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DÍVČÍ KABÁTEK
VELIKOST: 104/110 (4 – 5 let)
SPOTŘEBA: 6 klubíček melírované příze 
ELIAN CREATIV (100% akrylik, 100 g/
100 m; VSV Trutnov), jehl. č. 7, pomocná 
jehlice, 10 knoflíků o průměru 2 cm
POUŽITÉ VZORY: I. rubový žerzej – líc 
obrace, rub hladce; II. copánkový 
vzor nad 12 oky – pleteme podle 
rozkresu, zakresleny jsou pouze lícové 
řady, rubové řady pleteme, jak se oka 
jeví; III. lícový žerzej – líc hladce, rub 
obrace; IV. vroubkový vzor – líc i rub 
hladce
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 11 
ok x 17 řad vzorem I

Zadní díl začneme na 75 ok a upleteme 
2 řady vzorem IV, dále pleteme s rozděle-
ním: kraj. oko, 17 ok vzorem I, 12 ok vzorem 
III, 15 ok vzorem I, 12 ok vzorem III a 17 ok 
vzorem I a kraj. oko. Pro zúžení dílu ujímá-
me v každé 8. řadě z obou stran 12 x 1 
oko = 51 oko. Ve výši 26 cm pleteme nad 
oky dosud pletenými vzorem III vzor II. Ve 
výši 45 cm uzavřeme pro průramky z obou 
stran v každé 2. řadě 1 x 3 a 1 x 1 oko = 43 
oka. Ve výši 55 cm uzavřeme pro průkrčník 
středových 13 ok, zbylých 15 ok náramenic 
uzavřeme v celkové výši 56 cm. 
Pravý přední díl začneme na 41 oko 
a upleteme 2 řady vzorem IV, dále plete-
me s rozdělením: kraj. oko, 4 oka vzorem 
IV, 6 ok vzorem I, 12 ok vzorem III, 17 ok 
vzorem I a kraj. oko. Pro zúžení dílu ujímá-
me v každé 8. řadě zprava 12 x 1 oko = 
29 ok. Ve výši 20 cm začneme tvořit knoflí-
kové dírky tak, že 2 oka spleteme a 1 oko 

nahodíme, vytvoříme celkem 6 dírek v kaž-
dé 13. řadě. Ve výši 26 cm pleteme nad 
oky dosud pletenými vzorem III vzor II. Ve 
výši 45 cm uzavřeme pro průramky zprava 
v každé 2. řadě 1 x 3 a 1 x 1 oko = 25 ok. 
Ve výši 53 cm uzavřeme zleva pro průkrčník 
1 x 8 a 2 x 1 oko, zbylých 15 ok nárameni-
ce uzavřeme v celkové výši 56 cm.
Levý přední díl upleteme zrcadlově k pra-
vému bez knoflíkových dírek.
Rukáv začneme na 26 ok a upleteme 2 
řady vzorem IV, dále pleteme s rozděle-
ním: kraj. oko, 7 ok vzorem I, 12 ok vzorem 
III a 7 ok vzorem I a kraj. oko. Pro rozší-
ření rukávu přidáváme v každé 6. řadě 
z obou stran 9 x 1 oko = 44 oka. Ve výši 
10 cm pleteme nad oky dosud pletenými 
vzorem III vzor II. Ve výši 30 cm uzavřeme 
pro tvarování rukávové hlavice z obou 
stran v každé 2. řadě 5 x 3 oka a zbylých 
14 ok najednou.
Kapsu (2x) začneme na 15 ok a upleteme 
rovně 12 cm vzorem III a oka uzavřeme.
Pásek na zadní díl začneme na 8 ok 
a upleteme rovně 17 cm vzorem IV. 
Dokončení – Díly navlhčíme nebo přikryje-
me vlhkým plátnem a necháme uschnout. 
Sešijeme náramenice a boční švy. Do prů-
ramků všijeme sešité rukávy. Kolem prů-
krčníku nabereme pro límec 41 oko. Kra-
jová 4 oka z obou stran pleteme vzorem 
IV, středové 31 oko pleteme vzorem III. Po 
2 cm rozpleteme každé 5. oko (nepočítá-
me 4 krajová oka z obou stran) na 2 oka 
= 48 ok. Ve výši límce 8 cm upleteme 2 
řady vzorem IV a všechna oka volně uza-
vřeme. Na přední díly našijeme vodorov-
ně směrem pletení kapsy, kapsy středem 
zřasíme a našijeme na ně knoflíky. Pásek 

do zadního pasu přišijeme společně s dí-
lem dvěma knoflíky. Nakonec našijeme 
na levý přední díl knoflíky.
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VZOR II


