
Model 44 Dámský pletený kabátek 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40 = údaje v závorce, pro velikost 42/44 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36/38 40 42/44 
Merino Lace EXP 
značky Austermann 
100% vlna merino 
superfine 
délka návinu 
= ca. 400 m / 50 g  

13 anthrazitmelé
 
 
20 bordeaux 
 
 
06 kiwi 
11 camelmelé 
12 braunmelé 
18 erbse 

200 g 
4 klubka 
 
150 g 
3 klubka 
 
po 150 g 
po 3 klubkách 
 
 

200 g 
4 klubka 
 
200 g 
4 klubka 
 
je 150 g 
po 3 klubkách 

250 g 
5 klubek 
 
200 g 
4 klubka 
 
po 200 g 
po 4 klubkách 
 
 

 
Jehlice: č. 4,5 a 5 značky addi. 

Ostatní potřeby: 5 knoflíků značky Jim Knopf, art. č. 12169, barva tmavě červená. 

Vzor lemu: 1 oko hladce, 1 oko obrace čtyřnásobnou přízí na jehlicích č. 4,5. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 15 ok a 38 řad = 10×10 cm). Patentový vzor čtyřnásobnou přízí 
na jehlicích č. 5. 

1. řada: krajové oko, *1 oko sejmout s 1 nahozením obrace, 1 oko hladce*, 1 oko sejmout 
s 1 nahozením obrace, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, * oko splést s následujícím nahozením hladce, 1 oko sejmout 
s 1 nahozením obrace, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, *1 oko sejmout s 1 nahozením obrace, oko splést s následujícím 
nahozením hladce*, 1 oko sejmout s 1 nahozením obrace, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 3. řadu pleteme 1×, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 

Sled barev: Pokud pleteme 2 vlákny jedné barvy, vždy použijeme začátek klubka jako jedno 
vlákno a konec klubka jako druhé vlákno. 

 20 řad 3 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux (včetně lemu); 

 12 řad 2 vlákna anthrazitmelé + 2 vlákna bordeaux; 

 12 řad 1 vlákno anthrazitmelé + 3 vlákna bordeaux; 

 12 řad 1 vlákno braunmelé + 3 vlákna bordeaux; 

 12 řad 2 vlákna braunmelé + 2 vlákna bordeaux; 

 12 řad 3 vlákna braunmelé + 1 vlákno bordeaux; 

 12 řad 3 vlákna braunmelé + 1 vlákno camelmelé; 

 12 řad 2 vlákna braunmelé + 2 vlákna camelmelé; 

 12 řad 1 vlákno braunmelé + 3 vlákna camelmelé; 

 12 řad 1 vlákno kiwi + 3 vlákna camelmelé; 

 12 řad 2 vlákna n kiwi + 2 vlákna camelmelé; 



 12 řad 3 vlákna kiwi + 1 vlákno camelmelé; 

 12 řad 3 vlákna kiwi + 1 vlákno erbse; 

 12 řad 2 vlákna kiwi + 2 vlákna erbse; 

 12 řad 1 vlákno kiwi + 3 vlákna erbse; 

 12 řad 1 vlákno anthrazitmelé + 3 vlákna erbse; 

 12 řad 2 vlákna anthrazitmelé + 2 vlákna erbse; 

 12 řad 3 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno erbse; 

 Zbytek řad 3 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux. 

Zdůrazněné ujímání 

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko sejmout s 1 nahozením obrace, 1 oko splést s 
následujícím nahozením hladce, 1 oko sejmout s 1 nahozením obrace, 3 oka hladce splést. 

Levý okraj práce: 1 oko sejmout hladce, 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 
přetáhnout, 1 oko sejmout s 1 nahozením obrace, 1 oko splést s následujícím nahozením 
hladce, 1 oko sejmout s 1 nahozením obrace, krajové oko. 

Vroubek: líc i rub stále hladce. 

Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 75 (81) 87 ok čtyřnásobnou přízí (= 3 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux) na 
jehlicích č. 4,5 a pleteme 4 cm vzorem lemu. Dále pleteme základním vzorem na jehlicích č. 5 
podle sledu barev. 

Pro raglánové ujímání po 44 (42) 40 cm od začátku si práci oboustranně označíme a pak začneme 
oboustranně zdůrazněně ujímat v každé následující 8. řadě 6×2 oka a pak ještě v každé další 
6. řadě 5 (7) 8×2 oka = 31 (29) 31 ok. 

Po 66 cm od začátku zbylých 31 (29) 31 ok uzavřeme. 

