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Model 13 Pelerína a čepice 
 
Pelerína: 
Pro vel. 40/42 
 
Materiál: Merino 105 značky Austermann, 100 % meirno vlna superfine, délka návinu = ca. 105 m/ 50 g 
Spotřeba: 400 g barvy 320 beere 
 
Materiál: Merino 160 značky Austermann, 100 % merino vlna superfine, délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 
Spotřeba: 350 g barvy 220 beere 
 
Jehlice č. 4 + 4,5 + 6 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzor lemu 1: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 6, dvojitou přízí (tj. 1 vlákno Merino 105 + 1 vlákno 
Merino 160) 
Vzor lemu 2: 1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 přízí Merino 105 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek 17 ok a 40 řad = 10 x 10 cm) polopatent buď se snímaným nebo hlouběji 
vpichovaným okem na jehlicích č. 4,5 střídavě 2 řady přízí Merino 105 a 2 řady Merino 160. 
Polopatent se snímaným okem: 
1. řada (= lícová): krajové oko, * l oko sejmout obrace s 1 nahozením, 1 hladce, od * stále opakujeme, 
krajové oko 
2. řada (= rubová): krajové oko, * splést hladce oko s následujícím nahozením, 1 obrace*, od * neustále 
opakujeme, končíme spletením oka hladce s následujícím nahozením, krajové oko. 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
Polopatent s hlouběji vpichovaným okem: 
1. řada (= lícová): krajové oko, * 1 hladce, 1 obrace*, od * neustále opakujeme, končíme 1 obrace, 
krajové oko 
2. řada (= rubová): krajové oko, * 1 hlouběji vpíchnuté oko (vpíchnout o 1 řadu hlouběji do oka a uplést 
ho hladce, nad ním ležící oko se tím pádem uvolní), 1 obrace, od * neustále opakujeme, končíme 
1 hlouběji vpíchnutým okem, krajové oko. 
1. a 2. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání:  Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 oko obrace, 1 oko hladce, 3 oka hladce 
splést, dále pleteme vzor, na levém okraji práce: 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté 
oko přes ně přetáhnout, 1 oko hladce, 1 oko obrace, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: Začneme na 121 ok dvojitou přízí na jehlicích č. 6 a pleteme 3 cm vzorem lemu 1. 
Pak pokračujeme na jehlicích č. 4,5 základním vzorem. Pro postranní tvarování ujímáme zdůrazněně 
oboustranně 18 x 2 oka takto: 1. oko ujímáme v 18. řadě od lemu, pak ještě 11 x 2 oka v každé 18. řadě 
a 6 x 2 oka v každé 6. řadě. Po 65 cm od začátku zbylých 49 ok uzavřeme. 
 
Přední díl:  Začneme jako zadní díl, postranní tvarování pleteme stejně jako u zadního dílu. Pro V výstřih 
zdvojíme po 32 cm od začátku prostřední oko a obě poloviny dopleteme odděleně. Začneme 61 oky 
levého přední poloviny, pro výstřih ujímáme zdůrazněně v každé 18. řadě na levém okraji práce 7 × 2 
oka. Po 65 cm od začátku zbylých 11 ok uzavřeme. Pravou polovinu dopleteme zrcadlově. 
 
Boční díl:  Začneme na  91 ok dvojitou přízí a pleteme 3 řady vzorem lemu 1 na jehlicích č. 6, 
pak pokračujeme základním vzorem na jehlicích č. 4,5. Pro tvarování ujímáme zdůrazněně v každé 
16. řadě oboustranně 10 x 2 oka a dále pak ještě v každé 12. řadě 10 x 2 oka. Po 71 cm zbylých 11 ok 
uzavřeme. Druhý boční díl upleteme stejně. 
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Dohotovení: Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým 
stehem (ve střihu musí lícovat spolu značky ° na sebe), přičemž na každém švu necháme po 2,5 cm 
od začátku rozparek ve výši 4 cm nesešitý. Z krčního výstřihu nabereme rovnoměrně 120 ok dvojitou přízí 
a pleteme 5 cm vzorem lemu 1, přičemž ve špičce výstřihu začínáme a pleteme v kruhových řadách. 
Pak oka volně v rytmu vzoru uzavřeme. Úzké okraje lemu našijeme přes sebe na přední střed podle 
fotky. Pro pásek načneme na 150 ok přízí Merino 105 a pleteme vzorem lemu 2 na jehlicích č. 4,5 
cca. 170 cm. Pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. Pásek protáhneme rozparky tak, aby ležel na zadním 
a předních dílech nahoře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čepice: 
 
Obvod hlavy cca 52 cm 
 
Materiál: Merino 160 značky Austermann, 100 % merino vlna superfine, délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 
Spotřeba: 150 g barvy 320 beere 
 
Sada krátkých jehlic č. 4 značky Schoeller a Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 16 ok a 26 řad = 10 x 10 cm měřeno v nataženém stavu), 1 hladce, 
1 obrace na jehlicích č. 4 volně. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 84 ok a pleteme 26 cm základním vzorem, pak všechna oka stáhneme přízí. 
 
Dohotovení: na špičku čepice přišijeme bambuli o velikosti cca 8 cm průměr. Spodní okraj čepice 
přehneme cca 5 cm ven. 
 
 


