
2018-Z Model 14 – Dámský pletený kabátek 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42/44 = údaje za závorkou.  
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti 
 
Obtížnost: ** 
 

příze barva 36/38 42/44 
Chic & Warm 
Schoeller + Stahl 
75% polyakryl 
15% vlna 
10% alpaka 
délka návinu = ca. 210 m / 100 g 

03 rubin 
 
 

600 g 
6 klubek 
 

700 g 
7 klubek 
 

 
Kabátek lze uplést také z příze: 
 

příze barva 36/38 42/44 
Caleido 
Austermann 
85% alpaka (baby) 
15% vlna 
délka návinu = ca. 95 m / 50 g  

12 dahlie 
 

650 g 
13 klubek 
 

700 g 
14 klubek 
 

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

Vzor lemu: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4,5. 

Základní vzor 1: (vzorek práce 14 ok a 26 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 5,5. Vzor s hlouběji 
vpichovaným okem podle pletacího rozkresu. Jsou zakresleny lícové i rubové řady. Lícové řady se 
čtou zprava doleva a rubové řady zleva doprava. Oka v rubových řadách jsou zakreslena tak, jak 
se pletou. Pleteme 1×1. – 18. řadu, pak stále opakujeme 7. – 18. řadu. 

Základní vzor 2: (vzorek práce 14 ok a 24 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 5,5. 3 oka patentový 
okraj, 1 oko rubový žerzej, 1 patentové oko, 2 oka rubový žerzej*, vzor mezi * stále opakujeme, 
končíme 1 patentovým okem, 1 okem rubový žerzej a 3 oky patentový okraj. 

3 oka patentový okraj: 

 V lícových řadách první a poslední 3 oka pleteme následovně: 1 oko hladce, 1 oko obrace 
sejmout, přičemž příze leží před prací, oko hladce 

 V rubových řadách první a poslední 3 oka pleteme následovně: 1 oko obrace sejmout, 
přičemž příze leží před prací, 1 oko hladce 1 oko obrace sejmout, přičemž příze leží před 
prací. 

Patentové oko: 

1. řada (rubová): 1 oko sejmout obrace s nahozením; 
2. řada (lícová): oko s nahozením hladce splést. 

1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Rubový žerzej: líc obrace, rub hladce. 

Ujímání kruhové sedlo: Pra raglánové linie si vždy označíme na přechodu dílu patentová oka + 
oboustranně 2 oka obrace (= 5 ok) = celkem 8 míst ujímání. 



 Ujímání před označením: 4 oka hladce splést. 
 Ujímání za označením: 1 oko hladce sejmout, 3 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně 

přetáhnout. 

Zdůrazněné ujímání přední výstřih: 

 Pravý okraj práce: 3 oka patentový okraj, 1 oko obrace, 1 patentové oko, 2 oka obrace, 
1 patentové oko, 2 oka obrace, 1 patentové oko, 2 oka obrace, oko obrace sejmout, 3 oka 
hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout. 

 Levý okraj práce: 4 oka hladce splést, 2 oka obrace, 1 patentové oko, 2 oka obrace, 
1 patentové oko, 2 oka obrace, 1 patentové oko, 1 oko obrace, 3 oka patentový okraj. 

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 73 (85) ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku 
pokračujeme dál na jehlicích č. 5,5 základním vzorem 1 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 2 oka 
rubový žerzej, 1 patentové oko, 3 oka rubový žerzej, 10 (12) × MS, 2 oka rubový žerzej, 1 
patentové oko, 2 oka rubový žerzej, krajové oko. Po 50 cm od začátku oka odložíme. 

Levý přední díl: 

Začneme na 47 (53) ok na jehlicích č. 4,5 a v rubové řadě pleteme oka v tomto rozdělení: 3 oka 
patentový okraj, 1 oko hladce, *1 patentové oko, 2 oka hladce*, vzor mezi * opakujeme 4 x, **1 oko 
obrace, 1 oko hladce**, vzor mezi ** opakujeme 15 (18) x, končíme krajovým okem. V tomto 
rozdělení ok pleteme 6 cm. Pak pokračujeme dál na jehlicích č. 5,5 základním vzorem v tomto 
rozdělení ok: krajové oko, 2 oka rubový žerzej, 1 patentové oko, 3 oka rubový žerzej, 4 (5) × MS, 
*2 oka rubový žerzej, 1 patentové oko*, vzor mezi * opakujeme 4 x, 1 oko rubový žerzej, 3 oka 
patentový okraj. Připletené lemy na levém okraji běží až k límci dál. Po 50 cm od začátku oka 
odložíme. 

Pravý přední díl: 

Začneme na 47 (53) ok na jehlicích č. 4,5 V rubové řadě rozdělíme oka následovně: krajové oko, 
** 1 oko hladce, 1 oko obrace**, vzor mezi ** opakujeme 15 (18) x, *2 oka hladce, 1 patentové 
oko*, vzor mezi * opakujeme 4 x, 1 oko hladce, 3 oka patentový okraj. V tomto rozdělení ok 
pleteme 6 cm. Pak pokračujeme dále na jehlicích č 5,5 základním vzorem 1 v tomto rozdělení ok: 
3 oka patentový okraj, 1 oko rubový žerzej, * 1 patentové oko, 2 oka rubový žerzej*, vzor mezi * 
opakujeme 4 x, 4 (5) × MS, 3 oka rubový žerzej, 1 patentové oko, 2 oka rubový žerzej, krajové 
oko. Připletené lemy na pravém okraji běží až k límci dál. Po 50 cm od začátku oka odložíme. 

Rukáv: 

Začneme na 36 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku pokračujeme 
dál na jehlicích č. 5,5 základním vzorem 1 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 1×3.- 6. oko MS, 5× 
MS, krajové oko. 

Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 12. řadě od lemu 4×1 a pak ještě v každé 
další 10. řadě 4×1 (v každé 6. řadě od lemu 14×1) oko. Přidaná oka zapracujeme, jak jen to je 
možné do vzoru = 52 (64) ok.  

Po 44 (41) cm od začátku oka odložíme. Druhý rukáv upleteme stejně. 



Sedlo: 

Všechny díly nabereme na kruhovou jehlici č. 5,5 následovně: 47 (53) ok pravý přední díl, 52 (64) 
ok pravý rukáv, 73 (85) ok zadní díl, 52 (64) ok levý rukáv, 47 (53) ok levý přední díl = 271 (319) 
ok. 

V 1. řadě pleteme dále základním vorem 2, přičemž vždy na sebe navazující krajová oka 
jednotlivých dílů hladce spleteme a patentová oka pleteme dál = 267 (315) ok. 

V 9. řadě od začátku sedla pleteme ujímání z obou stran označení = 243 (291) ok. 

Současně v 17. (25.) řadě pleteme ujímání pro přední výstřih. Toto ujímání pleteme ještě 2× 
v každé 16. řadě Po 73 (76) cm od začátku – měřeno v zadním středu, pro zadní výstřih uzavřeme 
prostředních 49 ok. Přes zbylých vždy 16 ok pro límec pleteme ještě dalších 10 cm ve stejném 
rozložení ok dál. Pak oka uzavřeme. 

Dohotovení: 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme ho a necháme ho uschnout. Sešijeme postranní a rukávové 
švy matracovým stehem. 

Límec sešijeme v zadním švu a límec našijeme na zadní výstřih. 


