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Ručně pletené návleky na ruce 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 132000 z ručně pletací příze Step 6 Irish Rainbow Colours značky Austermann 
 
Obvod v lehce nataženém stavu: 20 cm 
Výška: 28 cm 
 
příze barva  
Step 6 IRC 
75% vlna (SW) 
25% polyamid 
Délka návinu 
= ca. 375 m/ 150 g 

624 ferbane 50 g 
1/3 klubka 

 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 4,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 22 ok a 30 řad = 10 x 10 cm)  
Lícový žerzej (v kruhových řadách stále hladce) na jehlicích č. 4,5. 
 
Pracovní postup: 
 
Začneme na 40 ok na jehlicích č. 4,5, která rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a uzavřeme do kruhu, 
pleteme v kruhových řadách 3 řady vzorem lemu. Dále pokračujeme základním vzorem. Po 6 cm od 
začátku ujímáme následovně: 

1. a 3. jehlice: 3. a 2. poslední oko splést hladce přehozeně; 
2. a 4. jehlice: 2. a 3. oko splést hladce. 

Po dalších 6 a 8 cm toto ujímání zopakujeme = 28 ok. 
 
Po 27 cm od začátku pleteme ještě 3 kruhové řady vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Druhý návlek pleteme stejně. 
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Dámská ručně pletená čepice 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 132049 z ručně pletací příze Alpaca Silk a Merino 105 značky Austermann 
 
Pro obvod hlavy 52 – 56 cm 
 
příze barva  
Alpaka Silk 
80% alpaka, 
20% hedvábí 
Délka návinu 
= ca. 100 m/ 50 g 

39 hellblau 
 

50 g 
1 klubko 

Merino 105 
100% vlna 
(superfine) 
Délka návinu 
= 105 m / 50 g 

340 rauchblau 50 g 
1 klubko 

 
Jehlice a krátká kruhová jehlice č. 4,5 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: (vzorek práce 15 ok a 36 řad = 10 x 10 cm) 
Dvoubarevný patent na jehlicích č. 4,5. 

1. kruhová řada (Alpaca Silk): * 1 hladce, 1 sejmout obrace s nahozením *; 
2. kruhová řada (Merino 105): * 1 sejmout hladce s nahozením, oko s nahozením předchozí řady 

obrace splést *; 
3. kruhová řada (Alpaca Silk): * oko s nahozením předchozí řady splést, 1 sejmout s nahozením 

obrace *. 
Vzor mezi * stále opakujeme. Pleteme 1 x 1. – 3. kruhovou řadu, pak stále opakujeme 2. – 3. kruhovou 
řadu. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 15 ok a 36 řad = 10 x 10 cm)  
Dvoubarevný patent na jehlicích č. 4,5. Plete se nejdřív 1. barvou v lícové řadě. Pak se plete 2. barvou 
na lícové straně na pravém okraji práce a opět pleteme lícovou řadu. Pak se plete 1. barvou rubová 
řada a následně pak se plete 2. barvou rubová řada. Tak se pletou vždy 2 lícové a 2 rubové řady. 

1. řada (lícová přízí Merino 105): krajové oko, * 1 hladce, 1 oko sejmout s nahozením obrace *, 
krajové oko; 

2. řada (lícová přízí Alpaca Silk): krajové oko, * 1 oko sejmout s nahozením hladce, oko s 
nahozením předchozí řady splést obrace *, krajové oko; 

3. řada (rubová přízí Merino 105): krajové oko, * 1 oko sejmout s nahozením hladce, oko s 
nahozením předchozí řady splést obrace *, krajové oko; 

4. řada (rubová přízí Alpaca Silk): krajové oko, * oko s nahozením předchozí řady splést hladce, 
1 sejmout s nahozením obrace*, krajové oko; 

5. řada (lícová přízí Merino 105): krajové oko, * oko s nahozením předchozí řady splést hladce, 1 
sejmout s nahozením obrace*, krajové oko. 

Pleteme 1 x 1. – 5. řadu, pak stále opakujeme 2. – 5. řadu. 
 
Zkrácené řady: 
Řady se pletou jen zčásti k udanému počtu ok. Pak práci otočíme s 1 nahozením a pleteme řadu 
zpátky. Když se pak opět plete přes nahozená oka, tato nahozená oka splétáme s následujícími oky, 
aby nevznikly žádné dírky. 
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Pracovní postup: 
 
Čepice se plete napříč zkrácenými řadami. 
 
Začneme na 40 ok přízí Merino 105 na jehlicích č. 4,5 a pleteme základním vzorem. Po 12 řadách 
pleteme 2 x zkrácené lícové řady následovně: v 1. lícové řadě uplést 32 ok barvou 1, ve 2. lícové řadě 
uplést 32 ok barvou 2, práci otočit s 1 nahozením, plést řadu 1. barvou zpátky. Pak ještě pleteme 2. 
rubovou řadu barvou 2, * 8 řad pleteme přes všechna oka. 
 
Pak opět pleteme 2 x zkrácené lícové a rubové řady přes 32 ok jako předtím. Od * ještě 12 
x opakujeme, končíme 4 řadami přes všechna oka. Po 48 cm od začátku (=172 řad), měřeno 
na spodním okraji, počáteční a konečnou řadu sešijeme pletacím stehem. 
 
Lem: 
Ze spodního okraje čepice nabereme přízí Merino 105 85 ok, přičemž vpichujeme jen do zadní části 
krajového oka a pleteme vzorem lemu v kruhových řadách. Po 4 cm oka volně přízí Alpaca Silk v rytmu 
vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Čepici na kratší straně stáhneme. 


