
2018-Z Model 32 – Dámské pletené šaty 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42 = údaje v závorce, pro velikost 46/48 
= údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 

 
příze barva 36/38 42 46/48 
Kid Silk Degradé 
Austermann 
70% mohér (super kid) 
30% hedvábí 
délka návinu = 425 m / 50 g 

103 blau 
 
 

150 g 
3 klubka 
 
 

150 g 
3 klubka 
 
 

200 g 
4 klubka 

 
Šaty lze uplést také z příze: 
 

příze barva 36/38 42 46/48 
Tender Kid  
Austermann 
40% alpaka (baby) 
20% mohér (super kid) 
15% vlna 
25% polyamid 
délka návinu = 400 m / 50 g 

04 meer 
 

150 g 
3 klubka 
 
 

200 g 
4 klubka 
 
 

200 g 
4 klubka 

 
Jehlice: přímé a krátká kruhová jehlice č. 4. 

Základní vzor: (vzorek práce: 18 ok a 26 řad = 10×10 cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích 
č. 4. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, resp. jak je 
uvedeno ve vysvětlivkách, nahození obrace. 1. – 28. řadu stále opakujeme. 

Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace. 

 

Pracovní postup: 

Zadní díl: 

Začneme na 84 (97) 108 ok na jehlicích č. 4 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pokračujeme 
základním vzorem v tomto rozdělení: krajové oko, 2 (2) 1 oko lícový žerzej, 6 (7) 8×MS, končíme 
2 (2) 1 oko lícový žerzej, krajové oko. V řadách 1–4 rozkresu stejně jako v řadách 15–18 rozkresu 
pleteme vzor také vždy přes vnější 2 (2) 1 oka vedle krajových ok. 

Pro průramky po 70 cm od začátku uzavřeme oboustranně 6 ok = 72 (85) 96 ok. Pleteme rovně 
dál. Po 90 (92) 94 cm od začátku oka uzavřeme. Prostředních 36 (37) 36 ok tvoří výstřih, vnějších 
vždy 18 (24) 30 ok tvoří náramenice. 

Přední díl: 

Pleteme stejně jako zadní díl. Pro výstřih po 82 (84) 86 cm od začátku prostředních 16 (17) 16 ok 
uzavřeme a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme vždy na vnitřním okraji 
ještě v každé 2. řadě 1×3, 1×2 a 5×1 oko. Po 90 (92) 94 cm od začátku zbylých vždy 18 (24) 30 ok 
náramenic uzavřeme. 



Rukáv: 

Začneme na 47 ok na jehlicích č. 4 a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pleteme základním 
vzorem v tomto rozdělení: krajové oko, 3 oka lícový žerzej, 3× MS, 3 oka lícový žerzej, krajové 
oko. 

Pleteme 84 (56) 24 řad rovně. V následující řadě pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně 
1 oko a dále pak ještě přidáváme oboustranně v každé následující 10. řadě 5 (7) 10×1 oko. 
Přidaná oka pleteme nejdřív lícovým žerzejem a jak jen to je možné, zapracujeme je do vzoru = 59 
(63) 69 ok. Po 56 (52,5) 49 cm od začátku oka volně uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení: 

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým 
stehem. Vsadíme rukávy, přičemž uzavírací řadu rukávu lehce natáhneme na rozměry průramku. 
Postranní a rukávové švy sešijeme matracovým stehem. Pro lem výstřihu nabereme rovnoměrně 
88 ok na jehlice č. 4 z okraje výstřihu a pleteme 1 kruhovou řadu obrace, 1 kruhovou řadu hladce, 
1 kruhovou řadu obrace a 5 kruhových řad hladce, pak oka volně uzavřeme. 


