
Pletený kabátek a čepička 
 

Spotřeba: 10 dkg Glorie  

Jehlice: č. 2  

Základní vzorek: 1n 1h 1n    2hs 2as  1n   1h   1h   1h  1n    2hs  2as   1n 1h  1n   

.   1n 1h 1n    2hs  1h   2as 1n   1h   1n  2hs   1h   2as   1n 1h 1n                                               

   1n 1h 1n    2hs  1h   1h   1h   1n   2hs 1h    1h   2as  1n 1h  1n 

 1n       nahodit     

 1h       hladce  

 2hs     2 oka splést hladce     

 2as     2 oka splést anglicky          Sudé řady vždy plést obrace jak se jeví 

 

Kabátek: 

Začneme na 65 ok. Pleteme 2 řady, líc hladce, rub obrace. Ve 3. řadě vyplétáme dírky pro navlečení šňůrky: 2 

hl  1n 2sh. to opakujeme v celé řadě. Potom přepleteme rubovou řadu obrace na  líci rozpleteme všechna očka 

ve dvě – na  jehlici budeme mít 130 ok a  přepleteme řadu obrace a přitom rozpleteme ještě jedno oko. Na 

jehlici teď budem mít 131 ok. 

Okraj:  

 1 okr., a pleteme okraj 7 hl. a 2 oka spleteme anglicky, dále pleteme 9 x základní vzorek. Za devátým 

vzorkem opět okraj, 2hs 8 hladkých ok. Na konci pleteme i poslední oko a v další řadě první oko jen 

navlékneme na jehlici. Tyto okraje pleteme vždy hladce, na líci i na rubu. 

 Upleteme 1 vzorek na výšku a následuje 6 řad hladce, líc i rub. 

 Opět upleteme 1 základní vzorek na výšku včetně okrajů. 

 A podruhé 6 řad hladce líc i rub, ale ve třetí řadě rozpleteme opět všechna oč  ka ve dvě, kromě 

okrajových 9 ok na počátku a na konci pleteniny. Na jehlici budeme mít 239 ok, počet ještě můžeme 

opravit v dalších řadách, než dopleteme proužek ze šesti hladkých řad. 

Dále pleteme: okraj + 18 základních vzorků. Pozor na střed! Na výšku upleteme vzorek 3 x. 

 Potom práci rozdělíme na: 2 vzorky - zadní díl 

4 vzorky - jeden rukáv 

6 vzorků - přední díl 

4 vzorky - druhý rukáv 

2 vzorky - zadní díl 

Napřed musíme uplést oba rukávy. Přitom si musíme dávat pozor, aby vzorky, které budeme plést jako 

přední a zadní díly na sebe navazovaly. Rukávy pleteme ještě dalších 8 vzorků na výšku. Počet ok upravíme 

tak, abychom pružný patent (1 hl., 1 obr.) pletli na 42 ok. 

Potom si nabereme na jehlici zadní a přední díly a pleteme ještě do výšky 10 vzorků. Potom upleteme proužek 

z 8 řad (líc i rub hladce) a ukončíme 

 

Čepička 

Zadní díl: začínáme na 23 ok a pleteme 6 řad hladce rub i líc a dále vzorek: 

 Všech 6 řad upleteme hladce líc i rub, 

 potom na výšku jeden vzorek,  

 opět 6 řad hladce líc i rub, 

 druhý vzorek 

 6 řad hladce líc i rub 

 potřetí vzorek 

 6 řad hladce líc i rub a ukončit. 

 

Boční a horní díl čepičky pleteme dohromady. Začínáme na 71 ok a upleteme asi 8 řad pružným vzorem 

(hladce a obrace). Potom začneme plést vzorek, vyjde jich na šířku 5. Pokračujeme jako na zadním dílu:  

 

 opět 6 řad hladce líc i rub, 

 druhý vzorek 

 6 řad hladce líc i rub 



 potřetí vzorek 

 6 řad hladce líc i rub a ukončit. 

Spodní část čepičky obháčkujeme, ve druhé řadě háčkujeme dírky na navlečení šňůrky.  

 

Na horní části čepičky, za pružným vzorem uháčkujeme kanýrek z natažených oček. Natažené očko, 3 

řetízková oka opakujeme 3x, do každého hladkého oka za pružným okrajem. 

 Další kanýrek uháčkujeme do první ze šesti řad pletených hladce. Třetí kanýrek uháčkujeme kolem švu 

zadního dílu. 

Tak do toho!! 

 

 

----------------- 

Autorkou návodu je paní Svatoslava U. 

Na stránkách www.pleteni-navody.eu je tento návod zveřejněn s jejím souhlasem. 
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