
Model 40 Dámský kabát 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený 
pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
příze barva 36/38 40/42 
Fey 
značky Austermann 
70% vlna 
30% alpaka 
GOTS certifikovaná 
délka návinu = ca. 50 m / 50 g 

10 graumelé 
 
 
19 bordeaux 
 
 
16 oliv 
17 senf 
18 kürbis 
20 espresso 
 
05 sandmelé 

400 g 
8 klubek 
 
150 g 
3 klubka 
 
po 100 g 
po 2 klubkách 
 
 
 
50 g 
1 klubko 

500 g 
10 klubek 
 
200 g 
4 klubka 
 
po 100 g 
po 2 klubkách 
 
 
 
100 g 
2 klubka 

 
Jehlice: č. 8 a háček č. 8 značky addi. 

Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 8. 

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

Základní vzor: (vzorek práce: 11 ok a 20 řad = 10×10 cm). Pleteme podle pletacího rozkresu 1, 2, 
3 resp. 4 na jehlicích č. 8. Jsou zakresleny jen lícové řady. Pokud není ve vysvětlivkách uvedeno 
jinak, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 

Pletací rozkres 1: 1× 1. – 6. řadu, pak stále opakujeme 3. – 6. řadu. 

Pletací rozkres 2, 3 a 4: 1. – 8. řadu stále opakujeme. 

Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace. 

Sled vzorů a barev 

1. – 26. řada pletacího rozkresu 1 

1. a 2. řada graumelé, 3. a 4. řada bordeaux, 5. a 6. řada graumelé, 7. a 8. řada bordeaux, 9. 
a 10. řada graumelé, 11. a 12. řada kürbis, 13. a 14. řada graumelé, 15. a 16. řada kürbis, 17. 
a 18. řada graumelé, 19. a 20. řada senf, 21. a 22. řada oliv, 23. a 24. řada senf, 25. a 26. řada 
oliv. 

27. – 38. řada pletací rozkres 2 

27. a 28. řada espresso, 29. a 30. řada: sandmelé, 31. a 32. řada espresso, 33. a 34. řada senf, 
35. a 36. řada espresso, 37. a 38. řada oliv. 

39. – 46. řada pletací rozkres 3 

39. a 40. řada bordeaux, 41. a 42. řada senf, 43. a 44. řada bordeaux, 45. a 46. řada senf. 

47. – 68. řada pletací rozkres 4 

47. a 48. řada graumelé, 49. a 50. řada oliv, 51. a 52. řada espresso, 53. a 54. řada kürbis, 



55. a 56. řada graumelé, 57. a 58. řada oliv, 59. a 60. řada espresso, 61. a 62. řada: sandmelé, 
63. a 64. řada graumelé, 65. a 66. řada oliv, 67. a 68. řada espresso. 

69 – 94. řada pletací rozkres 1 

69. a 70. řada bordeaux, 71. a 72. řada senf, 73. a 74. řada bordeaux, 75. a 76. řada senf, 77. 
a 78. řada bordeaux, 79. a 80. řada kürbis, 81. a 82. řada bordeaux, 83. a 84. řada kürbis, 85. 
a 86. řada bordeaux, 87. v 88. řada: sandmelé, 89. a 90. řada bordeaux, 91. a 92. řada: sandmelé, 
93. a 94. řada graumelé. 

95. – 106. řada pletací rozkres 2 

95. a 96. řada espresso, 97. a 98. řada: oliv, 99. a 100. řada espresso, 101. a 102. řada senf, 
103. a 104. řada espresso, 105. a 106. řada sandmelé. 

107. – 136. řada pletací rozkres 4 

107. - 112. řada graumelé, 113. a 114. řada bordeaux, 115. - 120. řada graumelé, 121. a 122. řada 
senf, 123. - 136. řada graumelé. 

Pracovní postup 

Přední díly a zadní díl se plete v jednom kuse. 

Začneme na 129 (149) ok barvou graumelé na jehlicích č. 8 a pleteme 3 řady vzorem lemu. Dále 
pleteme základním vzorem podle sledu vzorů a barev, přičemž pro připletený třásňový lem 
oboustranně pleteme na kraji krajové oko, 4 oka lícový žerzej a 4 oka vroubek a oka rozdělíme 
následovně: 

 Pletací rozkres 1: krajové oko, 4 oka lícový žerzej, 4 oka vroubek, začínáme 1 (2) oky před 
MS, 18 (21)× MS, končíme 2 (3) oky za MS, 4 oka vroubek, 4 oka lícový žerzej, krajové 
oko. 

