
2018-Z Model 1 – Dámský kabátek 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40 = 1. údaj v závorce, 
pro velikost 42/44 = 2. údaj v závorce, pro velikost 46 = 3. údaj v závorce, pro velikost 48/50 = 
údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Obtížnost: * 
 

Příze barva 36/38 40 42/44 46 48/50 
Alpaca Star 
Austermann 
36% alpaka (baby)  
35% polyamid 
15% hedvábí 
14% bavlna 
délka návinu 
= ca. 150 m / 50 g 

01 creme 
 
 
02 caramell 

150 g 
3 klubka 
 
200 g 
4 klubka 

200 g 
4 klubka 
 
250 g 
5 klubek 

200 g 
4 klubka 
 
250 g 
5 klubek  

250 g 
5 klubek 
 
300 g 
6 klubek 

250 g 
5 klubek 
 
300 g 
6 klubek 

 
Kabátek lze uplést také z příze: 
 

Příze barva 36/38 40 42/44 46 48/50 
Mohair Dream 
Austermann 
30% mohér 
30% bavlna 
25% polyamid 
15% vlna (merino) 
délka návinu 
= ca. 250 m / 50 g 

01 beige 
 
 
02 braun 

100 g 
2 klubka 
 
150 g 
3 klubka 

150 g 
3 klubka 
 
150 g 
4 klubka 

150 g 
3 klubka 
 
200 g 
4 klubka  

200 g 
4 klubka 
 
200 g 
5 klubek  

200 g 
4 klubka 
 
250 g 
5 klubek 

 
 
Jehlice: č. 4 a 5, dlouhá kruhová jehlice č. 5. 

Ostatní potřeby: 5 knoflíků ø 24 mm. 

Vzor lemu 1: na jehlicích č. 4 

1. řada (lícová): krajové oko, 1 hladce, * 2 obrace, 2 hladce*, končíme s 2 oky obrace, 
1 hladce, krajové oko; 

2. řada (rubová): krajové oko, 1 obrace, *2 hladce, 2 obrace*, končíme s 2 oky hladce, 
1 obrace, krajové oko. 

1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Vzor lemu 2: na jehlicích č. 4. 1 hladce, 1 obrace. 

Základní vzor: (vzorek práce 16 ok a 26 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) 
na jehlicích č. 5. 

Sled barev: po 20 řadách creme, resp. beige a caramell, resp. braun střídavě. 

Zdůrazněné ujímání na ramenou a rukávové kouli: 

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout. 

Levý okraj práce: 3 oka hladce splést, 1 oko hladce, krajové oko. 



 

Zdůrazněné ujímání u předního výstřihu: 

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko 
přes něj přetáhnout. 

Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, 1 oko hladce, krajové oko. 

 

Pracovní postup 

Kapsový váček: 

Začneme na 20 ok barvou caramell, resp. braun na jehlicích č. 5 a pleteme základním vzorem. Po 
15 cm od začátku oka odložíme. 

Druhý kapsový váček upleteme stejně. 

Zadní díl: 

Začneme na 86 (94/98/106) 114 ok barvou caramell, resp. braun na jehlicích č. 4 a pleteme 19 řad 
vzorem lemu 1, přičemž začínáme 1 rubovou řadou. Pak pokračujeme na jehlicích č. 5 základním 
vzorem podle sledu barev, přičemž v 1. řadě ujímáme rovnoměrně 0 (2/0/2) 4 oka = 86 (92/98/104) 
110 ok. Pro ramenní zkosení po 61 cm od začátku = 140 řad od lemu při přechodu na barvu 
caramell, resp. braun ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě oboustranně 13 (14/16/17) 19×2 oka a 
pro velikost 40 a 46 po dalších dvou řadách ještě ujímáme oboustranně 1× 1 oko. Po 71 (72/73/74) 
75 cm od začátku zbylých 34 ok uzavřeme. 

Levý přední díl: 

Začneme na 42 (46/50/50) 54 ok barvou caramell, resp. braun na jehlicích č. 4 a pleteme 19 řad 
vzorem lemu 1, přičemž začneme 1 rubovou řadou. Pak pleteme dál na jehlicích č. 5 základním 
vzorem podle sledu barev, přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 1 (2/3/0) 1 ok = 41 (44/47/50) 
53 ok.  

Pro lem kapsy po 20 řadách barvy creme, resp. beige a 14 řadách barvy caramell, resp. braun 
pleteme přes 11. (12./14./15.) 17. – 30. (31./33./34.) 36. oko vzorem lemu 2 dál. Zbylá oka pleteme 
dál základním vzorem. Ve 20. řadě barvy caramell, resp. braun 20 ok lemu kapsy uzavřeme a 
místo těchto ok zapracujeme do práce 20 ok kapsového váčku. Dále pleteme přes všechna oka 
základním vzorem dál podle sledu barev. 

