
Model 57 Dámský pletený kabátek s kapsičkami 
 
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 
Allround 
značky Schoeller+Stahl 
50% vlna (superwash) 
50% polyakryl 
délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 

02 schwarz 
 
 
03 rot 
05 sand 

600 g  
12 klubek 
 
po 50 g  
po 1 klubku 

650 g 
13 klubek 
 
po 50 g  
po 1 klubku 

700 g 
14 klubek 
 
po 50 g  
po 1 klubku 

 
Model lze uplést také z následující příze: 
příze barva 36/38 40 42/44 
Zimba Medium EXP 
značky Schoeller+Stahl 
80% vlna (superwash) 
20% polyamid 
délka návinu = ca. 125 m/ 50 g 

121 schwarz 
 
 
210 rot 
19 beigemelé 

600 g  
12 klubek 
 
po 50 g  
po 1 klubku 

650 g 
13 klubek 
 
po 50 g  
po 1 klubku 

700 g 
14 klubek 
 
po 50 g  
po 1 klubku 

 
 
Jehlice: jehlice č. 4 a háček č. 4 značky addi. 

Ostatní potřeby: 7 knoflíků značky Jim Knopf, Art. 13299, vel. 18 mm, barva altmessing. 

Základní vzor 1: (vzorek práce 21 ok a 42 řad = 10×10 cm). Vroubek (líc i rub stále hladce) 
na jehlicích č. 4. 

Základní vzor 2: na jehlicích č. 4. 

1. a 2. řada (schwarz): krajové oko, hladce, krajové oko; 

3. řada (rot): krajové oko, *1 oko hladce sejmout, přičemž přízi vedeme za prací, 1 oko 
hladce*, končíme 1 okem hladce sejmout, přičemž přízi vedeme za prací, krajové oko; 

4. řada (rot): krajové oko, * 1 oko hladce sejmout, přičemž přízi vedeme před prací, 1 oko 
hladce*, končíme 1 okem hladce sejmout, přičemž přízi vedeme před prací, krajové oko; 

5. a 6. řada (schwarz): krajové oko, hladce, krajové oko; 

7. řada (sand / beigemelé): krajové oko, *1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, přičemž přízi 
vedeme za prací*, končíme 1 okem hladce, krajové oko; 

8. řada (sand / beigemelé): krajové oko, *1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, přičemž přízi 
vedeme před prací,*, končíme 1 okem hladce, krajové oko. 

Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace. 

Pracovní postup 

Kapsový váček 

Začneme na 21 ok barvou  schwarz na jehlicích č. 4 a pleteme 8 cm lícový žerzej, pak oka 
odložíme. Druhý kapsový váček pleteme stejně. 

Zadní díl 

Začneme na 103 (111) 119 ok barvou schwarz na jehlicích č. 4 a pleteme rubovou řadu hladce. 
Dále pokračujeme základním vzorem 2, 1. – 8. řadu pleteme 1× a pak stále opakujeme 1. – 4. 
řadu. Pak pokračujeme základním vzorem 1. 



Pro průramky uzavřeme po 34 (35) 36 cm od začátku oboustranně 4 oka a dále pak ještě ujímáme 
v každé 2. řadě oboustranně 7 (9) 11×1 oko = 81 (85) 89 ok. 

Pro náramenice uzavřeme oboustranně po 54 (56) 58 cm od začátku 5 (5) 6 ok a dále pak ještě 
uzavřeme v každé 2. řadě 3×5 (1×5 a 2×6) 3×6 ok. 

Současně pro výstřih uzavřeme po 54 (56) 58 cm od začátku prostředních 31 ok a obě strany 
dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě na vnitřním okraji ještě 1×3 a 1×2 
oka. Celková délka dílu je 56 (58) 60 cm. 

Levý přední díl 

Začneme na 51 (55) 59 ok barvou schwarz na jehlicích č. 4 a pleteme ve stejném sledu vzorů jako 
zadní díl. Pro kapsu uzavřeme po 13 cm od začátku 12. (14.) 16. – 32. (34.) 36. oko. Místo těchto 
uzavřených ok přidáme do práce 21 ok kapsového váčku a pleteme dále základním vzorem 1. 

