
Model 58 Dámský pletený kabátek s proužky 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje 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 
Merino 105 EXP 
značky Austermann 
100% vlna merino superfine 
délka návinu = ca. 105 m/ 50 g 

302 schwarz 
 
303 rot 

300 g 
6 klubek 
 
250 g 
5 klubek 

350 g 
7 klubek 
 
300 g 
6 klubek 

350 g 
7 klubek 
 
300 g 
6 klubek 

Pailletten přípletová příze 
značky Austermann 
100% polyester 
délka návinu = 185 m / 25 g 

02 anthrazit 25 g 
1 klubko 

25 g 
1 klubko 

25 g 
1 klubko 

 
Model lze uplést také z následujících přízí: 
příze barva 36 38/40 42 
Ambra Melange 
značky Austermann 
46% vlna merino 
46 viskóza 
8% polyamid 
délka návinu = ca. 210 m / 50 g 

02 schwarz 
 
 
03 rot 
 

150 g 
3 klubka 
 
150 g 
3 klubka 
 

200 g 
4 klubka 
 
150 g 
3 klubka 

200 g 
4 klubka 
 
200 g 
4 klubka 

Pailletten přípletová příze 
značky Austermann 
100% polyester 
délka návinu = 185 m / 25 g 

02 anthrazit 25 g 
1 klubko 

25 g 
1 klubko 

25 g 
1 klubko 

 
příze barva 36 38/40 42 
Timeless 
značky Schoeller+Stahl 
53% vlna merino extrafine 
47% bavlna 
délka návinu = ca. 95 m / 50 g 

02 schwarz 
 
 
03 rot 
 

350 g 
7 klubek 
 
300 g 
6 klubek 

400 g 
8 klubek  
 
350 g 
7 klubek 

400 g 
8 klubek 
 
350 g 
7 klubek 

Pailletten přípletová příze 
značky Austermann 
100% polyester 
délka návinu = 185 m / 25 g 

02 anthrazit 25 g 
1 klubko 

25 g 
1 klubko 

25 g 
1 klubko 

 
Jehlice: jehlice č. 5 a háček č. 5 značky addi. 

Ostatní potřeby: 5 knoflíků značky Jim Knopf, art. 12679, barva schwarz. 

Vzor lemu: Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 5. 

Základní vzor: (vzorek práce: 19 ok a 28 řad = 10×10 cm). Pleteme podle pletacího rozkresu na 
jehlicích č. 5. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, 
nahození obrace. 1. – 10. řadu stále opakujeme. 

Sled barev: 10 řad rot, 10 řad schwarz + vždy 1 vlákno Pailletten. 

Rubový žerzej: líc obrace, rub hladce. 



Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 90 (97) 106 ok barvou schwarz na jehlicích č. 5 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále 
pokračujeme vzorem lemu, přičemž přidáme k přízi 1 vlákno Pailletten. Po 2 cm od začátku 
pokračujeme podle sledu barev v tomto rozdělení ok: krajové oko, 5 (2) 0 ok rubový žerzej, 6 (7) 
8× MS, 5 (2) 0 ok rubový žerzej, krajové oko. 

Pro průramky uzavřeme oboustranně po 28 cm od začátku 3 (4) 5 ok a dále ujímáme v každé 
2. řadě ještě oboustranně 6 (7) 8×1 oko = 72 (75) 80 ok. 

Pro náramenice uzavřeme oboustranně po 58 (59) 60 cm od začátku 5 ok a dále pak ještě 
uzavřeme v každé 2. řadě 3×4 (2×5 a 1×4) 2×5 a 1×6 ok. Po 60 (61) 62 cm od začátku zbylých 38 
(37) 38 ok uzavřeme. 

Levý přední díl 

Začneme na 46 (50) 54 ok barvou schwarz na jehlicích č. 5 a pleteme ve stejném sledu vzorů jako 
u zadního dílu. Po vzoru lemu pleteme v tomto rozdělení ok: krajové oko, 5 (2) 0 ok rubový žerzej, 
3× MS (3× MS, končíme 7. okem následujícího MS) 4× MS, krajové oko. Pro průramek uzavřeme 
na pravém okraji práce po 38 cm od začátku 3 (4) 5 ok a dále pak ujímáme v každé 2. řadě 6 (7) 
8×1 oko = 37 (39) 41 ok. 

