
Model 7 Letní dámský kabátek z příze Skye 
 
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 
Skye 
značky Schoeller+Stahl 
70% polyester 
30% viskóza 
Délka návinu = 200 m / 50 g 

12 indigo 
 

150 g 
3 klubka 
 

200 g 
4 klubka 
 
 

250 g 
5 klubek 

300 g 
6 klubek 

 
Jehlice: č. 5. 
 
Ostatní potřeby: 1 knoflík značky Jim Knopf, art. Č. 13027, barva blau, ø 25 mm. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 18 ok a 24 řad = 10 × 10 cm), jehlice č. 5. 

1. řada: krajové oko, hladce, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, *2 oka hladce splést*, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, 1 oko hladce, ale nenecháme ho sklouznout z jehlice, pravou 
jehlicí vpíchneme do tohoto oka zezadu a upleteme 1 oko hladce*, krajové oko; 

4. řada: krajové oko, obrace, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
 
Pracovní postup 
 
Model se plete v jednom kuse. 
 
Pro zadní díl začneme na 78 (88/100) 110 ok na jehlicích č. 5 a v rubové řadě pleteme 
hladce. Dále pokračujeme základním vzorem. 
 
Pro rukávy přidáváme po 28,5 cm od začátku v každé následující 2. řadě oboustranně 
3 × 1 oko. Pak v každé další 2. řadě ještě nově nahodíme 4 × 2 a 1 × 23 ok = 146 
(156/168) 178 ok. 
 
Pro výstřih po 48 (49,5/51) 52,5 cm od začátku uzavřeme prostředních 44 ok a obě strany 
pleteme dále odděleně vždy přes 51 (56/62) 67 ok. Nejdřív pleteme přes oka pravého 
předního dílu dál. Oka levého předního dílu odložíme. Na levém okraji práce přidáváme 
v každé následující 2. řadě 12 × 1 a dále pak nově nahodíme 1 × 17 (18/18) 19 ok 
= 80 (86/92) 98 ok. Po dalších 2,5 cm (ve 3. řadě vzoru) na levém okraji práce 
vypracujeme 1 knoflíkovou dírku následovně: 2 oka uzavřít, 5 ok uplést, krajové oko. 
V následující řadě uzavřená oka nahradíme oky nově nahozenými. 
 
Po 27 (30/33) 36 cm od okraje rukávu na pravém okraji práce uzavřeme 23 ok a dále 
ujímáme v každé další 2. řadě 4 × 2 a ujímáme 3 × 1 oko. Po 96 (99/102) 105 od začátku 
oka uzavřeme. 
 
  



Nyní pleteme přes 51 (56/62) 67 ok levého předního dílu dál. Na pravém okraji práce 
přidáváme v každé další 2. řadě 12 × 1 a pak nově nahodíme 1 × 17 (18/18) 19 ok 
= 80 (86/92) 98 ok. Po 27 (30/33) 36 cm od okraje rukávu na levém okraji práce uzavřeme 
23 ok a dále pak uzavřeme ještě v každé 2. řadě 4 × 2 a pak ještě ujímáme 3 × 1 oko. 
Po 96 (99/102) 105 cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Postranní a rukávové švy 
sešijeme v jednom kuse matracovým stehem. Z předních okrajů a výstřihu nabereme 
na jehlicích č. 5 oka následovně (= z každého krajového oka 1 oko, z každého oka 1 oko), 
otočíme a pleteme 1 řadu hladce a všechna oka volně hladce uzavřeme. 


