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Dámská ručně pletená čepice 
Návrh Eva Varpio 
 
Model 132051 z ručně pletací příze Caleido značky Austermann 
 
Pro obvod hlavy: 52 – 56 cm  
 
příze barva  
Caleido 
85% alpaka, 
15% vlna  
Délka návinu 
= ca. 95 m/ 50 g 

01 sibirien 100 g 
2 klubka 

 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 6 + 7 značky Schoeller + Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! (pokud je potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 6. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 12 ok a 14 řad = 10 x 10 cm)  
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 7. Jsou znázorněny jen liché řady, v sudých řadách pleteme oka 
tak, jak se jeví, nahození hladce. 1- 6. řadu stále opakujeme. 
 
Velký perličkový vzor: 

1. kruhová řada: 1 hladce, 1 obrace; 
2. kruhová řada: 1 hladce, 1 obrace; 
3. kruhová řada: 1 hladce, 1 obrace; 
4. kruhová řada: 1 hladce, 1 obrace. 

1. – 4. řadu stále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Začneme na 60 ok na jehlicích č. 6, která rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a uzavřeme do kruhu. 
Pleteme 2 kruhové řady vzorem lemu a pak pleteme 8 kruhových řad velkým perličkovým vzorem. Dále 
pokračujeme na jehlicích č. 7 základním vzorem, přičemž v 1. řadě přidáme 6 ok následovně: 
za každým 10. okem přidat 1 anglicky obrace z příčné nitě = 11. oko MS, MS pleteme v kruhové řadě 
6 x = 66 ok. 
 
Po 25 cm od začátku pokračujeme dál na jehlicích č. 6 velkým perličkovým vzorem 6 kruhových řad. 
Pak začneme s ujímáním následovně: 

1. kruhová řada: vždy 2 oka hladce splést = 33 ok; 
2. kruhová řada: hladce; 
3. kruhová řada: vždy 2 oka hladce splést = 17 ok; 
4. kruhová řada: hladce. 

Zbývajícími 17 oky protáhneme přízi a stáhneme je. 



rozkres

opakování vzoru = 11 ok

 = 1 hladce 

 = 1 obrace 

 = 1 nahodit 

 = 3 hladce splést 

= opakování vzoru (MS) 


