
Model 9 Letní dámský pletený kabátek z přízí Skye a Kid Silk 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 
42/44 = 2. údaj v závorce, pro velikost 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 = ca. 112 m / 50 g 

08 rosa 
 
 

150 g 
3 klubka 
 
 

150 g 
3 klubka 
 
 
 

200 g 
4 klubka 
 
 
 

200 g 
4 klubka 
 
 
 

Kid Silk 
Značky Austermann 
75% mohér 
25% hedvábí 
Délka návinu = ca. 225 m / 25 g 

10 natur 75 g 
3 klubka 
 

75 g 
3 klubka 
 

100 g 
4 klubka 
 

100 g 
4 klubka 
 

 
Jehlice: č. 8 a háček č. 7. 
 
Vzor lemu: dvojitou přízí (1 vlákno Skye + 1 vlákno Kid Silk) na jehlicích č. 8. 

1. řada (rubová): krajové oko, hladce, krajové oko; 

2. řada (lícová): krajové oko, *1 oko hladce, 1 nahodit*, krajové oko; 

3. řada: krajové oko, hladce, přičemž nahození předchozí řady necháme spadnout 
z jehlice, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. Pleteme 1 x 1. – 3. řadu 
 
Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 16 řad = 10 x 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub 
obrace), dvojitou přízí (1 vlákno Skye + 1 vlákno Kid Silk), pleteme volně na jehlicích č. 8. 
 
Zdůrazněné ujímání: 

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce 2 oka hladce splést. 

Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj 
přetáhnout, 1 oko hladce, krajové oko. 

 
Vroubek: líc i rub stále hladce. 
 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Začneme na 52 (56/60) 64 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 8 a pleteme 1 x vzor lemu Dále 
pokračujeme základním vzorem. Pro raglánové zkosení si práci oboustranně po 45 cm 
od začátku označíme a pak ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 2. řadě 16 (18/20) 
22 x 1 oko. Po 65 (67,5/70) 72,5 cm od začátku zbylých 20 ok uzavřeme. 
 
  



Levý přední díl: 
Začneme na 27 (29/31) 33 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 8 a pleteme 1 x vzor lemu. Dále 
pokračujeme základním vzorem. Pro výstřih po 40 (42,5/45) 47,5 cm od začátku na levém 
okraji práce ujímáme zdůrazněně 1 oko a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 
6. řadě 6 x 1 oko. 
 
Současně pro raglánové zkosení si práci na pravém okraji práce po 45 cm od začátku 
označíme a pak ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 16 (18/20) 22 x 1 oko. Po 65 
(67,5/70) 72,5 cm od začátku zbylá 4 oka ujímáme následovně: v lícové řadě splést 2 x 2 
oka hladce, první oko z pravé jehlice přetáhnout přes druhé oko, přízi protáhnout 
posledním okem. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 27 (29/31) 33 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 8 a pleteme 1 x vzor lemu. Dále 
pokračujeme základním vzorem. Pro výstřih po 40 (42,5/45) 47,5 cm od začátku 
na pravém okraji práce ujímáme zdůrazněně 1 oko a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně 
v každé 6. řadě 6 x 1 oko. 
 
Současně pro raglánové zkosení si práci na levém okraji práce po 45 cm od začátku 
označíme a pak ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 16 (18/20) 22 x 1 oko. Po 65 
(67,5/70) 72,5 cm od začátku zbylá 4 oka ujímáme následovně: v lícové řadě splést 2 x 2 
oka hladce, první oko z pravé jehlice přetáhnout přes druhé oko, přízi protáhnout 
posledním okem. 
 
Rukáv: 
Začneme na 52 (56/60) 64 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 8 a pleteme 1 x vzorem lemu. 
Dále pleteme následovně: 

 1. – 4. řada: lícový žerzej; 

 5. – 6. řada: vroubek; 

 7. řada: krajové oko, *1 hlouběji vpíchnuté oko hladce (= 1 oko o 1 řadu hlouběji 
vpíchnout a uplést hladce), 1 oko hladce*, krajové oko; 

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

 9. řada: krajové oko, *1 oko hladce, 1 hlouběji vpíchnuté oko hladce*, krajové oko; 

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

 11. řada: krajové oko, *1 hlouběji vpíchnuté oko hladce, 1 oko hladce*, krajové oko;  

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

 13. – 16. řada: lícový žerzej; 

 17. – 18. řada: vroubek; 

 19. řada: krajové oko, *1 oko hladce, 1 nahodit*, krajové oko; 

 20. řada: krajové oko, hladce, přičemž nahození předchozí řady necháme spadnout 
z jehlice, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 
 
  



Od 21. řady dále pokračujeme základním vzorem, přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 
6 ok = 46 (50/54) 58 ok, pleteme 5 řad. Dále pak ujímáme rovnoměrně 4 oka = 42 (46/50) 
54 ok a pleteme 5 řad. Pak ujímáme rovnoměrně 4 oka = 38 (42/46) 50 ok. 
 
Pro raglánové zkosení po 30 cm od začátku si práci oboustranně označíme a dále pak 
zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 16 (18/20) 22 x 1 oko. Po 50 (52,5/55) 57,5 cm od 
začátku zbylých 6 ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Raglánové švy sešijeme 
matracovým stehem, přičemž vždy začínáme u označení. Sešijeme postranní a rukávové 
švy matracovým stehem. 
 
Výstřih obháčkujeme 1 řadu pevných ok dvojitou přízí háčkem č.  7, přičemž háčkujeme 
do každého krajového oka 1 pevné oko a vlákno volně protáhneme, čímž vznikne hladký 
okraj. 