Pro průramek po 34 (35) 36 cm od začátku uzavřeme na pravém okraji práce 4 oka a dále pak 
ještě ujímáme v každé 2. řadě 7 (9) 11×1 oko = 40 (42) 44 ok. 

Pro výstřih po 46 (48) 50 cm od začátku uzavřeme na levém okraji práce 10 ok a dále pak 
ujímáme ještě v každé 2. řadě 1×3, 1×2 a 5×1 oko.  Pro náramenice uzavřeme na pravém okraji 
práce po 54 (56) 58 cm od začátku 5 (5) 6 ok a dále pak uzavřeme ještě v každé 2. řadě 3×5 (1×5 
a 2×6) 3×6 ok. Celková délka dílu je 56 (58) 60 cm. 

Pravý přední díl 

Začneme na 51 (55) 59 ok barvou schwarz na jehlicích č. 4 a pleteme ve stejném sledu vzorů jako 
zadní díl. Pro kapsu uzavřeme po 13 cm od začátku 20. (22.) 24. – 40. (42.) 44. oko. Místo těchto 
uzavřených ok přidáme do práce 21 ok kapsového váčku a pleteme dále základním vzorem 1. 

Pro průramek po 34 (35) 36 cm od začátku uzavřeme na levém okraji práce 4 oka a dále pak ještě 
ujímáme v každé 2. řadě 7 (9) 11×1 oko = 40 (42) 44 ok. 

Pro výstřih po 46 (48) 50 cm od začátku uzavřeme na pravém okraji práce 10 ok a dále pak 
ujímáme ještě v každé 2. řadě 1×3, 1×2 a 5×1 oko.  Pro náramenice uzavřeme na levém okraji 
práce po 54 (56) 58 cm od začátku 5 (5) 6 ok a dále pak uzavřeme ještě v každé 2. řadě 3×5 (1×5 
a 2×6) 3×6 ok. Celková délka dílu je 56 (58) 60 cm. 

Rukáv 

Začneme na 53 ok barvou schwarz na jehlicích č. 4 a pleteme ve stejném sledu vzorů jako zadní 
díl.  

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 20. řadě 8×1 (v každé 18. řadě 8×1 a pak 
ještě v každé 16. řadě 2×1) v každé 14. řadě 12×1 oko = 69 (73) 77 ok. 

Pro rukávovou kouli po 45 cm od začátku uzavřeme oboustranně 4 oka. Dále ujímáme v každé 
4. řadě oboustranně 9×1 a dále pak ještě v každé 2. řadě 15×1 oko. Po 61 cm od začátku zbylých 
13 (17) 21 ok uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. Kapsové váčky 
zevnitř našijeme. 



Pro lem výstřihu nabereme z okraje výstřihu barvou schwarz na jehlicích č. 4 rovnoměrně 85 ok 
a pleteme základním vzorem 2, pleteme 1× 1. - 8. řadu, pak pleteme ještě 1× 1. – 6. řadu, pak oka 
volně uzavřeme. 

Pro přední lemy nabereme z předních okrajů (bez úzkých okrajů lemu výstřihu) barvou schwarz 
na jehlicích č. 4 po 101 (107) 113 okách a pleteme základním vzorem 2 a pleteme 1×1. - 8. řadu. 
Pak ještě pleteme 2 řady vroubek barvou schwarz a oka uzavřeme. 

U pravého lemu vypracujeme v 9. řadě 7 knoflíkových dírek následovně: 5 ok uplést, 2 oka hladce 
splést, 1 nahodit, *13 (14) 15 ok uplést, 2 oka hladce splést, 1 nahodit*, vzor mezi * opakujeme 6×, 
4 oka uplést. V rubové řadě pleteme nahození hladce. Všechny okraje obháčkujeme 1 řadou 
krátkých sloupků barvou sand/beigemelé a 1 řadou račích sloupků (krátké sloupky háčkované 
zleva doprava) barvou rot háčkem č. 4, přičemž v rozích háčkujeme po 3 krátkých sloupcích 
do jednoho místa vpichu, našijeme knoflíky. 


