sklouznout pouze první z těchto obou ok, znovu * 2 oka anglicky hladce splést (tedy to 
právě ponechané oko s okem následujícím), přičemž opět necháme z jehlice sklouznout 
opět jen první oko z obou ok. Vzor od * stále opakujeme, poslední zbylé oko před krajovým 
okem hladce, krajové oko. 

2. řada (rubová): krajové oko, 2 oka obrace splést, přičemž z jehlice necháme sklouznout 
pouze první z těchto obou ok, znovu * 2 oka obrace splést (tedy to právě ponechané oko s 
okem následujícím), přičemž opět necháme z jehlice sklouznout opět jen první oko z obou 
ok. Vzor od * stále opakujeme, poslední zbylé oko před krajovým okem obrace, krajové 
oko. 

1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 70 (75/80) 85 ok na jehlicích č. 10 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme 
základním vzorem. Po 88 (89/90) 91 cm od začátku oka uzavřeme. 

Levý přední díl 

Začneme na 41(44/46) 49 ok na jehlicích č. 10 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme 
základním vzorem. Po 88 (89/90) 91 cm od začátku oka uzavřeme. 

Pravý přední díl 

Pleteme stejně jako levý přední díl. Náramenice sešijeme matracovým stehem podle střihu přes 18 
(20/22) 24 cm. 

Rukáv 

Odměříme od ramenního švu oboustranně 25 (27/28) 29 řad pro průramky a místa si označíme. 
Mezi označením nabereme z každé řady 1 oko = 50 (54/56) 58 ok. Okraj bude díky nabírání ok 
lehce stažený. Pleteme základním vzorem, přičemž pro postranní tvarování ujímáme oboustranně 
v každé. řadě  8 (9/9) 9 x 1 oko = 34 (36/38) 40 ok. Po 44 cm od začátku rukávu v poslední rubové 
řadě pleteme hladce a v následující řadě oka uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 



Dohotovení 

Sešijeme postranní a rukávové švy v jednom kuse matracovým stehem. 
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