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Model 62 Softy a Kid Silk 
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Čepice 
návrh: Helena Hammer 
 
pro obvod hlavy cca  52 - 54 cm 
 
Materiál Softy značky Austermann 
98 % merino vlna, 2% polyamid, délka návinu = ca. 53 m/ 50 g 
100 g barva 01 natur 
 
Materiál Kid Silk značky Austermann 
75% kid mohér, 25% hedvábí, délka návinu = ca. 225 m/ 25 g 
25 g barva 10 natur 
 
Jehlice č. 4, sada krátkých jehlic č. 10 a háček č. 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: 
Krátké sloupky přízí Softy háčkem č. 7 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce: (8 ok a 12 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej přízí Softy na jehlicích č. 10 
 
Základní vzor 3: (vzorek práce: 18 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Lícový žerzej přízí Kid Silk na jehlicích č. 4 
 
Pracovní postup:: 
Nejdřív pro špičku čepice háčkujeme kolečko = přízí Softy obháčkujeme kolečko z příze 8 krátkými 
sloupky a spojíme pevným okem do kruhu. Přecházíme k další řadě vždy 1 řetízkovým okem. 
2. řada: 8 KS 
3. řada: 16 KS 
4. řada: 18 KS 
5. řada: 24 KS 
6. řada: 24 KS 
7. řada: 28 KS 
8. řada: 32 KS 
Dále pokračujeme na sadě krátkých jehlic č. 10 v kruhových řadách: nabereme 46 ok a přitom 
vpichujeme tak, že vrchní část oka poslední uháčkované řady leží nahoře. Pokračujeme takto:  
* 5 kruhových řad hladce, 1 kruhová řadě obrace*. Od * opakujeme ještě 2 x. Pak pleteme 
15 kruhových řad hladce, přičemž od začátku pleteme v každé 2. kruhové řadě zkrácené řady 
následovně: necháme neupletená 4 oka, zbylá oka upleteme, práci obrátíme a pleteme zpátky. 
Celkově necháme neupleteno 7 x 4 oka v každé 2. řadě a pleteme zpátky. Pak pleteme 1 řadu 
přes všechna oka a přitom oka volně uzavřeme. 
Pro lem nahodíme přízí Kid Silk 30 ok a pleteme 180 řad základním vzorem 3, pak oka uzavřeme. 
Pro květinu háčkujeme přízí Softy do kroužku z řetízkových ok 1 řadu následovně: *1 KS, 1 RO, 2 DS, 2 RI *, 
od * do * opakujeme ještě 3 x, 1 KS. Druhou květinu háčkujeme stejně. 
 
Dohotovení: 
Lem položíme 1 x kolem čepice, přičemž postranně na zkrácených místech zatáhneme za úplet, 
vytáhneme 3 smyčky a 1 x zauzlujeme. Konce necháme viset. Lem připevníme několika stehy. Našijeme 
květiny podle obrázku. 


