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ŠEDÝ KABÁTEK S VOLÁNKEM 

VZOR 53 

 
Velikost:  38 
Spotřeba: 1800 g pletací příze KATEŘINA,  jehlice č. 4;  kruhová jehlice č. 4 

Použité vzory:  

vzor I.:    dle rozkresu   

vzor II.:  dle rozkresu    

Zadní díl:  Začínáme na 110 ok a pleteme vzorem I. do celkové výšky 55 cm. Zde ujmeme pro 

průramky postupně 4, 3, 2 a 2 x 1 oko na každé straně a pokračujeme do celkové výšky 75 cm. 

Ujmeme pro ramenní švy postupně z každé strany 2 x 10 ok a zbylých 48 ok uzavřeme najednou. 

Přední díl:  Na jehlici nahodíme 30 ok a pleteme vzorem I. nejdříve jen na šesti okách, v každé 

druhé řadě pak přibíráme vždy 4 oka (zakulacený okraj), až budeme mít zapojeno všech 30 ok. 

Dál pokračujeme vzorem I. do výšky (na delší straně) 55 cm. Na zakulacené straně budeme ují-

mat v každé čtvrté řadě po 1 oku a na delší straně ve stejné výši ujmeme pro průramky 4, 3, 2 a 2 

x 1 oko. Pokračujeme do celkové výšky 75 cm. Na jehlici nám zůstane 20 ok, která uzavřeme 2 x 

po 10 okách. Druhý přední díl pleteme zrcadlově. 

Rukáv: Začínáme na 64 okách, pleteme vzorem č. I. Vždy po upletení 2 cm přidáme na každé 

straně 1 oko. V celkové výšce 27 cm ujmeme pro rukávovou hlavici postupně 3, 2 a dále po 1 

oku, zbylých 10 ok uzavřeme najednou.  

Lemy: Pleteme vzorem II. nejprve lem rukávu. Po upletení potřebné délky (šířka okraje rukávu) 

práci uzavřeme. Na jedné straně lemu nahodíme okrajová oka na jehlici, upleteme 6 řad hladce a 

dál pokračujeme tvoření volánu: upleteme * 7 ok hladce, 1 oko obrace * , po rubu pleteme, jak se 

jeví. V další řadě přidáme vždy 2 oka obrace. Až budeme mít celkem 7 ok obrace a 7 ok hladce, 

práci po lícové straně uzavřeme. Stejně dopleteme i druhý rukáv. 

Dokončení: Sešijeme ramenní a postranní švy. Začneme plést lem, stejně jako u rukávu a po-

stupně ho přišíváme kolem okrajů pleteniny. Po zhotovení lemu přišijeme konce k sobě. Oka 

kolem celé pleteniny nahodíme na dlouhou kruhovou jehlici. Upleteme 5 řad hladce a tvoříme 

volán stejně jako u lemu rukávů. Sešijeme zbylé švy a všijeme rukávy. 

 

Vzor I.        Vzor II. 
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2 oka křížit doleva: druhé oko plést hladce za prvním okem, potom první oko hladce 

 

2 oka křížit doprava: druhé oko plést hladce před prvním okem, potom první oko hladce 

 

 

10 ok křížit doleva: 5 ok na pomocnou jehlici před prací, následujících 5 ok hladce, potom 5 ok 

z pomocné jehlice hladce 

 

 

10 ok křížit doprava: 5 ok na pomocnou jehlici za prací, následujících 5 ok hladce, potom 5 ok 

z pomocné jehlice hladce 

 


