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Ručně pletená čepice 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 142031 z ruční pletací příze Expression a Softy značky Austermann 
 
Pro obvod hlavy 52 – 54 cm. 
 
příze barva  
Expression 
40% polyakryl, 
30% vlna, 
20% alpaka, 
10% polyamid 
Délka návinu 
= ca. 55 m / 50 g 

02 schwarz-weiß-grau 50 g 
1 klubko 

Softy 
98% vlna, 
2% polyamid  
Délka návinu 
= ca. 53 m/ 50 g 

06 grau 50 g 
1 přadeno 

 
Sada krátkých jehlic č. 10. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to nutné, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce: 10 ok a 14 řad = 10 x 10 cm)  
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 10. 
 
Sled proužků: 
Začátek a 6 kruhových řad Expression, 2 kruhové řady Softy, 4 kruhové řady Expression, 4 kruhové řady 
Softy, 4 kruhové řady Expression, zbytek kruhových řad Softy. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 48 ok přízí Expression na jehlicích č. 10 a oka rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice, 
uzavřeme do kruhu a dále pleteme v kruhových řadách 20 cm základním vzorem. Pak začneme 
s ujímáním následovně: 

• 1. kruhová řada: * 2 hladce, 2 obrace splést, od * stále opakujeme = 36 ok; 

• 2. a 3. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví; 

• 4. kruhová řada: * 1 hladce, následující oko hladce splést přehozeně s následujícím okem 
obrace (= 1 oko hladce sejmout, 1 obrace a sejmuté oko přes ně přetáhnout) = 24 ok; 

• 5. kruhová řada: oka pleteme tak, jak se jeví. Zbylými 24 oky protáhneme přízi, stáhneme 
a zapošijeme. 

 
Dohotovení: 
Zhotovíme bambuli z obou barev o průměru 6 cm a přišijeme ji na špičku čepice.  
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Ručně pletená šála 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 142033 z ruční pletací příze Expression značky Austermann 
 
šířka: 20 cm 
délka: 220 cm 
 
příze barva  
Expression 
40% polyakryl, 
30% vlna, 
20% alpaka, 
10% polyamid 
Délka návinu 
= ca. 55 m / 50 g 

02 schwarz-weiß-grau 400 g 
8 klubek 

 
Jehlice č. 12. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to nutné, změňte číslo jehlic) 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce: 11 ok a 13 řad = 10 x 10 cm)  
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 12. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 24 ok na jehlicích č. 12 a pleteme základním vzorem. Po 220 cm od začátku oka 
uzavřeme. 
 


