
Model 16 Letní dámský pletený kabátek z příze Kendy 
 
Pro velikost 38 = údaje před závorkou, pro velikost 42 = údaje v závorce, pro velikost 
46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 

příze barva 38 42 46 
Kendy 
značky Schoeller+Stahl 
51% bavlna 
45% polyakryl 
4% polyamid 
Délka návinu = ca. 180 m / 100 g 

02 koralle 
 
 

500 g 
5 klubek 
 
 

600 g 
6 klubek 
 

700 g 
7 klubek 
 
 

 
Jehlice: č. 4,5 a 5,5. 
 
Ostatní potřeby: 1 květinová jehlice značky Jim Knopf, art. č. 13231, barva 04 altsilber. 
 
Základní vzor: 1: (vzorek práce 16 ok a 23 řad = 10 × 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, 
rub obrace) na jehlicích č. 4,5. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 10 ok a 15 řad = 10 × 10 cm). Vroubek s puštěnými oky 
na jehlicích č. 5,5. 

1. řada: krajové oko, *1 oko hladce, 1 nahodit*, končíme 1 okem hladce, krajové oko; 

2. řada: krajové oko, hladce, přičemž nahození předchozí řady necháme spadnout 
z jehlice a oko vytáhneme do délky, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Kabátek se plete v jednom kuse, začínáme u šálového límce. 
 
Začneme na 223 (231) 239 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme základním vzorem 1. Po 15 cm 
od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 5,5 základním vzorem 2. Po 35 (37) 39 cm 
od začátku oboustranně uzavřeme 45 ok pro přední díl a zbylá oka rozdělíme následovně: 
40 (42) 44 ok rukáv, 53 (57) 61 ok zadní díl, 40 (42) 44 ok rukáv a všechny díly dopleteme 
odděleně. Nejdřív dopleteme přes prostředních 53 (57) 61 ok zadní díl.  Pleteme tedy 
dalších 45 cm základním vzorem 2, pak oka uzavřeme. Pak pleteme přes vnějších vždy 40 
(42) 44 ok rukávů dál. Pro každý rukáv pleteme 35 cm dál základním vzorem 2, pak 
pleteme ještě 10 cm na jehlicích č. 4,5 základním vzorem 1, přičemž v 1. řadě rovnoměrně 
ujímáme 0 (2) 4 ok = 40 ok. Pak oka uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Pro postranní švy podle střihu 
položíme díly podle střihu označeními * na * a pravý postranní šev sešijeme matracovým 
stehem. Pak položíme díly ° na ° a sešijeme levý postranní šev matracovým stehem.  
 
Sešijeme rukávové švy matracovým stehem. 
 