Levý přední díl 

Začneme na 37 (39) 43 ok čtyřnásobnou přízí (= 3 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux) 
na jehlicích č. 4,5 a pleteme 4 cm vzorem lemu. Dále pleteme základním vzorem na jehlicích č. 5 
podle sledu barev. Pro lem kapsy po 17 cm od lemu pleteme 7. (9.) 10. – 29. (31.) 32. oko 
vroubkem do výše 2 cm. Pak těchto 23 ok uzavřeme. Pomocnou přízí nahodíme nových 23 ok 
a pleteme 2 cm základním vzorem ve stejném barevném rozložení jako u lemu kapsy. Oka 
přidáme do práce a pleteme přes všechna oka dál základním vzorem podle sledu barev. 

Pro výstřih po 41 cm od začátku ujímáme zdůrazněně na levém okraji práce 2 oka a dále pak ještě 
ujímáme zdůrazněně v každé další 12. řadě 4 (3) 4×2 oka. 

Současně pro raglánové ujímání si práci po 44 (42) 40 cm od začátku označíme na pravém okraji 
práce a pak zdůrazněně ujímáme v každé 8. řadě 6×2 oka a pak ještě v každé další 6. řadě 5 (7) 
8×2 oka. Po 66 cm od začátku zbylých 5 ok uzavřeme, přičemž prostřední 3 oka hladce spleteme. 



Pravý přední díl 

Začneme na 37 (39) 43 ok čtyřnásobnou přízí (= 3 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux) 
na jehlicích č. 4,5 a pleteme 4 cm vzorem lemu. Dále pleteme základním vzorem na jehlicích č. 5 
podle sledu barev. Pro lem kapsy po 17 cm od lemu pleteme 9. (9.) 12. – 31. (31.) 34. oko 
vroubkem do výše 2 cm. Pak těchto 23 ok uzavřeme. Pomocnou přízí nahodíme nových 23 ok 
a pleteme 2 cm základním vzorem ve stejném barevném rozložení jako u lemu kapsy. Oka 
přidáme do práce a pleteme přes všechna oka dál základním vzorem podle sledu barev. 

Pro výstřih po 41 cm od začátku ujímáme zdůrazněně na pravém okraji práce 2 oka a dále pak 
ještě ujímáme zdůrazněně v každé další 12. řadě 4 (3) 4×2 oka. 

Současně pro raglánové ujímání si práci po 44 (42) 40 cm od začátku označíme na levém okraji 
práce a pak zdůrazněně ujímáme v každé 8. řadě 6×2 oka a pak ještě v každé další 6. řadě 5 (7) 
8×2 oka. Po 66 cm od začátku zbylých 5 ok uzavřeme, přičemž prostřední 3 oka hladce spleteme. 

Rukáv 

Začneme na 39 ok čtyřnásobnou přízí (= 3 vlákna anthrazitmelé + 1 vlákno bordeaux) na jehlicích 
č. 4,5 a pleteme 4 cm vzorem lemu. Dále pleteme základním vzorem na jehlicích č. 5 podle sledu 
barev. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 16. řadě od lemu 4×1 a pak ještě v každé 
další 14. řadě 5×1 (v každé 10. řadě 13×1) v každé 10. řadě 4×1 a pak ještě v každé další 8. řadě 
11×1 oko = 57 (65) 69 ok. 

Pro raglánové ujímání si práci po 44 (42) 40 cm od začátku oboustranně označíme a pak ujímáme 
zdůrazněně oboustranně v každé 8. řadě 6×2 a pak ještě v každé další 6. řadě 5 (7) 8×2 oka. 
Po 66 cm od začátku zbylých 13 ok uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme raglánové švy vhodnou 
barvou až k označeným místům matracovým stehem. Sešijeme postranní a rukávové švy 
matracovým stehem. 

Pro lem nabereme 320 ok čtyřnásobnou přízí (po 1 vláknu anthrazitmelé, bordeaux, camelmelé 
a erbse) na jehlice č. 4,5 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pleteme 8 řad vzorem lemu, 2 řady 
vroubkem, pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 

U pravého lemu vypracujeme po polovině 5 knoflíkových dírek následovně: 10 ok uplést, 3 oka 
uzavřít, *13 ok uplést, 3 oka uzavřít*, vzor mezi * opakujeme 4×, zbytek ok dopleteme. 
V následující řadě uzavřená oka nahradíme nově nahozenými. 

Pomocnou přízi ze začátku lemu kapes vypářeme a těchto 23 ok nabereme na jehlice č. 5. 
Pro kapsový váček pleteme čtyřnásobnou přízí dál, přičemž spotřebujeme zbytky nebo pleteme 
ve stejném sledu barev jako u předního dílu. V 1. řadě přidáme rovnoměrně 9 ok = 32 ok. 
Po 13 cm oka uzavřeme. Druhý kapsový váček upleteme stejně. Kapsové váčky zevnitř 
„neviditelně“ našijeme. 


