
Model 24 Letní dámský pletený kabátek a náhrdelník z příze Shalima 
(nebo Limone nebo Satin Cotton) 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42 = údaje v závorce, pro velikost 
44/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny 
velikosti. 
 

příze barva 36/38 40/42 44/46 náhrdelník 
Shalima 
značky Schoeller+Stahl  
60% viskóza 
32% bavlna 
8% polyamid 
Délka návinu = 140 m / 50 g 

11 khaki 500 g 
10 klubek 
 
 

550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 

50 g 
1 klubko 

 
Model lze také uplést z následujících přízí: 
 

příze barva 36/38 40/42 44/46 náhrdelník 
Limone 
značky Schoeller+Stahl  
100% bavlna 
mercerizovaná, opalovaná 
Délka návinu = 125 m / 50 g 

91 elefant 600 g 
12 klubek  
 

650 g 
13 klubek 
 
 

700 g 
14 klubek 

50 g 
1 klubko 

 
příze barva 36/38 40/42 44/46 náhrdelník 
Satin Cotton 
značky Schoeller+Stahl  
100% bavlna 
mercerizovaná 
Délka návinu = 130 m / 50 g 

105 silber 550 g 
11 klubek 
 
 

600 g 
12 klubek 
 
 

650 g 
13 klubek 

50 g 
1 klubko 

 
Jehlice: jehlice a kruhová jehlice č. 4 a 4,5. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 20 ok a 30 řad = 10 × 10 cm). Lícový žerzej (v normálních 
řadách: líc hladce, rub obrace; v kruhových řadách: stále hladce) na jehlicích č. 4,5. 
 
Rozkres: v 1. a 3. řadě prázdné čtverečky při pletení přecházíme. Nemají žádný význam. 
Od 5. řady místo prázdných čtverečků pokračujeme ve vzoru smysluplně dál. 
 
Pracovní postup pro pletený kabátek 
 
Model se začíná plést od výstřihu směrem dolů beze švů. Střihové schéma je 
pro lepší přehlednost zakresleno v jednotlivých dílech. 
 
Pro lemy začneme u výstřihu na 4 oka na jehlicích č. 4,5 a pleteme 66 řad základním 
vzorem, přičemž začínáme rubovou řadou. Práci neotáčíme, ale z levého okraje nabereme 
66 ok a z počátečního okraje nabereme 4 oka = celkem 74 ok. Pleteme rubovou řadu 
obrace. Dále pokračujeme v rozdělení vzoru podle rozkresu, vzor od HM (= zadní střed) 
pleteme zrcadlově. 
 
Ve 3. řadě začneme s přidáváním pro raglán (Z = 1 oko přidat anglicky hladce [za zadní 
nit] z příčné nitě). Toto přidávání pleteme v každé lícové řadě. Od 5. řady na okrajích 
pravého a levého (předního dílu) v každé lícové řadě pleteme 1 nahodit 3 oka od okraje. 
Toto přidávání opakujeme v každé lícové řadě. 



Od 7. řady vedle 4 ok zadního středu přidáváme z obou stran po 1 oku anglicky hladce 
(= za zadní nit) z příčné nitě. Toto přidávání opakujeme v každé lícové řadě. 
 
Po 20 (23) 26 cm (= 60 (69) 78 řadách od začátku přidávání je raglán ukončený. Nyní 
práci rozdělíme a po 76 (86) 94 okách rukávů odložíme. Dále pleteme přes oka předního 
a zadního dílu v jednom kuse, přičemž na místech, kde jsou odložena oka rukávů vždy 
z posledního oka předního dílu a 1. oka zadního dílu pleteme 1 oko hladce a 1 oko 
anglicky hladce (= za zadní nit). 
 
Přidávání vedle zadního středu a na předních okrajích pleteme dál, dokud v zadním středu 
není dosažena délka 64 (67) 70 cm od lemu. Pak pleteme 4 řady lícový žerzej bez 
přidávání. Pak oka elasticky uzavřeme následovně: 1 oko hladce, *1 oko hladce, obě oka 
vezmeme zpátky na levou jehlici, obě oka spleteme hladce, přičemž vpichujeme do zadní 
části oka (= anglicky hladce). Od * stále opakujeme, dokud nejsou uzavřena všechna oka. 
 
Nyní pleteme rukávy v kruhových řadách dál. Ze dvou přidaných ok mezi předním 
a zadním díle vždy nabereme ještě 1 oko. = 78 (88) 96 ok. Tato obě oka si označíme. 
V každé další 6. řadě (střídavě v každé 4. a 6. řadě) v každé 4. řadě ujímáme z obou stran 
označených ok 14 (19) 23 × 1 ok. Dírková linie ve středu běží dál = 50 ok. Po 64 cm 
od lemu pleteme ještě 4 kruhové řady lícový žerzej, pak oka volně uzavřeme. 
 
Pracovní postup pro pletený náhrdelník 
 
Pleteme 4 kroužky. Tedy začneme na jehlicích č. 4 1 × 110, 1 × 125, 1 × 140, 1 × 155 
a 1 × 170 ok a pleteme 7 kruhových řad hladce, pak oka uzavřeme. 
 
Pro spojovací díl začneme na 8 ok na jehlicích č. 4 a pleteme 7 cm lícovým žerzejem. Pak 
oka uzavřeme. Upletené kroužky seřadíme podle velikosti a položíme na rovnou plochu 
tak, aby se ve středu dotýkaly. Na toto místo položíme spojovací kroužek a sešijeme ho. 


