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Letní pletená čepice 
Návrh Eva Varpio 
 
Model 141023 z příze Cool Cut a Neon Candy značky Austermann 
 
Pro obvod hlavy 52 – 56 cm 
 
příze barva  
Cool Cut 
100% bavlna 
délka návinu = 
50 m / 50 g  
 

10 natur  100 g 
2 klubka 

Neon Candy 
100% polyester 
délka návinu = 
135 m / 50 g 
 

02 orange 
nebo 
04 grün 

50 g 
1 klubko 

 
Sada krátkých jehlic č. 12. 
 
Vzorek je nutné přesně dodržet (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic). 
 
Bezbarvý lak na nehty. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 9 ok a 15 řad = 10 x 10 cm)  
Malý perličkový vzor dvojitou přízí (1 vlákno barvou natur a 1 vlákno barvou orange nebo grün) 
na jehlicích č. 12. 1 hladce, 1 obrace, v každé kruhové řadě se nám vzor posunuje vždy o 1 oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Začneme na 42 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 12 a pleteme základním vzorem. Po 20 cm od začátku 
začneme s ujímáním následovně: 

1. kruhová řada: * 5 ok uplést, 3 oka podle vzoru splést, 6 ok uplést, 3 oka podle vzoru splést, od 
* stále opakujeme, končíme 5 ok uplést, 3 oka podle vzoru splést = 32 ok; 
2. – 5. kruhová řada: bez ujímání; 
6. kruhová řada: * 3 oka uplést, 3 oka podle vzoru splést, 4 oka uplést, 3 oka podle vzoru splést, 
ab * stále opakujeme, končíme 3 oka uplést, 3 oka podle vzoru splést = 22 ok; 
7. – 8. kruhová řada: bez ujímání. 

Zbylými 22 oky protáhneme přízi a stáhneme je k sobě. 
 
Tip: Konce vláken příze Neon Candy zapošijeme a na konci uvážeme pevný uzlík. Konce vláken 
potřeme bezbarvým lakem na nehty, aby se neuvolnily. 
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Letní háčkovaná taška 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 141024 z příze Cool Cut, Neon Candy a Soft Cotton značky Austermann 
 
Velikost tašky: 32 x 40 cm 
Popruhy: 58 cm 
 
příze barva  
Cool Cut 
100% bavlna 
délka návinu = 
50 m / 50 g  
 

10 natur  150 g 
3 klubka 

Neon Candy 
100% polyester 
délka návinu = 
135 m / 50 g 
 

03 pink 
 

100 g 
2 klubka 

Soft Cotton 
64% bavlna, 
36% polyamid 
délka návinu = 
70 m / 50 g 

16 
magenta 

50 g 
1 klubko 

 
Háček č. 8 + 12. 
 
Vzorek je nutné přesně dodržet (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic). 
 
Bezbarvý lak na nehty. 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 6 ok a 7 řad = 10 x 10 cm)  
Polodlouhé sloupky dvojitou přízí (1 vlákno natur a 1 vlákno pink) háčkem č. 12. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 10 ok = 10 cm) 
Krátké sloupky dvojitou přízí (1 vlákno magenta a 1 vlákno pink) háčkem č. 8. 
 
Pracovní postup: 
 
24 RO dvojitou přízí (1 vlákno natur a 1 vlákno pink) háčkem č. 12 a řetízek obháčkujeme z obou stran 
24 oky = 48 ok. Následně háčkujeme v kruhových řadách základním vzorem 1 40 cm rovně. 
 
Popruhy: 
Uháčkujeme 70 RO + 1 RO na otočení dvojitou přízí (1 vlákno magenta a 1 vlákno pink) háčkem č. 8 
= 70 cm. Háčkujeme 2 řady KS, druhé držadlo uháčkujeme stejně. 
 
Dohotovení: 
Držadla našijeme vždy doprostřed přední a zadní strany v odstupu 12 cm od horního okraje a v odstupu 
16 cm od sebe z vnější strany. 
 
Tip: Konce vláken příze Neon Candy zapošijeme a na konci uvážeme pevný uzlík. Konce vláken 
potřeme bezbarvým lakem na nehty, aby se neuvolnily. 


