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DÁMSKÝ HNĚDÝ 
PLETENÝ 
KABÁTEK
VeLikOSt: 36/38 (40/42; 44/46; 
48)
Údaje pro větší velikosti jsou 
uvedeny v závorce, pokud je 
uvedený pouze jeden údaj, platí 
pro všechny velikosti.
SPOtřeBa: 450 g – 9 klubek 
(500 g – 10 klubek; 550 g – 11 
klubek; 600 g – 12 klubek) příze 
zn. iriSH tWeeD barva 07 
walnut (70 % vlna, 30 % mohér; 
50 g/110 m; aUSterMann); jehl. 
č. 4 + 5; 7 druků (patentních 
knoflíků) v barva bronzové
VZOrY: i. pružný vzor 2/2 – 2 
hladce, 2 obrace – stále nad 
sebou; 
ii. ažurový vzor – pleteme podle 
rozkresu, zakresleny jsou lícové 
řady, rubové řady pleteme, jak 
se oka jeví; 1. – 8. řadu stále 
opakujeme; 
iii. falešný patent – 1. ř.: kraj. 
oko, *3 oka hladce, 1 oko 
obrace*, kraj. oko, mezi ** 
opakujeme; 2. ř: kraj. oko, 2 oka 
hladce, *1 oko obrace, 3 oka 
hladce*, mezi ** opakujeme 
a končíme 1 okem obrace, 1 
okem hladce a kraj. okem; 1. a 2. 
řadu stále opakujeme; 
iV. polopatent – 1. ř: *1 hladce, 
1 oko sejmout s nahozením 
obrace*, mezi ** opakujeme 
a končíme 1 hladce; 2. ř: *1 
obrace, oko s nahozením 
předchozí řady spleteme 
hladce*, mezi ** opakujeme 
a končíme 1 obrace; 1. a 2. řadu 
stále opakujeme; 
V. lícový žerzej – líc hladce, rub 
obrace
ZkUŠeBní VZOrek: 10 cm x 
10 cm = 18 ok a 26 řad vzorem 
ii; 10 cm x 10 cm = 20 ok a 26 
řad vzorem iii

Zadní díl začneme na jehl. č. 4 
na 86 (94/102/110) ok a uple-
teme 8 cm pružným vzorem 2/2. 
Dále pokračujeme na jehl. č. 4,5 

s rozdělením: kraj. oko, 2 oka lí-
covým žerzejem, začínáme 0. (9. 
/0. /9.) okem opakováním vzoru 
II, poté pleteme 5 (5/6/6)x opa-
kování vzoru II, 2 oka lícovým žer-
zejem a kraj. oko. Ve výši 42 cm 
uzavřeme pro průramky z obou 
stran 3 (3/4/5) oka a dále v kaž- 
dé 2. řadě 1 x 2 (2/3/4) oka. Pak 
ujímáme zdůrazněně v každé 2. 
řadě z obou stran 5 (6/6/7) x 1 
oko = tak, že zprava vždy 2. a 3. 
oko spleteme hladce přetaže-
ním (= 1 oko sejmeme hladce, 
1 hladce a sejmuté oko přes něj 
přetáhneme), 3. a 2. oko zleva 
spleteme hladce = 66 (72/76/78) 
ok. Ve výši 58 (60/62/64) cm uza-
vřeme pro průkrčník středových 
20 (20/22/22) ok a dále z obou 
stran v každé 2. řadě ještě 1 x 3 
a 1 x 2 oka. Zbylých 18 (21/22/23) 
ok náramenic uzavřeme ve výši 
60 (62/64/66) cm.
Levý přední díl začneme na jehl. 
č. 4 na 51 (55/59/63) ok a uple-
teme 8 cm pružným vzorem 2/2. 
Dále pokračujeme na jehl. č. 5 
s rozdělením – vel. 36/38: kraj. 
oko, 2 oka lícovým žerzejem, 2x 
opakování vzoru II a končíme 8. 
okem opakování vzoru II, 7 oky 
polopatentem a kraj. okem, (vel. 
40/42: kraj. oko, 6 ok lícovým žer-
zejem, 2x opakování vzoru II, kon-
číme 8. okem opakování vzoru II, 
7 oky polopatentem a kraj. okem;
vel. 44/46: kraj. oko, 2 oka líco-
vým žerzejem, začínáme 9. okem 
opakování vzoru II, končíme 8. 
okem opakování vzoru II, 7 oky 
polopatentem, kraj. okem; vel. 
48: kraj. oko, 6 ok lícovým žerze-
jem, začínáme 9. okem opaková-
ní vzoru II, 2x opakování vzoru II, 
končíme 8. okem opakování vzo-
ru II, 7 oky polopatentem a kraj. 
okem). Ve výši 42 cm uzavřeme 
pro průramek zprava 3 (3/4/5) 
oka a dále v každé 2. řadě 1 x 
2 (2/3/4) oka. Pak ještě v kaž-
dé 2. řadě zdůrazněně ujímáme 
5 (6/6/7) x 1 oko = 2. a 3. oko 
spleteme hladce přetažením. 
Ve výši 52 (54/56/58) cm odloží-
me pro výstřih zleva 8 ok a dále 
uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 5, 