Pro výstřih uzavřeme po 50 (51) 52 cm od začátku na levém okraji práce 5 ok a dále pak 
uzavíráme ještě v každé 2. řadě 1×3, 1×2 a 10×1 oko. Pro náramenice po 58 (59) 60 cm 
od začátku uzavřeme na pravém okraji práce 5 ok a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 3×4 
(2×5 a 1×4) 2×5 a 1×6 ok. Celková délka dílu je 60 (61) 62 cm. 

Pravý přední díl 

Začneme na 46 (50) 54 ok barvou schwarz na jehlicích č. 5 a pleteme ve stejném sledu vzorů jako 
u zadního dílu. Po vzoru lemu pleteme v tomto rozdělení ok: krajové oko, 3× MS (3× MS, 
začínáme 7. okem následujícího MS) 4× MS, 5 (2) 0 ok rubový žerzej, krajové oko. 

Pro průramek uzavřeme na levém okraji práce po 38 cm od začátku 3 (4) 5 ok a dále pak ujímáme 
v každé 2. řadě 6 (7) 8×1 oko = 37 (39) 41 ok. 

Pro výstřih uzavřeme po 50 (51) 52 cm od začátku na pravém okraji práce 5 ok a dále pak 
uzavíráme ještě v každé 2. řadě 1×3, 1×2 a 10×1 oko. Pro náramenice po 58 (59) 60 cm 
od začátku uzavřeme na levém okraji práce 5 ok a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 3×4 
(2×5 a 1×4) 2×5 a 1×6 ok. Celková délka dílu je 60 (61) 62 cm. 

Rukáv 

Začneme na 47 ok schwarz na jehlicích č. 5 podle sledu vzorů a barev stejně jako u zadního dílu. 
Po vzoru lemu pleteme dále v tomto rozdělení ok: krajové oko 3 oka rubový žerzej, 3× MS, 3 oka 
rubový žerzej, krajové oko. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 14. (12.) 10. řadě od lemu 8 (9) 11×1 ok. 
Přidaná oka zapracujeme, jak to jen jde, do vzoru = 63 (65) 69 ok. 

Po 45 cm od začátku (sled proužků byl měl k začátku rukávové koule lícovat se sledem proužků 
zadního /předního dílu) uzavřeme oboustranně 3 (4) 5 ok a dále pak ujímáme v každé 2. řadě ještě 
21×1 oko. Po 60 cm od začátku zbylých 15 (15) 17 ok uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 



Dohotovení 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. Pro lem 
výstřihu nabereme z okraje výstřihu rovnoměrně 74 ok barvou schwarz na jehlice č. 5 a pleteme 
rubovou řadu hladce. Dále pleteme vzorem lemu, přičemž vždy přidáme 1 vlákno Pailletten. 
Po 2 cm oka volně uzavřeme. 

Pro přední lemy nabereme z předních okrajů a úzkých okrajů lemu výstřihu po 72 (74) 76 okách 
na jehlice č. 5 a pleteme rubovou řadu hladce, dále pokračujeme vzorem lemu a opět přidáme 
1 vlákno Pailletten. U pravého lemu vypracujeme po 1 cm 5 knoflíkových dírek následovně: 3 (4) 3 
oka uplést, 2 oka hladce splést, 1 nahodit, 14 (14) 15 ok uplést, 2 oka hladce splést, 1 nahodit*, 
vzor mezi * opakujeme 4 x, 3 (4) 3 oka uplést. V rubové řadě pleteme nahození hladce. 
Po celkových 2 cm vzoru lemu oka volně uzavřeme. Všechny okraje obháčkujeme háčkem č. 5 
následovně: 

1. kruhová řada (schwarz): krátké sloupky, přičemž v rozích háčkujeme vždy 3 krátké sloupky 
do jednoho místa vpichu; 

2. kruhová řada (rot): račí sloupky (krátké sloupky háčkované zleva doprava), přičemž 
háčkujeme do každého 2. KS předchozí řady. 


