
Model 23 Letní pletený dámský kabátek z příze Kendy 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42 = údaje v závorce, pro velikost 
424/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny 
velikosti. 
 

příze barva 36/38 42 44/46 
Kendy 
značky Schoeller+Stahl 
51% bavlna 
45% polyakryl 
4% polyamid 
Délka návinu = ca. 180 m / 100 g 

05 schilf 
 

200 g 
2 klubka 
 
 

300 g 
3 klubka 
 
 

400 g 
4 klubka 
 
 

 
Jehlice: jehlice a kruhová jehlice č. 5. 
 
Vzor lemů: lícový žerzej (v normálních řadách: líc hladce, rub obrace, v kruhových 
řadách: stále hladce) na jehlicích č. 5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 12 ok a 20 řad = 10 x 10 cm). Pleteme podle rozkresu 
na jehlicích č. 5. Jsou zakresleny jen lícové řady. V sudých rubových řadách pleteme oka 
tak, jak se jeví, nahození obrace. Šedivá okénka označují opakování vzoru MS 6 ok 
a 4 řady = 1 MS. 1. – 4. řady MS stále opakujeme. 
 
Pracovní postup 
 
Model se začíná u krčního výstřihu a pleteme až do konce v jednom kuse. Střihové 
schéma je pro lepší přehlednost zakresleno v jednotlivých dílech. 
 
Začneme na 4 oka na jehlicích č. 5 a pro lem výstřihu pleteme 90 řad vzorem lemů 
a přitom začínáme rubovou řadou, přízi neodstřihneme. Z levého okraje nabereme 89 ok 
a přidáme 4 oka počátečního okraje = 97 ok. V rubové řadě pleteme obrace a pak ještě 
2 řady lícový žerzej. 
 
Rozdělení 1. řady vzoru, přičemž si vždy označíme 2 oka raglánové linie: 19 ok levý 
přední díl, 2 oka lícový žerzej raglánové linie, 9 ok levý rukáv, 2 oka lícový žerzej 
raglánové linie, 33 ok zadní díl, 2 oka lícový žerzej raglánové linie, 9 ok levý rukáv, 2 oka 
lícový žerzej raglánové linie, 19 ok pravý přední díl. V tomto rozdělení ok pleteme dále 
základním vzorem na jehlicích č. 5 podle rozkresu následovně: 

 Levý přední díl: 4 oka lícový žerzej, rozkres od šipky F – B. 

 Levý rukáv od šipky A – C. 

 Zadní díl: od šipky A – B. 

 Pravý rukáv: od šipky D – B. 

 Pravý přední díl: rozkres od šipky A – E, 4 oka lícový žerzej. 

Pro raglán přidáváme podle rozkresu 14 (16) 18 x 1 oko z obou stran 2 raglánových ok 
(pro velikost 42 a 44/46 v přidávání smysluplně dál pokračujeme). Po 17 (19) 21 cm 
od lemu je na jehlicích 209 (225) 241 ok. Nyní práci mezi oběma raglánovými oky 
rozdělíme, tato oka běží dál jako krajová oka. 
 
  



Nejdřív pleteme přes 39 (43) 47 ok levého rukávu dál 2 cm vzorem lemu, pak oka volně 
uzavřeme. Pak pleteme přes 39 (43) 47 ok pravého rukávu dál a dokončíme ho stejně 
jako levý rukáv. 
 
Následně pleteme základním vzorem přes 131 (139) 147 ok předního a zadního dílu 
v jednom kuse dál a pleteme 34 (36) 38 cm základním vzorem. Pak ještě pleteme 2 cm 
vzorem lemu a pak oka volně uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díl vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout Sešijeme rukávové švy 
matracovým stehem. Lemy se rolují směrem ven. 


