
2018-Z Model 20 – Dámský pletený kabátek s kapucí 
 
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 

04 grau 
 
 

700 g 
14 klubek 
 

700 g 
14 klubek 
 

750 g 
15 klubek 
 

 
Jehlice: přímé jehlice č. 8. 

Ostatní potřeby: 5 knoflíků značky Jim Knopf, art. č. 13503 - kov se štrasem. 

Základní vzor: (vzorek práce 10 ok a 16 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 8. Příze má nepravidelně 
rozmístěná silnější a slabší místa. Oka tenčího úseku pleteme v lícových i rubových řadách hladce, 
oka silnějšího úseku pleteme v lícových i rubových řadách obrace. Tak vznikne nepravidelná 
struktura úpletu. 

 

Pracovní postup: 
Kabátek se plete v jednom kuse, začínáme od zadního dílu. 

Začneme na 52 (58) 64 ok na jehlicích č. 8 základním vzorem. Pro postranní rozšíření po 38 cm 
od začátku přidáváme následovně: 

 vel. 36/38: v každé 2. řadě oboustranně 1×2, 13×3, 1×4 a 1×5 ok; 
 vel. 40/42: v každé 4. řadě oboustranně 1×2 a 2×3 a pak ještě v každé 2. Řadě 10×3, 1×4 

a 1×5 ok; 
 vel.  44/46: v každé 4. řadě oboustranně 1×2 a 4×3 a pak ještě v každé další 2. řadě 7×3, 

1×4 a 1×5 ok = 152 ok. 

Pro rozparek po dalších 7 cm oboustranně uzavřeme 12 ok a v následující řadě je znovu 
nahodíme. Pro výstřih po 70 (72) 74 cm od začátku uzavřeme prostředních 22 ok a dopleteme 
přední díl přes 65 ok odděleně. Pro výstřih přidáváme v každé 2. řadě na vnitřním okraji vždy 8×1 
a 1×5 ok = 78 ok. 

Pro postranní tvarování rukávu po 12 cm od ramenní linie ujímáme následovně: 

 vel. 36/38: v každé následující 2. řadě oboustranně 1×5,1×4, 13×3 a 1×2 oka; 
 vel. 40/42: v každé následující 2. řadě oboustranně 1×5, 1×4 a 10×3 a pak ještě v každé 

další 4. řadě 2×3 a 1×2 oka; 
 vel.  44/46: v každé následující 2. řadě oboustranně 1×5, 1×4 a 7×3, pak ještě v každé 

další následující 4. řadě 4×3 a 1×2 oka = 52 (58) 64 ok. 

Po 63 (65) 67 cm od ramenní linie oka uzavřeme. 



Kapuce: 

Začneme na 74 ok na jehlicích č. 8 a pleteme vzorem lemu. Pro postranní zkosení po 6 cm 
od začátku ujímáme oboustranně 1 oko, v každé další 4. řadě ještě 3×1 a pak ještě v každé další 
6. řadě 3×1 oko = 60 ok. Po 29 cm od začátku oka uzavřeme. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy 
v jednom kuse matracovým stehem, přičemž na postranním švu necháme pro rozparek 7 cm 
od spodního okraje předního dílu nesešitých. Kapuci složíme na polovinu a šev sešijeme v zadním 
středu na uzavírací řadě. Kapuci našpendlíme do výstřihu a našijeme přes sebe. Našijeme knoflíky 
podle střihu na přední díl. 


