
Model 18 Dámský pletený kabátek s kapucí 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 
Merino 105 EXP 
značky Austermann 
100% vlna merino superfine 
délka návinu = ca. 105 m / 50 g 

329 grau 
 
 
303 rot 
 

750 g 
15 klubek 
 
zbytek 

750 g 
15 klubek 
 
zbytek 

800 g 
16 klubek 
 
zbytek 

 
Model lze uplést také z následujících přízí: 

příze barva 36 38/40 42 
Ambra Melange 
značky Austermann 
46% vlna merino 
46 viskóza 
8% polaymid 
délka návinu = ca. 210 m / 50 g 

10 graumelé 
 
 
03 rot 
 

400 g 
8 klubek 
 
zbytek 

400 g 
8 klubek 
 
zbytek 

450 g 
9 klubek 
 
zbytek 

 
příze barva 36 38/40 42 
Merino Mix 
značky Schoeller+Stahl 
51% vlna merino 
49% polyakryl 
délka návinu = ca. 100 m / 50 g 

18 graumelé 
 
 
03 rot 
 

800 g 
16 klubek 
  
zbytek 

800 g 
16 klubek 
 
zbytek 

850 g 
17 klubek 
 
zbytek 

 
Jehlice: č. 5 značky addi. 

Ostatní potřeby: rozevírací zip v červené barvě, 45 (45) 50 cm dlouhý. 

Vzor lemu: Rubový žerzej (líc obrace, rub hladce) na jehlicích č. 5. 

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

Základní vzor: (vzorek práce: 21 ok a 29 řad = 10×10 cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích 
č. 5. Jsou zakresleny jen lícové řady. V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 1. – 20. řadu 
stále opakujeme. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 110 (120) 128 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 4 řady vzorem lemu, dále pokračujeme 
základním vzorem v následujícím rozdělení ok:  

vel. 36: krajové oko, začínáme 6. okem MS, 5× MS, končíme 5. okem následujícího MS, 
krajové oko; 
vel. 38/40: krajové oko, 6× MS, končíme 10. okem následujícího MS, krajové oko; 
vel. 42: krajové oko, začínáme 6. okem MS, 6× MS, končíme 5. okem následujícího MS, 
krajové oko. 

Po 57 (59) 61 cm od začátku oka uzavřeme. 



Levý přední díl 

Začneme na 57 (62) 66 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem v následujícím rozdělení ok: 

vel. 36: krajové oko, začínáme 6. okem MS, 2× MS, končíme 5. okem následujícího MS, 
1 oko rubový žerzej, krajové oko; 
vel. 38/40: krajové oko, začínáme 10. okem MS, 2× MS, končíme 14. okem následujícího 
MS, 1 oko rubový žerzej, krajové oko; 
vel. 42: krajové oko, začínáme 6. okem MS, 3× MS, končíme 14. okem následujícího MS, 
1 oko rubový žerzej, krajové oko. 

Pro výstřih po 46 (48) 50 cm od začátku na levém okraji práce uzavřeme 2 oka a dále pak ještě 
uzavřeme v každé následující 2. řadě 5×2 oka. Pak ještě ujímáme v každé 2. řadě 10×každé 3. a 
2. oko přehozeně hladce splést (= 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes něj 
přetáhnout). Po 57 (59) 61 cm od začátku zbylých 35 (40) 44 ok náramenice uzavřeme. 

Pravý přední díl 

Začneme na 57 (62) 66 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme 
základním vzorem v následujícím rozdělení ok: 

vel. 36: krajové oko, 1 oko rubový žerzej, začínáme 6. okem MS, 2× MS, končíme 5. okem 
následujícího MS, krajové oko; 
vel. 38/40: krajové oko, 1 oko rubový žerzej, začínáme 6. okem MS, 2× MS, končíme 
10. okem následujícího MS, krajové oko; 
vel. 42: krajové oko, 1 oko rubový žerzej, začínáme 15. okem MS, 3× MS, končíme 
5. okem následujícího MS, krajové oko. 

Pro výstřih po 46 (48) 50 cm od začátku na pravém okraji práce uzavřeme 2 oka a dále pak ještě 
uzavřeme v každé následující 2. řadě 5×2 oka. Pak ještě ujímáme v každé 2. řadě 10×každé 3. a 
2. poslední oko hladce splést. Po 57 (59) 61 cm od začátku zbylých 35 (40) 44 ok náramenice 
uzavřeme. 

Rukáv 

Začneme na 48 ok na jehlicích č. 5 a pleteme 4 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme základním 
vzorem v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 2× MS, končíme 10. okem následujícího MS, 
krajové oko. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně po 22 (18) 14 řadách 1 oko a dále pak ještě 
oboustranně v každé následující 6. řadě 18×1 (v každé 6. řadě 15×1 a pak ještě v každé další 
4. řadě 5×1) střídavě v každé 6. a 4. řadě 22×1 oko oko. Přidaná oka zapracujeme do vzoru = 86 
(90) 94 ok. Po 47 cm od začátku oka uzavřeme.  

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Kapuce 

Začneme na 3 oka na jehlicích č. 5 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme základním 
vzorem, přičemž oka před krajovým okem pleteme rubovým žerzejem a v každé následující řadě 
na pravém okraji práce přidáváme 5×1 oko. Vzor rozkresu rozdělíme na levé straně následovně: 
krajové oko, 5 ok hladce, 1 oko obrace, krajové oko. Pak ještě v následující rubové řadě na konci 
řady nově nahodíme 4 oka a pak ještě v každé následující 2. řadě nově nahodíme 10×4 oka. 
Přidaná oka zapracujeme do vzoru = 52 ok. 



Po dalších 25 cm = 74 řadách od pravého okraje práce spleteme 2. a 3. oko přehozeně hladce 
a pak ještě ujímáme v každé 2. řadě 3×1 oko. Pak ještě uzavřeme v každé další 2. řadě 3×2 oka 
= 42 ok. 

Tím jsme dosáhli středu kapuce, nyní na konci každé následující rubové řady nově nahodíme 3×2 
oka a pak ještě na pravém okraji práce přidáváme 4×1 oko = 52 ok. Pleteme 74 řad = 25 cm rovně 
dál. Pak v každé následující lícové řadě na pravém okraji práce uzavřeme 11×4 oka a pak ještě 
ujímáme v každé řadě 5×1 oko = 3 oka, pak oka uzavřeme. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Pro průramky si odměříme od ramenního švu oboustranně 20 (21) 22 cm a místa si 
označíme. Rukávy vsadíme mezi označení. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým 
stehem. Sešijeme šev kapuce matracovým stehem a kapuci všijeme do výstřihu matracovým 
stehem. 

Pro přední lemy nabereme po 72 (76) 80 okách na jehlice č. 5 a pleteme 4 řady rubový žerzej. 
Pak oka uzavřeme. Pro lem kapuce nabereme z předního okraje kapce 126 ok na jehlice č. 5 
a pleteme 4 řady rubový žerzej. Pak oka uzavřeme. Úzký šev mezi předním lemem a lemem 
kapuce uzavřeme. Na předních okrajích pod předními lemy našijeme zip. Pro podložení začneme 
po 5 okách barvou rot na jehlicích č. 5 a pleteme 1 hladce, 1 obrace. Po 46 (48) 50 cm od začátku 
oka uzavřeme. Podložení našijeme zevnitř proti stužce zipu. 
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