
Model 55 Dámský pletený kabátek 
 
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 
Kid Silk 
značky Austermann 
75% mohér 
25% hedvábí 
délka návinu = ca. 225 m / 25 g 

41 gelb 175 g 
7 klubek 

200 g 
8 klubek 

225 g 
9 klubek 

 
Jehlice: č. 3,5 a 4 značky addi. 

Vzor lemu: rolovací okraj, lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 3,5. 

Základní vzor: (vzorek práce 24 ok a 40 řad = 10×10 cm). Polopatent s hlouběji vpichovaným 
okem na jehlicích č. 4. 

1. řada: *1 oko obrace, 1 oko hladce*, končíme s okem obrace; 

2. řada: *1 oko hladce, oko obrace *, končíme s okem hladce; 

3. řada: * oko obrace, 1 hlouběji vpíchnuté oko (= 1 oko vpíchnout o řadu hlouběji a uplést 
hladce), končíme s okem obrace. 

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

Copánkový vzor: Pleteme podle pletacího rozkresu na jehlicích č. 4. Jsou zakresleny lícové řady, 
v rubových řadách se oka pletou tak, jak se jeví. 1. – 6. řadu stále opakujeme. 

Okraj na předních okrajích: První, resp. poslední 3 oka každé řady nepleteme polopatentem, ale 
tak, že oka hladce pleteme jen hladce a oka obrace snímáme obrace, přičemž příze leží před 
prací. 

Zdůrazněné ujímání 

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko obrace, 1 hlouběji vpíchnuté oko, 1 oko obrace, 
3 oka hladce splést. 

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

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 118 (126) 134 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 10 řad vzorem lemu. Pak pokračujeme 
dále na jehlicích č. 4 v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 29 (33) 37 ok základní vzor, 3× MS, 
končíme oky za MS, 29 (33) 37, krajové oko. 

Pro raglánové ujímání si práci po 30 cm od rolovacího okraje oboustranně označíme a dále pak 
zdůrazněně ujímáme v každé 6. řadě 3×2 a dále pak ještě v každé další 4. řadě 15 (16) 17×2 oka 
= 46 (50) 54 ok. Po 50 (51) 52 cm od rolovacího okraje oka uzavřeme. 



Levý přední díl 

Začneme na 61 (65) 69 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 10 řad vzorem lemu. Pak pokračujeme 
na jehlicích č. 4 dál v tomto rozdělení ok: krajové oko, začínáme u šipky A, 1× MS, končíme oky 
za MS, 23 (27) 31 ok základní vzor, 3 oka přední okraj. 

Pro postranní tvarování přidáváme v každé 4. řadě na pravém okraji 29×1 oko, přidaná oka 
zapracujeme do copánkového a základního vzoru = 90 (94) 98 ok. 

Pro raglánové ujímání po 30 cm od rolovacího okraje si práci na pravém okraji práce označíme 
a pak ujímáme v každé 8. řadě 10×1 (v každé 10. řadě 2×1 a v každé další 8. řadě 8×1) v každé 
10. řadě 4×1 a v každé další 8. řadě ještě 6×1 oko = 80 (84) 88 ok. Po 50 (51) 52 cm od rolovacího 
okraje zbylá oka odložíme. 

Pravý přední díl 

Začneme na 61 (65) 69 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme 10 řad vzorem lemu. Pak pokračujeme 
na jehlicích č. 4 dál v tomto rozdělení ok: 3 oka přední okraj, 23 (27) 31 ok základní vzor, 1× MS, 
končíme 15. okem následujícího MS, krajové oko. 

Pro postranní tvarování přidáváme v každé 4. řadě na levém okraji 29×1 oko, přidaná oka 
zapracujeme do copánkového a základního vzoru = 90 (94) 98 ok. 

Pro raglánové ujímání po 30 cm od rolovacího okraje si práci na levém okraji práce označíme 
a pak ujímáme v každé 8. řadě 10×1 (v každé 10. řadě 2×1 a v každé další 8. řadě 8×1) v každé 
10. řadě 4×1 a v každé další 8. řadě ještě 6×1 oko = 80 (84) 88 ok. Po 50 (51) 52 cm od rolovacího 
okraje zbylá oka odložíme. 

Rukáv 

Začneme na 74 (78) 82 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu 10 řad. Pak pokračujeme 
na jehlicích č. 4 v tomto rozdělení ok: krajové oko, *1 hlouběji vpíchnuté oko, 1 oko obrace*, vzor 
mezi * opakujeme 13 (14) 15×,1× MS, končíme oky za následujícím MS, *1 oko obrace, 1 hlouběji 
vpíchnuté oko*, vzor mezi * opakujeme 13 (14) 15×, krajové oko. 

Pro postranní rozšíření přidáváme v každé 12. řadě oboustranně od rolovacího okraje 9×1 oko. 
Přidaná oka zapracujeme do základního vzoru = 92 (96) 100 ok. Pro raglánové ujímání si práci 
oboustranně po 30 (29) 28 cm od rolovacího okraje označíme a pak ujímáme v každé 6. řadě 
oboustranně 3×2 a dále pak ještě v každé 4. řadě 15 (16) 17×2 oka. Po 50 cm od rolovacího 
okraje zbylých 20 ok odložíme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme raglánové švy matracovým 
stehem. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. Pro límec nabereme všechna 
odložená oka znovu na jehlici č. 4: 80 (84) 88 ok pravý přední díl, 20 ok pravý rukáv, 46 (50) 54 ok 
zadní díl, 20 ok levý rukáv, 80 (84) 88 ok levý rukáv = celkem 246 (258) 270 ok a pleteme dále 
základním vzorem, přičemž copánky pleteme dál pouze u obou předních dílů.  

V 1. řadě spleteme krajová oka hladce a pro rozdělení vzoru ještě k tomu 5×2 oka hladce spleteme 
= 237 (249) 261 ok. Po 10 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 