 Pletací rozkres 2: krajové oko, 4 oka lícový žerzej, 4 oka vroubek, 27 (32)× MS, končíme 
3. okem následujícího MS, 4 oka vroubek, 4 oka lícový žerzej, krajové oko. 

 Pletací rozkres 3: krajové oko, 4 oka lícový žerzej, 4 oka vroubek, 11 (13)× MS, končíme 
oky za MS, 4 oka lícový žerzej, 4 oka vroubek, krajové oko. 

 Pletací rozkres 4: krajové oko, 4 oka lícový žerzej, 4 oka vroubek, začínáme oky před MS, 
54 (64)× MS, končíme 2 oky za MS, 4 oka lícový žerzej, 4 oka vroubek, krajové oko. 

Po 44 cm od začátku prostředních 53 (63) ok zadního dílu odložíme a oba přední díly přes 38 (43) 
ok dopleteme odděleně. Nejdřív pleteme přes 38 (43) ok na konci řady pro levý přední díl dál. 

Pro ramenní zkosení po 20 (22) cm od rozdělení na pravém okraji práce uzavřeme 2 (3) oka a dále 
pak ještě v každé 2. řadě uzavřeme 1×2 a 4×3 (2×3 a 3×4) oka = 22 ok. Po 70 (72) cm od začátku 
na pravém okraji práce uzavřeme 17 ok, zbylých 5 ok pro připletený třásňový lem necháme 
spadnout a vypářeme je až k začátku. 

Nyní pleteme přes 38 (43) ok pravého předního dílu dál. Pro ramenní zkosení po 20 (22) cm 
od rozdělení na levém okraji práce uzavřeme 2 (3) oka a dále pak ještě v každé 2. řadě uzavřeme 
1×2 a 4×3 (2×3 a 3×4) oka = 22 ok. Po 70 (72) cm od začátku na pravém okraji práce uzavřeme 
17 ok, zbylých 5 ok pro připletený třásňový lem necháme spadnout a vypářeme je až k začátku. 

Smyčky puštěných ok rozstřihneme a vždy po 4 vláknech zauzlujeme na úplet. 



Levý rukáv 

Začneme na 29 ok barvou graumelé na jehlicích č. 8 a pleteme 3 řady vzorem lemu. Dále 
pokračujeme základním vzorem, přičemž s rozdělením vzorů a barev začneme v 69. řadě 
a pleteme až do řady 136. Dále pleteme znovu od řady 113. 

Současně pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 10. řadě od lemu 9×1 (v každé 
8. řadě 10×1 a pak ještě v každé další 6. řadě 1×1) oko = 47 (51) ok. 

Po 50 (47) cm od začátku na levém okraji práce 23 (25) ok odložíme = 24 (26) ok. Pro levé sedlo 
přidáváme v každé 4. řadě na levém okraji práce 7×1 (v každé 4. řadě 4×1 a pak ještě v každé 
další 6. řadě 3×1) oko = 31 (33) ok. Dále pleteme rovně. Po 74 (75) cm od začátku oka odložíme 
(vzor musí končit 1 řadou graumelé). 

Pravý rukáv: 

Začneme na 29 ok barvou graumelé na jehlicích č. 8 a pleteme 3 řady vzorem lemu. Dále 
pokračujeme základním vzorem, přičemž s rozdělením vzorů a barev začneme v 69. řadě 
a pleteme až do řady 136. Dále pleteme znovu od řady 113. 

Současně pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 10. řadě od lemu 9×1 (v každé 
8. řadě 10×1 a pak ještě v každé další 6. řadě 1×1) oko = 47 (51) ok. 

Po 50 (47) cm od začátku na pravém okraji práce 23 (25) ok odložíme = 24 (26) ok. Pro pravé 
sedlo přidáváme v každé 4. řadě na levém okraji práce 7×1 (v každé 4. řadě 4×1 a pak ještě 
v každé další 6. řadě 3×1) oko = 31 (33) ok. Dále pleteme rovně. Po 74 (75) cm od začátku oka 
odložíme (vzor musí končit 1 řadou graumelé). 

Dohotovení 

Rukávy s připleteným sedlem pro zadní díl položíme proti sobě. Sešijeme šev v zadním středu 
pletacím stehem. Odložená oka rukávů přišijeme vždy na příslušný přední díl pletacím stehem. 
Odložená oka zadního dílu našijeme pletacím stehem na sedlo. Sešijeme ramenní a rukávové švy 
matracovým stehem. Zadní výstřih obháčkujeme háčkem č. 8 barvou graumelé krátkými sloupky. 


