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Model 19 Čepice a šála 
 
Materiál: Merino 160 značky Austermann, 100 % merino vlna  superfine, délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 
Spotřeba: celkem 300 g barvy 229 graumeliert, z toho 100 g na čepici a 200 g na šálu. 
 
Jehlice č. 4 značky  Schoeller + Stahl 
 
Zkušební vzorek je nutné dodržet (Pokud je to nutné, zvolte menší nebo větší jehlice). 
 
Pružný vzor: (zkušební vzorek: 40 ok a 33 řad  = 10 x 10 cm měřeno v lehce roztaženém stavu), 2 hladce, 
2 obrace na jehlicích č. 4 
Základní vzor: (zkušební vzorek: 24 ok a 37 řad = 10 x 10 cm), lícový žerzej na jehlicích č. 4 (líc hladce, 
rub obrace) 
Copánek přes 12 ok: (ca. 4 cm široký) 
1 . – 6. řada.: lícový žerzej 
7. řada: 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce, 3 oka 
na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce. 
8. řada: obrace 
9. – 10. řada: lícový žerzej 
1. -10. řadu neustále opakujeme. 
 
Čepice: 
Obvod hlavy: ca. 52 – 54 cm 
 
Pracovní postup: Pro lem nahodíme 20 ok a pleteme následovně, přičemž  krajové oko na začátku 
řady pleteme hladce a na konci řady obrace: krajové oko, 3 oko rubový žerzej, 12 ok copánek, 3 oka 
rubový žerzej, krajové oko. Po 48 cm = 176 řad od začátku oka uzavřeme. Z rubu nabereme z okraje 
124 ok, přitom vpichujeme pod krajová oka, tak, že krajová oka z líce vytvářejí lem. Ve stejné řadě oka  
rozdělíme následovně: krajové oko, 7 ok rubový žerzej, * 12 ok copánek, 12 ok rubový žerzej,  
od * opakujeme ještě 3 x, 12 ok copánek, 7 ok rubový žerzej, krajové oko. 
Po 17 cm = 64 řad od lemu pleteme dále jen rubovým nebo lícovým žerzejem bez copánkového  
křížení a začneme s ujímáním: v následujících lícových řadách ujímáme takto: 65. řada: u všech 6 pruhů 
ok obrace spleteme 1 x 2 oka obrace a u všech copánků spleteme první dvě oka hladce a poslední 
dvě oka přehozeně = 108 ok. 67. řada: v první pruhu ok obrace spleteme 1 x 2 oka obrace, ve zbylých 
4 pruzích ok obrace spleteme 2 x 2 oka obrace a u všech copánků ujímáme stejně jako v řadě 
65 = 88 ok. 69. řada: u všech pruhů ok obrace ujímáme stejně jako předtím a u všech copánků 
splétáme 3 x 2 oka hladce a 1 x 2 oka přehozeně = 38 ok. 73. řada: pokračujeme rubovým žerzejem, 
přičemž v pruzích ok obrace splétáme stejně jako předtím a v copáncích splétáme 2 oka obrace  
= 23 ok. 75. řada: vždy splétáme 2 oka obrace a zbylými oky protáhneme přízi a stáhneme. 
 
Dohotovení: sešijeme postranní šev. 
 
Šála: 
Velikost: cca 16 x 160 cm 
 
Pracovní postup:  Začneme na 64 ok a pleteme mezi krajovými oky pružným vzorem, přičemž krajové 
oko na začátku řady pleteme hladce a na konci řady obrace. Po cca 160 cm – nebo po dosažení 
požadované délky – všechna oka uzavřeme v rytmu vzoru. 


