
2018-Z Model 21 – Dámské pletené šaty 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 42 
= 2. údaj 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 
Alpaca Star 
Austermann 
36% alpaka (baby) 
35% polyamid 
15% hedvábí 
14% bavlna 
délka návinu = ca. 150 m / 50 g 

08 schwarz 
 
 

400 g 
8 klubek 
 
 

450 g 
9 klubek 
 
 

500 g 
10 klubek 
 
  

550 g 
11 klubek 
 
 

 
Šaty lze uplést také z příze: 
 

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

12 grau 
 

250 g 
5 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
 

300 g 
6 klubek 
 
  

350 g 
7 klubek 
 
 

 
Jehlice: přímé jehlice č. 4 a 5 a krátká kruhová jehlice č. 5. 

Vzor lemu: 

 dvojitý lem 1 na jehlicích č. 4: 4 kruhové řady hladce, 1 kruhová řada obrace pro přehyb, 
4 kruhové řady hladce; 

 dvojitý lem 2 na jehlicích č. 5 v kruhových řadách: 8 kruhových řad hladce, 1 kruhová řada 
obrace pro přehyb, 8 kruhových řad hladce; 

 v řadách: 8 řad lícový žerzej, 1 řada obrace pro přehyb, 8 řad lícový žerzej. 

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

1 oko zdvojit: z 1 oka rozpleteme 1 oko hladce a 1 oko anglicky hladce = za zadní nit. 

 

Pracovní postup: 
Model se začíná plést od výstřihu v kruhových řadách. Nejdřív se plete lem výstřihu 
a kruhové sedlo pro všechny velikosti stejně. 

Začneme na 96 ok na jehlicích č. 4 a uzavřeme do kruhu, začátek kruhové řady si označíme, 
pleteme 1× dvojitý lem 1 na jehlicích č 4. V následující kruhové řadě vždy splétáme 1 oko 
s příslušným okem počáteční řady hladce. Dále pokračujeme na jehlicích č. 5 a pleteme jednu 
dírkovou řadu následovně: * 2 oka hladce splést, 1 nahodit*, vzor mezi * stále opakujeme. Pak 
pokračujeme základním vzorem. 

1. – 4. kruhová řada: 96 ok lícový žerzej; 



5. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 12× zdvojíme každé 8. oko = 108 ok; 

6. – 9. kruhová řada: 108 ok lícový žerzej; 

10. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 12× zdvojíme každé 9. oko = 120 ok; 

11. – 14. kruhová řada: 120 ok lícový žerzej; 

15. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 12× zdvojíme každé 10. oko = 132 ok. 

V tomto rytmu přidáváme v každé 5. kruhové řadě vždy 12 ok, až máme po 60 kruhových 
řadách 240 ok na jehlici. 

61. – 65. kruhová řada: 240 ok lícový žerzej. 

Dále přidáváme následovně: 

 vel. 36: 66. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž zdvojíme 8× každé 30 oko = 248 ok; 
 vel. 38/40: 66. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž zdvojíme 26× každé 9. oko = 266 ok, 

67. kruhová řada: 266 ok lícový žerzej; 
 vel. 42: 66. kruhová řada: 240 ok lícový žerzej, 67. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 

24× každé 10. oko zdvojíme = 264 ok, 68. kruhová řada: 264 ok lícový žerzej, 69. 
kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 22× každé 12. oko zdvojíme = 286 ok; 

 vel. 44/46: 66. kruhová řada: 240 ok lícový žerzej, 67. kruhová řada: lícový žerzej, 
přičemž 24× každé 10. oko zdvojíme = 264 ok, 68. kruhová řada: 264 ok lícový žerzej, 69. 
kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 44× každé 6. oko zdvojíme = 308 ok. 

Po 25 (26/27) 28 cm od dvojitého lemu je sedlo ukončené. Pak práci rozdělíme následovně: 54 
(56/60) 64 ok odložíme, 70 (77/83) 90 ok přední díl, 54 (56/60) 64 ok pravý rukáv odložíme, 70 
(77/83) 90 ok zadní díl. Nyní pleteme pouze přes oka předního a zadního dílu dál v kruhových 
řadách = 140 (154/166) 180 ok, začátek kruhové řady si označíme. 

Následně pleteme takto: 

1. – 10. kruhová řada: lícový žerzej; 

11. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž přidáme rovnoměrně 4 (6/2) 4 oka = 144 
(160/168) 184 ok; 

12. – 21. kruhová řada: 144 (160/168) 184 ok lícový žerzej; 

22. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 8× každé 18. (20./21.) 23. oko zdvojíme = 152 
(168/176) 192 ok; 

23. – 32. kruhová řada: 152 (168/176) 192 ok lícový žerzej; 

33. kruhová řada: lícový žerzej, přičemž 8× v každé 19. (21./22.) 24. oko zdvojíme = 160 
(176/184) 200 ok. 

V tomto rytmu pokračujeme dál, tak že v každé následující 11. kruhové řadě vždy přidáme 8 ok, až 
máme po 121 kruhových řadách 224 (240/248) 264 ok na jehlici. 

Po 60 cm od kruhového sedla pleteme 1 dírkovou řadu (= *2 oka hladce splést, 1 nahodit*, vzor 
mezi * stále opakujeme) a 1 kruhovou řadu hladce. Pak pleteme 1× dvojitý lem 2 na jehlicích č. 5. 
V následující kruhové řadě oka volně uzavřeme. Dvojitý lem přehneme v ohybu dovnitř a našijeme 
ho. 

Rukáv: 

Odložených 54 (56/60) 64 ok nabereme na jehlice č. 5 a pleteme základním vzorem v řadách. Pro 
postranní rozšíření přidáváme v každé následující 8. Řadě 6×1 = 66 (68/72) 76 ok. Po 21 cm 



od kruhového sedla pleteme 1 dírkovou řadu (= krajové oko, *2 oka hladce splést, 1 nahodit*, vzor 
mezi * stále opakujeme, krajové oko). Pleteme rubovou řadu obrace, 1× dvojitý lem 2 na jehlicích 
č. 5 a v následující řadě oka volně uzavřeme. Dvojitý lem přeložíme v ohybu dovnitř a našijeme ho. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

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