1x 3 (3/4/4), 1 x 2 a 5 x 1 oko. 
Ve výši 60 (62/64/66) cm uzavře-
me zbylých 18 (21/22/23) ok ná-
ramenice.
Pravý přední díl začneme 
na jehl. č. 4 na 51 (55/59/63) ok 
a upleteme 8 cm vzorem lemu. 
Dále pokračujeme na jehlicích č. 
5 s rozdělením: vel. 36/38: kraj. 
oko, 7 ok polopatentem, začíná-
me 9. okem opakování vzoru II, 
2x opakování vzoru II, 2 oka líco-
vým žerzej, kraj. oko, (vel. 40/42: 
kraj. oko, 7 ok polopatentem, 
začínáme 9. okem opakování 
vzoru II, 2x opakování vzoru II, 
6 ok lícovým žerzejem, kraj. oko; 
vel. 44/46: kraj. oko, 7 ok polo-
patentem, začínáme 9. okem 
opakování vzoru II, 2x opakování 
vzoru II, končíme 8. okem opako-
vání vzoru II, 2 oka lícovým žerze-
jem, kraj. oko; vel. 48: kraj. oko, 
7 ok polopatentem, začínáme 9. 
okem opakování vzoru II, 2x opa-
kování vzoru, končíme 8. okem 
opakování vzoru II, 6 ok lícovým 
žerzej a kraj. oko. Ve výši 42 cm 
uzavřeme pro průramek zleva 3 
(3/4/5) oka a dále ještě v každé 
2. řadě 1x 2 (2/3/4) oka. Poté ješ-
tě v každé 2. řadě oboustranně 
zdůrazněně ujmeme 5 (6/6/7) x 
1 oko = vždy 3. a 2. poslední oko 
spleteme hladce = 41 (44/46/47). 
Ve výši 52 (54/56/58) cm od-
ložíme zprava pro výstřih 8 ok 
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a dále ještě uzavřeme v každé 2. 
řadě 1 x 5, 1 x 3 (3/4/4), 1 x 2 a 5 
x 1 oko. Ve výši 60 (62/64/66) cm 
uzavřeme zbylých 18 (21/22/23) 
ok náramenice.
rukáv začneme na jehl. č. 4 na 
46 (46/50/50) ok a pleteme fa-
lešným patentem. Po 6 řadách 
pokračujeme na jehl. č. 5. Pro 
rozšíření přidáváme z obou 
stran: vel. 36/38: 11 x 1 oko v ka-
ždé 10. řadě, (vel. 40/42: 11x 1 
oko v každé 8. řadě a 4 x 1 oko 
v každé další 6. řadě; vel. 44/46: 
3 x 1 oko v každé 8. řadě a 14 
x 1 oko v každé 6. řadě; vel. 48: 
11 x 1 oko v každé 8. řadě a 10 
x 1 oko v každé další 4. řadě). 
Přidaná oka pleteme do vzoru 
= 68 (76/84/92) ok. Ve výši 46 
(45/43/42) cm uzavřeme z obou 
stran v každé 2. řadě 1 x 3 (3/3/4) 
oka a 1 x 2 (2/2/3) oka a poté 
ještě zdůrazněně ujmeme 14 x 1 
oko = 3. a 4. oko spleteme hlad-
ce přetažením a poslední 4. a 3. 
oko spleteme hladce. 2. a 3. oko 
pleteme dále lícovým žerzejem. 
Ve výši 60 (59/57/56) cm uzavře-
me zbylých 30 (38/46/50) ok.
Druhý rukáv pleteme stejně.
Dokončení – Díly vypneme po- 
dle střihu, navlhčíme a necháme 
uschnout. Pletacím stehem sešije-
me ramenní švy, všijeme rukávy 
a matracovým stehem sešijeme 
boční a rukávové švy.
Z obou stran nabereme pro lí-
mec jehl. č. 4 po 8 odložených 
okách předního dílu, z okraje 
výstřihu pravého a levého před-
ního dílu nabereme vždy 16 
(16/17/17) ok, ze zadního výstři-
hu nabereme 22 (22/24/24) ok 
= 70 (70/74/74) ok. Z obou stran 
pleteme vždy přes prvních a po-
sledních 8 ok dál polopatentem. 
Přes zbylá oka pleteme vzorem 
lemu. Po 16 cm od začátku límce 
oka volně do vzoru uzavřeme. 
Našijeme druky, přičemž 1. druk 
našijeme 4 cm od spodního okra-
je, následující 4 druky ve vzdále-
nosti 11 (11,5/12/12,5) cm, 5. druk 
našijeme 4 cm začátku límce, 6. 
druk 4 cm pod konec límce.
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