Pro výstřih po 46 cm od začátku = 100 řad od lemu ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě na levém 
okraji práce 4 (3/2/1) 0×1 oko a pak ještě v každé 6. řadě ujímáme zdůrazněně 8 (9/10/11) 12×1 
oko. Současně pro ramenní zkosení ujímáme zdůrazněně po 61 cm od začátku = 140 řad od lemu 
v každé 2. řadě na pravém okraji práce 13 (14/16/17) 19×2 oka a pro velikost 40 a 46 ještě po 
dalších 2 řadách 1×1 oko. V následující lícové řadě poslední 3 oka hladce splést a pak 
protáhneme zbylým okem přízi. 

Pravý přední díl: 

Začneme na 42 (46/50/50) 54 ok barvou caramell, resp. braun na jehlicích č. 4 a pleteme 19 řad 
vzorem lemu 1, přičemž začneme 1 rubovou řadou. Pak pleteme dál na jehlicích č. 5 základním 
vzorem podle sledu barev, přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujímáme 1 (2/3/0) 1 ok = 41 (44/47/50) 
53 ok.  

Pro lem kapsy po 20 řadách barvy creme, resp. beige a 14 řadách barvy caramell, resp. braun 
pleteme přes 12. (14./15./17.) 18. – 31. (33./34./36.) 37. oko vzorem lemu 2 dál. Zbylá oka pleteme 
dál základním vzorem. Ve 20. řadě barvy caramell, resp. braun 20 ok lemu kapsy uzavřeme a 



místo těchto ok zapracujeme do práce 20 ok kapsového váčku. Dále pleteme přes všechna oka 
základním vzorem dál podle sledu barev. 

Pro výstřih po 46 cm od začátku = 100 řad od lemu ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě na 
pravém okraji práce 4 (3/2/1) 0×1 oko a pak ještě v každé 6. řadě ujímáme zdůrazněně 8 (9/10/11) 
12×1 oko. Současně pro ramenní zkosení ujímáme zdůrazněně po 61 cm od začátku = 140 řad od 
lemu v každé 2. řadě na levém okraji práce 13 (14/16/17) 19×2 oka a pro velikost 40 a 46 ještě po 
dalších 2 řadách 1×1 oko. V následující lícové řadě poslední 3 oka hladce splést protáhneme 
zbylým okem přízi. 

Rukáv: 

Začneme na 42 (42/42/46) 46 ok barvou caramell, resp. braun na jehlicích č. 4 a pleteme 19 řad 
vzorem lemu 1, přičemž začínáme 1 rubovou řadou. Pak pokračujeme dále na jehlicích č. 5 
základním vzorem podle sledu barev, přičemž v 1. řadě ujímáme rovnoměrně 1 (1/1/2) 2 oka = 41 
(41/41/44) 44 ok. Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 12. řadě od lemu 6×1 (v 
každé 10. řadě od lemu 7×1 / v každé 8. řadě od lemu 9×1 / v každé 10. řadě od lemu 4×1 a v 
každé další následující 8. řadě ještě 4×1) v každé 8. řadě od lemu 5× a v každé další následující 6. 
řadě ještě 5×1 oko = 53 (55/59/60) 64 ok.  

Pro rukávovou kouli po 40,5 (40/39,5/39) 38,5 cm od začátku oboustranně zdůrazněně ujímáme v 
každé 2. řadě 12 (12/13/13) 14×2 oka a 0 (1/1/1) 1×1 oko. Po 50 cm od začátku zbylých 5 (5/5/6) 6 
ok uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. 

Pro průramky si odměříme z obou stran ramenního švu 19 (20/21/22) 23 cm a označíme si to. 
Rukávovou kouli lehce nataženou vsadíme mezi označení. Sešijeme postranní a rukávové švy v 
jednom kuse matracovým stehem. Kapsový váček našijeme zevnitř. 

Pro přední lemy nabereme z předních okrajů a okraje výstřihu rovnoměrně 312 (316/320/324) 328 
ok barvou caramell, resp. braun na jehlice č. 4 a pleteme v rubové řadě hladce. Dále pokračujeme 
vzorem lemu, přičemž začínáme krajovým okem a 2 oky hladce a končíme 2 oky hladce, krajové 
oko. Na pravém lemu vypracujeme po 1,5 cm 5 knoflíkových dírek následovně: krajové oko, 4 oka 
uplést, * 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout, 2 oka nahodit, 2 
oka hladce splést, 16 ok uplést*, vzor mezi * opakujeme 4×, 1 oko hladce sejmout, oko hladce a 
sejmuté oko přes něj přetáhnout, 2 oka nahodit, 2 oka hladce splést, uplést zbylé oka řady. V 
rubové řadě pleteme u nahozených 2 ok 1 oko podle vzoru a oko podle vzoru anglicky, tj. za zadní 
nit.  Po 4 cm oka volně uzavřeme a našijeme knoflíky. 


