
Model 13 Letní dámský pletený kabát z příze Shalima 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 40 = údaje v závorce, pro velikost 
44 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí ro všechny velikosti. 
 

příze barva 36 40 44 
Shalima 
značky Schoeller+Stahl 
60% viskóza 
32% bavlna 
8% polyamid 
Délka návinu = 140 m / 50 g 

02 schwarz 
03 rot 
05 mango 
06 cyclam 
09 gold 
12 oliv 

po 100 g 
po 2 
klubkách 
 
 

po 150 g 
po 3 
klubkách 
 
 

po 150 g 
po 3 
klubkách 

 
Model lze uplést i z následující příze: 
 

Příze  barva 36 40 44 
Limone 
značky Schoeller+Stahl  
100% bavlna  
mercerizovaná, opalovaná 
Délka návinu = 125 m / 50 g 

24 schwarz 
03 rot 
29 orange 
133 fuchsie 
157 mandarine 
162 pesto 

po 150 g 
po 3 
klubkách 
 

po 200 g 
po 4 
klubkách  
 
 

po 200 g 
po 4 
klubkách  
 
 

 
Jehlice: jehlice a kruhová jehlice č. 4,5 mm a háček č. 4. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 24 ok a ca. 22,5 řad = 10 × 10 cm). Počet ok dělitelný 10 + 3 
oka na jehlicích č. 4,5. 

1. řada: krajové oko, *1 oko hladce, 1 nahodit, 3 oka hladce, 3 oka hladce splést, 
3 oka hladce, 1 nahodit*, 1 oko hladce, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, všechna oka a nahození obrace, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 1 raport = opakování vzoru 
= 16 řad. 
 
Sled barev 1: 
*8 řad gold resp. mandarine, 2 řady schwarz, 2 řady gold resp. mandarine, 2 řady 
schwarz, 2 řady gold resp. mandarine, 8 řad schwarz, 2 řady mango resp. orange, 2 řady 
schwarz, 2 řady mango resp. orange, 2 řady schwarz, 8 řad mango resp. orange, 2 řady 
rot, 2 řady mango resp. orange, 2 řady rot, 2 řady mango resp. orange, 8 řad rot, 2 řady 
cyclam resp. fuchsie, 2 řady rot, 2 řady cyclam resp. fuchsie, 2 řady rot, 8 řad cyclam resp. 
fuchsie, 2 řady oliv resp. pesto, 2 řady cyclam resp. fuchsie, 2 řady oliv resp. pesto, 2 řady 
cyclam resp. fuchsie, 8 řad oliv resp. pesto, 2 řady gold resp. mandarine, 2 řady oliv resp. 
pesto, 2 řady gold resp. mandarine, 2 řady oliv resp. pesto*. Vzor mezi * stále opakujeme. 
 
Sled barev 2: 
*8 řad rot, 2 řady cyclam resp. fuchsie, 2 řady rot, 2 řady cyclam resp. fuchsie, 2 řady rot, 
8 řad cyclam resp. fuchsie, 2 řady oliv resp. pesto, 2 řady cyclam resp. fuchsie, 2 řady oliv 
resp. pesto, 2 řady cyclam resp. fuchsie, 8 řad oliv resp. pesto, 2 řady gold resp. 
mandarine, 2 řady oliv resp. pesto, 2 řady gold resp. mandarine, 2 řady oliv resp. pesto, 
8 řad gold resp. mandarine, 2 řady schwarz, 2 řady gold resp. mandarine, 2 řady schwarz, 
2 řady gold resp. mandarine, 8 řad schwarz, 2 řady mango resp. orange, 2 řady schwarz, 
2 řady mango resp. orange, 2 řady schwarz, 8 řad mango resp. orange, 2 řady rot, 2 řady 



mango resp. orange, 2 řady rot, 2 řady mango resp. orange*. Vzor mezi * stále 
opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Zadní díl: 
Sestává se ze 2 pruhů: 

1. pruh: začneme na 63 (73) 83 ok barvou gold, resp. mandarine na jehlicích č 4,5 
a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem podle sledu 
barev 1. Po 95 cm = 216 řad = 13,5 raportu do výšky oka uzavřeme, přičemž 
odpovídající kus příze pro obháčkovaní výstřihu necháme viset. 

