
Model 22 Letní pletený dámský kabátek z příze Magic Silk Color 
 
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 = 3. údaj v závorce, pro velikost 48 = údaje 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 

příze barva 36 38/40 42 44/46 48 
Magic Silk Color 
zn. Austermann 
100% hedvábí 
Délka návinu 
= 200 m / 50 g 

101 zimt 
 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

350 g 
7 klubek 
 
  

400 g 
8 klubek 
 
  

450 g 
9 klubek 
 
  

500 g 
10 klubek 

 
Jehlice: č. 3,5. 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 24 ok a 32 řad = 10 × 10 cm), 2 hladce, 2 obrace na jehlicích 
č. 3,5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce ca. 15 ok a 28 řad = 10 × 10 cm, 1 MS = opakování vzoru 
= 4,7 cm). Podle rozkresu pleteme na jehlicích č. 3,5. Jsou zakresleny lícové i rubové 
řady. Lícové řady se čtou zprava doleva a rubové řady zleva doprava. 1. – 3. řadu pleteme 
1×, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu. 
 
Pracovní postup 
 
Kabátek pleteme napříč, začínáme u levého rukávu. 
 
Začneme na 60 (60/60/68) 68 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 10 cm 
od začátku pokračujeme dále základním vzorem, přičemž v 1. řadě pro velikost 36,38/40 
a 42 1 oko přidáváme a oka rozdělíme následovně: krajové oko, 8 (8/8/9) 9 × MS, 
končíme prvními 3 oky následujícího MS, krajové oko = 61 (61/61/68) 68 ok. 
 
Pro postranní rozšíření přidáváme v každé následující 14. (14./10./10.) 7. řadě 
oboustranně 6 (6/9/9) 12 × 1 oko. Po 47 (45/43/43) 43 cm od začátku oboustranně 
přidáváme 1 × 3 oka = 79 (79/85/92) 98 ok. Pak pro postranní šev nově nahodíme 
oboustranně 68 (68/65/65) 62 ok = 215 (215/215/222) 222 ok a oka rozdělíme 
následovně: krajové oko, 30 (30/30/31) 31 × MS, končíme 3 oky následujícího MS, krajové 
oko. 
 
Pro výstřih práci rozdělíme po 17 (19/21/23) 25 cm od postranního švu a pokračujeme dál 
přes pravých 110 ok zadního dílu dál. Levých 105 (105/105/112) 112 ok odložíme. 
Po dalších 12 cm oka odložíme. 
 
 
Nyní nabereme opět odložených levých 105 (105/105/112) 112 ok na jehlice č. 3,5 
a pro levý přední díl pleteme vzorem lemu dál. Po 12 cm oka volně v rytmu vzoru 
uzavřeme. Díky změně vzoru se přední okraj stáhne. 
 
Pro pravý přední díl nahodíme nově 105 (105/105/112) 112 ok na jehlicích č. 3,5 
a pleteme 12 cm vzorem lemu. Pak opět nabereme pravých 110 ok zadního dílu na jehlice 
a pleteme přes všechna oka dál základním vzorem v následujícím rozdělení: krajové oko, 
30 (30/30/31) 31 × MS, končíme 3 oky následujícího MS, krajové oko. Po 17 (19/21/23) 25 
cm od vzoru lemu pro postranní šev oboustranně 68 (68/65/65) 62 ok uzavřeme = 79 
(79/85/92) 98 ok.  



Pravý rukáv dopleteme zrcadlově k levému rukávu. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové 
švy matracovým stehem. 


