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Model 3a Plstěná taška se střapci a čepice 
 
Materiál: Creativ + Filz značky Austermann, 100% vlna, délka návinu = ca. 100 m/ 50 g 
Spotřeba: celkem 600 g barva 03 meer, z toho 450 g na tašku a 150 g na čepici 
 
Plstěná taška: 
Velikost: 38 x 28 cm (bez držadla) 
Jehlice č. 5 a háček č. 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 18 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 (líc hladce, rub obrace) 
Rubový žerzej na jehlicích č. 5 (líc obrace, rub hladce) 
 
Pracovní postup: 
 
Taška se skládá ze 6 pruhů, 1 bočního dílu + dna a 2 držadel. 
 
Pruh: 
Začneme na 28 ok a pleteme 120 řad = 50 cm  lícovým žerzejem, pak oka uzavřeme. Upleteme celkem 
6 těchto pruhů. 
 
Boční díl se dnem: 
Začneme na 22 ok a pleteme  324 řad = 135 cm rubovým žerzejem, oka pak uzavřeme. 
 
Držadlo: 
Začneme na 11 ok a pleteme cca 220 cm lícovým žerzejem, pak oka uzavřeme. Druhé držadlo 
upleteme stejně. 
 
Dohotovení: 
Vždy 3 proužky položíme příčně na sebe a sháčkujeme krátkými sloupky zvenku k sobě. Pak 
naháčkujeme boční díl se dnem mezi přední a zadní část tašky krátkými sloupky, přičemž v rozích 
háčkujeme vždy 3 krátké sloupky. Držadla připevníme na tašku podle obrázku. 
Uháčkujeme 3 řetízky v délce od 15 do 25 cm a připevníme je na přední díl tašky podle obrázku. 
Tašku vypereme  v pračce na 40 stupňů na plný prací program s pracím práškem. Tašku po vyprání 
natáhneme do tvaru. Velikost tašky po zplstění je cca 38 x 28 cm bez držadel. 
Pro střapce ustřihneme po 3 x 40 vláknech dlouhých 15 cm, přehneme je na polovinu, nahoře svážeme 
a vždy našijeme na jednotlivé řetízky. 
 
 
Čepice: 
Obvod hlavy: ca. 50 – 54 cm 
Sada krátkých jehlic č. 5 značky Schoeller + Stahl 
 
Pružný vzor: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 5 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 18 ok a 24 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 5 (v  kruhových řadách stále hladce) 
Rubový žerzej na jehlicích č. 5 (v kruhových řadách stále obrace) 
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Copánek A přes 12 ok: (zkušební vzorek: 24 ok a 28 řad = 10 x 10 cm) 
1 . – 6. řada: lícový žerzej 
7. řada: 6 ok dát na pomocnou jehlici za práci, pak 6 ok hladce, pak uplést 6 ok z pomocné jehlice 
hladce 
8. – 18. řadu pleteme 1 x , pak opakujeme stále 7. – 18. řadu. 
 
Copánek B přes 8 ok: 
1. – 4. řada.: lícový žerzej 
5. řada.: * 2 oka na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice uplést hladce, 
od * 1 x opakujeme. 
6. – 8. řada: lícový žerzej 
1. – 8. řadu pleteme 1 x, pak stále opakujeme 5.  - 8. řadu. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 116 ok, která rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice (po 29 okách na jehlici) a pleteme 
v kruhových řadách. Pro lem pleteme 10 cm pružným vzorem, v následující řadě oka rozdělíme 
následovně a  přitom ujmeme 2 oka = 114  ok: 1 oko lícový žerzej, 4 oka rubový žerzej, 12 ok copánek A, 
4 oka rubový žerzej, 1 oko lícový žerzej, 4 oka rubový žerzej, 8 ok copánek B, 4 oka rubový žerzej,  
od * opakujeme ještě 2 x . 
Po 13,5 cm od lemu pokračujeme pružným vzorem, přičemž  v 1. řadě spleteme do vzoru 18 x  každé 
5. + 6. oko =  96 ok. V následující 3. řadě opět spleteme každé 5. + 6. oko do vzoru = 80 ok. V následující 
2. řadě spleteme do vzoru  každé 3. + 4. oko = 60 ok. V následující 2. řadě spleteme do vzoru každé  
2. + 3. oko = 40 ok. V následujících 2 řadách splétáme vždy 2 vedle sebe ležící oka hladce a zbylými 
10 oky protáhneme přízi, stáhneme je a zapošijeme do rubu. 
 
Dohotovení: 
Zhotovíme velkou bambulku o průměru 8 cm a našijeme na špičku čepice. Lem přehneme na polovinu 
ven. 