2. pruh: začneme na 63 (73) 83 ok barvou gold, resp. mandarine na jehlicích č 4,5 
a pleteme rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem podle sledu 
barev 2. Po 95 cm = 216 řad = 13,5 raportu do výšky oka uzavřeme, přičemž 
odpovídající kus příze pro obháčkovaní výstřihu necháme viset. 

Levý přední díl: 
Začneme na 63 (73) 83 ok barvou gold, resp. mandarine na jehlicích č 4,5 a pleteme 
rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem podle sledu barev 1. 
Pro výstřih po 85 cm = 192 řadách = 12 raportů do výšky na levém okraji práce 10 ok 
uzavřeme a dále pak ještě uzavřeme v každé následující 2. řadě 1 × 10, 1 × 3 a 5 × 1 oko, 
přičemž z barvy gold, resp. mandarine necháme odpovídají kus příze pro obháčkování 
výstřihu viset. Po 95 cm od začátku zbylých 35 (45) 55 ok náramenice uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 63 (73) 83 ok barvou gold, resp. mandarine na jehlicích č 4,5 a pleteme 
rubovou řadu obrace. Dále pokračujeme základním vzorem podle sledu barev 2. 
Pro výstřih po 85 cm = 192 řadách = 12 raportů do výšky na pravém okraji práce 10 ok 
uzavřeme a dále pak ještě uzavřeme v každé následující 2. řadě 1 × 10, 1 × 3 a 5 × 1 oko, 
přičemž z barvy gold, resp. mandarine necháme odpovídají kus příze pro obháčkování 
výstřihu viset. Po 95 cm od začátku zbylých 35 (45) 55 ok náramenice uzavřeme. 
 
Pravý rukáv: 
Začneme na 63 ok barvou gold, resp. mandarine na jehlicích č. 4,5. Pleteme rubovou řadu 
obrace. Dále pokračujeme základním vzorem podle sledu barev 1.  Pro postranní rozšíření 
přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 7 × 1 (v každé 8. řadě 13 × 1) v každé 6 řadě 
12 × 1 a pak ještě v každé další 4. řadě 6 × 1 oko. Přidaná oka zapracujeme do vzoru, jak 
to jen nejdřív jde = 79 (89) 99 ok. Po 52 (48) 44 cm = 116 (108) 100 řad oka uzavřeme. 
 
Levý rukáv: 
Začneme na 63 ok barvou gold, resp. mandarine na jehlicích č. 4,5. Pleteme rubovou řadu 
obrace. Dále pokračujeme základním vzorem podle sledu barev 2.  Pro postranní rozšíření 
přidáváme oboustranně v každé 8. řadě 7 × 1 (v každé 8. řadě 13 × 1) v každé 6 řadě 
12 × 1 a pak ještě v každé další 4. řadě 6 × 1 oko. Přidaná oka zapracujeme do vzoru, jak 
to jen nejdřív jde = 79 (89) 99 ok. Po 52 (48) 44 cm = 116 (108) 100 řad oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Oba pruhy zadního dílu 
sešijeme. Sešijeme ramenní švy matracovým stehem. Pro průramky si odměříme z obou 
stran ramenního švu po 19 (21) 23 cm a místa si označíme. Rukávy vsadíme mezi 
označená místa, přičemž uzavřený okraj rukávu při našívání lehce natáhneme. Sešijeme 
postranní a rukávové švy matracovým stehem.  Výstřih obháčkujeme háčkem č. 4 jednou 
řadou račích sloupků (krátké sloupky háčkované zleva doprava). 


