
Model 21 Dámský pletený pončo kabátek 
Návrh: Laila Wagner 
 
Pro velikost 36-40 = údaje před závorkou, pro velikost 42-46 = údaje v závorce, pro velikost 48/50 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36-40 42-46 48/50 
Ambra Color 
značky Austermann 
46% vlna merino 
46% viskóza 
8% polyamid 
délka návinu = ca. 210 m/ 50 g 

103 caramel 
 

450 g 
9 klubek 
 
 
 
 

550 g 
11 klubek 

650 g 
13 klubek 

 
Jehlice: č. 5 a krátká kruhová jehlice nebo sada krátkých jehlic č. 4 značky addi. 

Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 30 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
na jehlicích č. 5. 

Pracovní postup 

Levá polovina kabátku 

Začneme na 122 (142) 162 ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vzorem. Po 76 (86) 94 cm oka 
uzavřeme. 

Pravá polovina kabátku 

Pleteme stejně jako levou polovinu. 

Šálový límec 

Začneme na 42 ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vzorem. Po 168 (188) 208 cm od začátku 
oka uzavřeme. 

Dohotovení 

Obě poloviny kabátku položíme na sebe a pro šev v zadním středu sešijeme postranní okraje 
matracovým stehem. Poloviny kabátku složíme tak, že začínací a uzavírací řady leží na sobě. 
Lícová strana je nahoře. Sešijeme postranní a rukávové švy v jednom kuse přes 26 (29) 32 cm 
matracovým stehem. Zbylých 24 (28) 30 cm pro průramky necháme otevřených. Pro lem 
nabereme z okraje průramků na kruhovou jehlici nebo sadu krátkých jehlic č. 4 po 52 (60) 64 
okách a pleteme v kruhových řadách. Po 12 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. 

Prostředních 120 (140) 160 cm ok šálového límce našijeme na začínací okraj obou polovin 
kabátku. Z obou stran našijeme zbylých 24 cm šálového límce na uzavírací řadu polovin kabátku. 
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