
Model 22 Dámský pletený kabátek 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 42 = 2. 
údaj 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 
Almeria 
značky Austermann 
50% vlna merino 
30% alpaka superfine 
20% hedvábí 
délka návinu = ca. 100 m / 50 g  

05 beige 600 g 
12 klubek 

650 g 
13 klubek 

700 g 
14 klubek 

750 g 
15 klubek 

 
Model lze uplést taky z následujících přízí: 

příze barva 36 38/40 42 44/46 
Timeless 
značky Schoeller+Stahl 
53% vlna merino extrafine 
47% bavlna 
délka návinu = ca. 95 m / 50 g 

05 beige 
melé 

650 g 
13 klubek 
 

700 g 
14 klubek 
 

750 g 
15 klubek 
 

800 g 
16 klubek 

 
příze barva 36 38/40 42 44/46 
Merino Mix 
značky Schoeller+Stahl 
51% vlna merino 
49% polyakryl 
délka návinu = ca. 100 m / 50 g 

38 nougat 
 

600 g 
12 klubek 
 

650 g 
13 klubek 
 

700 g 
14 klubek 
 

750 g 
15 klubek 

 
Jehlice: č. 4,5 a 5 a dlouhá kruhová jehlice č. 5 značky addi. 

Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 4,5. 

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

Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 35 řad = 10×10 cm). Polopatent s hlouběji vpichovaným 
okem (=HP-M) na jehlicích č. 5. 

1. řada (lícová): krajové oko, 1 oko obrace, *1 oko vpíchnout o 1 řadu hlouběji a uplést 
hladce, 1 oko obrace, krajové oko; 

2. řada (rubová): krajové oko, 1 oko hladce, *1 oko obrace, 1 oko hladce*, krajové oko. 
Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 85 (93/101) 109 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku 
pokračujeme na jehlicích č. 5 základním vzorem. Po 37,5 cm od začátku oka odložíme. 

Levý přední díl 

Začneme na 41 (45/49) 53 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku 
pokračujeme dále na jehlicích č 5 základním vzorem. Po 37,5 cm od začátku oka odložíme. 



Pravý přední díl 

Pleteme stejně jako levý přední díl. 

Rukáv 

Začneme na 55 (59/63) 67 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku 
pokračujeme dále na jehlicích č. 5 základním vzorem a pro postranní rozšíření přidáváme 
oboustranně v každé následující 14. řadě od lemu 6×1 (v každé 10. řadě 8×1 / v každé 8. řadě 
10×1) v každé 8. řadě 6×1 a dále v každé další 6. řadě 6×1 oko = 67 (75/83) 91 ok. Po 30 cm 
od začátku oka odložíme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Sedlo 

Všechny díly nabereme na kruhovou jehlici č. 5 a pleteme raglánové sedlo v jednom kuse. Oka 
nabereme na jehlice následovně: 41 (45/49) 53 ok pravý přední díl, 67 (75/83) 91 ok pravý rukáv, 
85 (93/101) 109 ok zadní díl, 67 (75/83) 91 ok levý  rukáv, 41 (45/49) 53 levý přední díl = celkem 
301 (333/365) 397 ok. 

V 1. řadě všechny na sebe navazující krajová oka splést hladce = 297 (329/361) 393 ok. Dále 
pleteme 8 řad rovně. Pak začneme s raglánovým ujímáním – pro to si označíme všechna hladce 
spletená krajová oka jako prostřední oko. 

V 1. ujímací řadě oka rozdělíme následovně: 34 (38/42) 46 ok (pravý přední díl), * 1 oko hladce 
sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 7 ok hladce (= raglánová linie), 
3 oka hladce splést,*, 53 (61/69) 77 ok (= pravý rukáv) hladce, 13 ok od * do * (= raglánová linie), 
71 (79/87) 95 ok (zadní díl) hladce, 13 ok od * do * (= raglánová linie), 53 (61/69) 77 ok (= levý 
rukáv), 13 ok od * do * (= raglánová linie), 34 (38/42) 46 ok (= levý přední díl) hladce. V jedné 
kruhové řadě tak ujímáme celkem 8×2 oka = 281 (313/345) 377 ok. Toto ujímání opakujeme ještě 
11 (9/8) 5×v každé 6. řadě a nadále pak ještě smysluplně pokračujeme 0 (4/7) 12×v každé 
následující 4. řadě. 

Současně pro přední výstřih po 51 (52/53,5) 54 cm od začátku = 46 (50/56) 58 řadách 
raglánového ujímání oboustranně v každé následující 2. řadě 16×1 oko odložíme. Po 60 (61/62,5) 
63 cm od začátku zbylých 73 ok odložíme. 

Dohotovení 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
v jednom kuse matracovým stehem. Pro přední lemy nabereme z pravého okraje na jehlice č. 4,5 
z každého krajového oka 1 oko = 88 (90/93) 94 ok, přidáme odložených 73 ok hladce a z levého 
okraje nabereme z každého krajového oka 1 oko = 88 (90/93) 94 ok = celkem tedy 249 (253/259) 
261 ok. 

Dále pleteme přes všechna oka vzorem lemu, přičemž po cca 3,5 cm od začátku (= 6 vroubkách) 
si v obou rozích označíme 1 oko a z obou stran tohoto oka přidáváme dále v každé následující 
lícové řadě po 1 oku. Na pravém lemu po polovině lemu vypracujeme 5 knoflíkových dírek 
následovně: krajové oko, *2 oka uzavřít, 17 ok hladce*, vzor mezi * opakujeme 4×, 2 oka uzavřít 
a zbytek ok uplést hladce. V rubové řadě uzavřená oka nahradíme nově nahozenými oky. 
Po 3,5 cm oka volně uzavřeme. 

Našijeme knoflíky. 
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