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Model 79 Country Tweed  
– návod a pracovní postup na ruční pletení 
 
Materiál Country Tweed značky Austermann 
50% vlna, 40% polyamid, 10% alpaka, délka návinu = 60 m/50 g 
barva 02 stein 100 g 
 
Čepice 
Návhr: Dori Dietz 
 
Pro obvod hlavy 56 – 58 cm 
 
Sada krátkých jehlic č. 7 značky  Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1:  
1 kruhová řada: obrace 
2. kruhová řada: hladce 
3. kruhová řada: obrace 
4. kruhová řada: hladce 
5. kruhová rada: obrace 
6. kruhová řada: obrace 
7. – 12. kruhová řada: stejně jako 1. – 6. řada 
13. – 15. řada: stejně jako 1. – 3. řada 
 
Základní vzor 2: 
1 hladce, 2 obrace v kruhových řadách 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 60 ok, která rozdělíme na 4 krátké jehlice (=po 15 okách na jehlici), oka uzavřeme do 
kruhu a pleteme v kruhových řadách 1 x 1. – 15. řadu základního vzoru 1, dále pak 18 řad základním 
vzorem 2. Pak začneme s ujímáním takto: *1 oko hladce a 1 oko obrace přehozeně hladce splést  
(1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout), 1 oko obrace*, vzor mezi * 
neustále opakujeme, dokud nám nezůstane 40 ok. Pak pleteme 1 řadu hladce a 1 řadu obrace.  
Pak *1 oko hladce a 1 oko obrace přehozeně hladce splést*, vzor mezi * neustále opakujeme, až nám 
zbude 20 ok. Pak pleteme ještě 1 řadu hladce a zbylá oka stáhneme přízí. 
 
Dohotovení: 
Zhotovíme bambuli o průměru 9 cm a přišijeme ji na špičku čepice. 
 
 
 
 
Kabelka: 
Návrh: Dori Dietz 
 
Délka: ca. 30 cm 
Výška bez držadla: ca. 24 
 
Háček č. 5 + 9 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba dodržet (Pokud je třeba, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce: ca. 7,5 KS = krátkých sloupků a 8 řad = 10 x 10 cm) 
KS dvojitou přízí háčkem č. 9 
 
Základní vzor 2:  
dvojitou přízí háčkem č. 9 
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1. řada:1 RO, 1 KS střídavě, 2 RO na otočení 
2. řada: 1 KS do RO předchozí řady, 1 RO 
 
Pracovní postup: 
 
Pozor! Celý model je zhotovený z dvojité příze. 
 
Začíná se dnem tašky. 
Začneme na 23 RO dvojitou přízí a háčkujeme 10 řad KS. Pak háčkujeme 20 řad základním vzorem 2 
a na závěr 1 řadu račích sloupků. Na protilehlé straně uháčkujeme také 20 řad základním vzorem 2 
a na závěr 1 řadu račích sloupků. 
Pro držadlo uháčkujeme 4 RO dvojitou přízí a háčkujeme 60 cm = 48 řad do výšky základním vzorem 1, 
kolem dokola pak obháčkujeme 1 řadou racčích sloupků. 
 
Dohotovení: 
Poloviny tašky od horního okraje sháčkujeme přes 18 cm. Zbylých 6 cm sháčkujeme vždy s patřičnou 
polovinou užší strany dna tašky. Držadlo přišijeme z obou stran přes 8 cm na tašku (jakoby pokličku). 
Pro kuličky uháčkujeme 5 RO jednoduchou přízí háčkem č. 5 a uzavřeme je do kruhu. 
2. řada: 2 RO a 10 DS, uzavřeme do kruhu pevným okem 
Dále pak kruhovou řadu KS, pak neustále háčkujeme 1 KS do každého 2. KS, dokud nespotřebujeme 
všechny KS. 
Kuličku vyplníme vatou nebo vlněnými zbytky (nejlépe ještě během práce). 
Kuličky našijeme podle libosti na tašku. 
 
 
Řetízek 
Návrh: Dori Dietz 
 
Délka ca. 250 cm 
 
Zbytek barvy 02 stein 
Ostatní potřeby: řetízek 
 
Háčkem č. 5 uháčkujeme jednoduchou přízí * 5 RO, do posledního RO 1 nopek (= 4 DS společně 
uzavřené), 3 RO, do posledního RO 1 nopek*, vzor mezi * neustále opakujeme, dokud nedosáhneme 
požadované délky. Uháčkujeme 3 kuličky podle postupu na tašku a podle libosti je našijeme na řetízek. 


