
2018-Z Model 19 – Dámský pletený kabát 
 
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 = 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 

05 schwarz 
 
 

850 g 
17 klubek 
 

900 g 
18 klubek 
 

950 g 
19 klubek 
 

1000 g 
20 klubek 

 
Jehlice: přímé jehlice č. 8. 

Ostatní potřeby: 3 velké knoflíky značky Jim Knopf, art. č. 13246, barva altgold. 

Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 8. 

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

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 62 (66/70) 74 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu. Po 5 cm pokračujeme 
základním vzorem, přičemž oboustranně necháváme krajové oko a 2 oka vroubkem běžet dál jako 
lem rozparku. Po 50 cm od začátku pleteme přes všechna oka základním vzorem dál. Pro ramenní 
zkosení uzavřeme po 112 cm od začátku oboustranně 3 (4/5) 6 a pak ještě uzavřeme v každé 
2. řadě oboustranně 3×4 a 2×3 (4×4 a 1×3/ 5×4) 1×5 a 4×4 oka. Po 120 cm od začátku zbylých 
20 ok uzavřeme. 

Levý přední díl: 

Začneme na 35 (37/39) 41 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu. Po 5 cm od začátku 
pokračujeme základním vzorem dál, přičemž na pravém okraji práce necháváme krajové oko 
a 2 oka vroubkem běžet dál jako lem rozparku a na levém okraji práce pleteme krajové oko a 5 ok 
vroubkem pro připletený lem. Po 50 cm od začátku pleteme přes oka lemu rozparku dál základním 
vzorem, připletený lem na levém okraji práce běží dál. 

Pro výstřih po 90 cm od začátku na levém okraji práce plést 2 oka hladce před lemem, toto ujímání 
opakujeme v každé následující 6. řadě ještě 7×. 

Pro ramenní zkosení po 112 cm od začátku uzavřeme na pravém okraji práce 3 (4/5) 6 ok a dále 
pak ještě uzavřeme v každé následující 2. řadě oboustranně 3×4 a 2×3 (4×4 a 1×5/ 5×4) 1×5 
a 4×4 oko Zbylých 6 ok límce pleteme ještě 10 cm dál vroubkem. Pak oka volně uzavřeme. 

Pravý přední díl: 

Začneme na 35 (37/39) 41 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu. Po 5 cm od začátku 
pokračujeme základním vzorem dál, přičemž na pravém okraji práce necháváme krajové oko 
a 5 ok vroubkem pro připletený lem a na levém okraji práce necháváme krajové oko a 2 oka 



vroubkem běžet dál jako lem rozparku. Po 50 cm od začátku pleteme přes oka lemu rozparku dál 
základním vzorem, připletený lem na pravém okraji práce běží dál. 

Pro výstřih po 90 cm od začátku na pravém okraji práce splést přehozeně hladce 2 oka (= 1 oko 
hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout) za lemem, toto ujímání 
opakujeme v každé následující 6. řadě ještě 7×. 

Pro ramenní zkosení po 112 cm od začátku uzavřeme na levém okraji práce 3 (4/5) 6 ok a dále 
pak ještě uzavřeme v každé následující 2. řadě oboustranně 3×4 a 2×3 (4×4 a 1×5/ 5×4) 1×5 
a 4×4 oko Zbylých 6 ok límce pleteme ještě 10 cm dál vroubkem. Pak oka volně uzavřeme. 

Rukáv: 

Začneme na 26 (26/28) 28 ok na jehlicích č. 8 a pleteme základním vzorem dál. Pro vel. 36/38 
pleteme 20 řad rovně. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně 1 oko a dále pak ještě 
přidáváme oboustranně v každé následující 6. řadě ještě 6×1 (v každé 6. řadě od začátku 9×1 / 
v každé 6. řadě od začátku 7×1 a pak ještě v každé další následující 4. řadě 2×1) v každé 6. řadě 
od začátku 5×1 a pak ještě v každé další 4. řadě 5×1 oko = 40 (44/46) 48 ok. Po 45 (43/41) 39 cm 
od začátku oka uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy hladkou přízí 
matracovým stehem. Pro průramky si odměříme z obou stran ramenního švu 20 (21,5/23) 24,5 cm 
a označíme si je. Rukávy lehce natažené vsadíme mezi označení a přišijeme je. Postranní 
a rukávové švy sešijeme matracovým stehem, přičemž pro rozparek necháme oboustranně 50 cm 
od spodního okraje nesešitých. Límec sešijeme v zadní středu a našijeme ho na zadní výstřih. 

Našijeme knoflíky podle střihu (označeno). 


