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Model č. 6 Ruská čepice 
 
 
Objem hlavy: 50-54 cm 
 
Materiál: 
Zermatt od Schoeller+Stahl 
50% střižní vlna, 40% polyakryl, 10% viskóza 
délka návinu = cca 95m/50g 
Punk od Schoeller+Stahl 
92% polyakryl, 8% polyamid 
délka návinu = cca 33m/50g 
 
Spotřeba: 
Zermatt, barva č. 10 flieder – 100g 
Punk, barva č. 01 natur – 200g 
 
Jehlice: 
č. 5,5 a 5 krátkých jehlic č. 7 
 
Základní vzor: 
líc hladce, rub obrace. Zkušební vzorek:17 ok a 23 ř. 
= 10 x 10 cm Zermatt na jehlicích č. 5,5 11 ok a 16 ř. 
= 10 x 10 cm Punk na jehlicích č. 7 
 
Pracovní postup: 
pleteme 2 čepice stejné formy, v závorkách uvádíme rozměry pro materiál Punk. 
 
Levá ušní klapka: 
nabereme 9 ( 6 ) při zpáteční řadě pleteme obrace 1 ř. přidáváme na obou stranách 
následovně:kr. oko, 1 hl., 1 oko z příčné nitě nabereme atd., na levé straně to samé. Dále ve 3., 5. 
a 7. (3. a 5.) ř. to samé. Na pravé straně ještě ve 13., 19. a 25. (13., 17. a 21.) ř. = 20 (13) ok. 
Oka necháme na pomocné jehlici. 
Pravou stranu pleteme stejně. 
 
Přední díl: 
Nabereme 40 (25) ok, zpáteční řadu pleteme hl., na obou stranách přidáme 1 oko = 42 (27) ok. 
Po 18 (14) ř., necháme oka na pomocné jehlici. Dále pleteme na 5ti krátkých jehlicích následovně: 
20 (13) ok levá ušní klapka, 42 (27) ok přední díl, 20 (13) ok pravá ušní klapka a 10 (7) ok zadního 
dílu nabereme = 92 (60) ok. Po 10 ti cm začneme ujímat na všech 4 dílech. Na každém dílu 
si označíme středové oko a ujímáme takto: 2 oka spleteme hl. 1 oko hl., stř. oko 1 oko sejmout, 
1 oko hl. a sejmuté oko přes ně přetáhnout. Takto ujímáme každou 2 ř. dokud nemáme na každé 
jehl. 3 oka = 12 ok. V další řadě 2 oka spleteme a zbylých 6 ok protáhneme přízí a stáhneme 
k sobě. 
 
 
Dokončení: 
Sesadíme obě čepice do sebe, Punk je ve vnitř, díly k sobě sháčkujeme, přední díl ohneme nahoru 
a přišijeme. Přízí Zermatt upleteme 2 šňůry 40 cm dlouhé a přišijeme.  
 


