
2018-Z Model 12 – Dámský pletený kabát 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce, pro velikost 44/46 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Obtížnost: * 
 

příze barva 36/38 40/42 44/46 
Big Flame 
Schoeller + Stahl 
54% vlna 
46% viskóza (Rayon) 
délka návinu = ca. 60 m / 50 g 

02 koralle 
 
 

700 g 
14 klubek 
 

750 g 
15 klubek 
 

800 g 
16 klubek 
 

 
Jehlice: přímé č. 8. 

Vzor lemu 1: 2 hladce, 2 obrace. 

Vzor lemu 2: 1 hladce, 1 obrace. 

Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 14 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 8. Lícový žerzej (líc 
hladce a rub obrace) na jehlicích č. 8. 

Zdůrazněné ujímání: 

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

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

 

Pracovní postup 

Kapsa: 

Začneme na 22 ok na jehlicích č. 8, pleteme základním vzorem, přičemž začínáme rubovou řadou. 
Po 17 cm od začátku pleteme dále vzorem lemu 2. Po dalších 3 okách v rytmu vzoru uzavřeme. 
Druhou kapsu pleteme stejně. 

Zadní díl: 

Začneme na 58 (62) 66 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu 1, přičemž začínáme rubovou 
řadou v tomto rozdělení ok: krajové oko, 1 oko obrace, * 2 hladce, 2 obrace*, vzor mezi * 
opakujeme 13 (14) 15× a končíme 2 oky hladce, 1 okem obrace, krajové oko. Po 25 cm 
od začátku oboustranně ujímáme 1 oko = 56 (60) 64 ok. Dále pleteme základním vzorem, 
pro raglán si práci po 67 (64) 61 cm od začátku oboustranně označíme a v každé následující 
2. řadě oboustranně zdůrazněně ujímáme 16 (18) 20×1 oko. Po 90 cm od začátku zbylých 24 ok 
pevně uzavřeme. 

Levý přední díl: 

Začneme na 35 (37) 39 ok na jehlicích č. 8 a pleteme rubovou řadu v následujícím rozdělení ok: 
krajové oko, 1 hladce, 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace [= 8 ok 
připleteného lemu], 1 oko hladce, *2 obrace, 2 hladce*, vzor mezi * opakujeme 6 (6) 7×, končíme 1 
okem obrace (2 oky obrace, 1 okem hladce) 1 okem obrace, krajové oko. 

Po 25 cm od začátku v lícové řadě pleteme přes prvních 27 (29) 31 ok základním vzorem, 8 ok 
lemu běží dál. 



Pro výstřih po 60 cm od začátku na levém okraji práce před lemem spleteme 2 oka hladce a dále 
pak ještě v každé 4. řadě ujímáme stejným způsobem 9×1 oko. 

Současně pro raglán po 67 (64) 61 cm od začátku si práci na pravém okraji práce označíme a pak 
v každé následující 2. řadě zdůrazněně ujímáme 15 (17) 19×1 oko = 10 ok. Pak pleteme dále 
takto: 

 Lícová řada: 2 oka hladce přehozeně splést, *1 oko obrace, 1 oko hladce*, vzor mezi * 
opakujeme 3 x, končíme 1 okem obrace, krajové oko = 9 ok. 

 Rubová řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 

 Lícová řada: 2 oka hladce přehozeně splést, * 1 oko hladce, 1 oko obrace*, vzor mezi * 
opakujeme 3 x, krajové oko = 8 ok. 

 Rubová řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 

Pro připletené lemy pleteme přes zbylých 8 ok ještě 11 cm vzorem dál, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. 

Pravý přední díl: 

Začneme 35 (37) 39 ok na jehlicích č. 8 a pleteme rubovou řadu v následujícím rozdělení ok: 
krajové oko, 1 oko obrace (1 hladce, 2 obrace) 1 obrace* 2 hladce, 2 obrace*, vzor mezi * 
opakujeme 6 (6) 7×, 2 hladce, 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace, 1 hladce, 1 obrace, 1 hladce, krajové 
oko [= 8 ok připleteného lemu]. 

Po 25 cm od začátku v lícové řadě pleteme přes prvních 8 ok vzor lemu, přes zbylých 27 (29) 31 
ok pleteme dál základním vzorem. 

Pro výstřih po 60 cm od začátku na pravém okraji práce za lemem spleteme 2 oka přehozeně 
hladce a dále pak ještě v každé 4. řadě ujímáme stejným způsobem 9×1 oko. 

Současně pro raglán po 67 (64) 61 cm od začátku si práci na levém okraji práce označíme a pak 
v každé následující 2. řadě zdůrazněně ujímáme 15 (17) 19×1 oko = 10 ok. Pak pleteme dále 
takto: 

 Lícová řada: krajové oko, *1 obrace, 1 hladce* vzor mezi * opakujeme 3× končíme 1 okem 
obrace, 2 oky hladce, krajové oko = 9 ok. 

 Rubová řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 

 Lícová řada: krajové oko *1 obrace, 1 hladce*, vzor mezi * opakujeme 3 x, 2 oka hladce 
splést = 8 ok. 

 Rubová řada: oka pleteme tak, jak se jeví. 

Pro připletené lemy pleteme přes zbylých 8 ok ještě 11 cm vzorem dál, pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. 

Rukáv: 

Začneme na 34 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu 1, přičemž začneme rubovou řadou 
v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 1 obrace, *2 hladce, 2 obrace*, vzor mezi * opakujeme 
7×, končíme 2 oky hladce, 1 okem obrace, krajové oko. Po 13 cm pokračujeme základním vzorem 
dál, přičemž v 1. řadě přidáme 8 (12) 16 ok = 42 (46) 50 ok. 

Pro raglán si práci oboustranně po 41 (38) 35 cm od začátku označíme a pak v každé 2. řadě 
oboustranně zdůrazněně ujímáme 16 (18) 20×1 ok. 

Po 64 cm od začátku zbylých 10 ok pevně uzavřeme. 



Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme raglánové švy až 
k označení matracovým stehem. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. 
Sešijeme šev krčního lemu v zadním středu a lemy našijeme na zadní výstřih a uzavírací řady 
rukávů. Kapsy našijeme v odstupu 1 cm shora od vzoru lemu a 2 cm od předního lemu na přední 
díly. 


