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Ručně pletená čepice 
Návrh: Eva Varpio 
 
Model 142036 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 

03 gelb-weiß-grau 100 g 
2 klubka 

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

20 sonne 50 g 
1 přadeno 

 
 
Krátká kruhová jehlice a sada ponožkových jehlic č. 10, pomocná jehlice na copánky. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to nutné, změňte číslo jehlic) 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 10. 
 
Základní vzor: 
(vzorek práce: 8 ok a 14 řad = 10 x 10 cm u rubového žerzeje)  
5 obrace, 6 hladce. Copánkové křížení u 6 ok hladce: 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 hladce, 
pak oka z pomocné jehlice hladce. 1. copánkové křížení pleteme ve 3. kruhové řadě, dále pak vždy 
v každé další 6. kruhové řadě. 
 
Sled barev: 
5 kruhových řad Expression, 3 kruhové řady Softy, 4 kruhové řady Expression, 5 kruhových řad Softy, 2 
kruhové řady Expression, 2 kruhové řady Softy, 5 kruhových řad Expression, zbytek kruhových řad softy. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 46 ok přízí Expression na jehlicích č. 10 a pleteme 4 kruhové řady vzorem lemu. Dál 
pokračujeme základním vzorem podle sledu barev, přičemž v 1. kruhové řadě přidáme rovnoměrně 
9 ok = po 1. a za každým 5. okem vždy 1 hladce, resp. 1 obrace anglicky přidat z příčné nitě – tj. 
za zadní nit = 55 ok. Po 20 cm od začátku začneme s ujímáním následovně: 

• 1. kruhová řada: vždy prostřední oka splést obrace = 45 ok; 

• 2. a 4. kruhová řada: oka pleteme podle vzoru; 

• 5. kruhová řada: vždy prostřední oka splést obrace = 35 ok; 

• 6. a 7. kruhová řada: oka pleteme podle vzoru. 

Pak zbylými 35 oky protáhneme přízi, stáhneme je a zapošijeme. 
 
Dohotovení: 
Zhotovíme bambuli z obou barev o průměru cca 6 cm a přišijeme na špičku čepice. 
 
 


