
2018-Z Model 23 – Dámský pletený kabátek 
 
Pro velikost 38/40 

Obtížnost: ** 

 
příze barva 38/40 
Step Classic 
Austermann 
75% vlna Superwash 
25% polyamid 
délka návinu = ca. 420 m / 100 g  

1037 graumel. 
 
 
 

600 g 
6 klubek 
 

 
Jehlice: přímé jehlice č. 3 a háček č. 3. 

Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 44 řad = 10×10 cm) na jehlicích č. 3. 

1. řada: krajové oko, *3 oka hladce, 1 oko vpíchnout o řadu hlouběji a uplést hladce, 1 oko 
hladce, 1 oko vpíchnout o řadu hlouběji a uplést ho hladce*, končíme 3 oky hladce, krajové 
oko; 

2. řada: krajové oko, hladce, krajové oko. 

Vzor mezi * stále opakujeme = 1 MS. 1. a 2. řadu stále opakujeme. 

Vroubek: líc i rub stále hladce. 

Tip: Udělejte si před začátkem práce papírový střih pro přední a zadní díl v originální velikosti. 

Přidávání: za, resp. před krajovým okem přidáváme 1 oko anglicky hladce (= za zadní nit) z příčné 
nitě. 

Ujímání: 

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

 Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, krajové oko. 

 

Pracovní postup: 
Díly se pletou příčně shora dolů. Začínáme u zadního dílu levým ramenem. 

Směr práce je ve střihu zakreslen šipkami. Jsou zanesena přidávání a ujímání pro zadní díl, stejně 
jako pro pravý a levý přední díl ve střihu. 

Pro všechny díly začneme vždy na 23 ok na jehlicích č. 3 a pleteme rubovou řadu hladce. 
V následující řadě pleteme v tomto rozdělení ok: krajové oko, 3× MS, 3 oka vroubek, krajové oko. 
Další přidávání a ujímání pleteme podle údajů ve střihu a přidaná oka zapracujeme do vzoru. 

Rukáv: 

Začneme na 77 ok na jehlicích č. 3 a pleteme rubovou řadu hladce. V následující řadě pleteme 
v tomto rozdělení ok: krajové oko, 12× MS, 3 oka vroubek, krajové oko. 

Po 45 cm od začátku oboustranně uzavřeme 2 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 
oboustranně 1×2, 10×1 a 10×2 oka. Po 55 cm od začátku zbylých 9 ok uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 



Stužky: 

Začneme na 2×7 ok na jehlicích č. 3 a pleteme 1 oko hladce, 1 obrace. Po 60 cm od začátku oka 
uzavřeme. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy mezi 
označeními matracovým stehem. Vsadíme rukávy. Pravý a levý postranní šev mezi označeními 
sešijeme matracovým stehem. Rukávové švy sešijeme matracovým stehem, přičemž 15 cm 
od spodního okraje necháme pro rozparek nesešitý. 

Stužky našijeme doprostřed na ramenní šev Zadní výstřih obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. 


