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Model 22 Čepice 
 
Pro obvod hlavy 54 – 56 cm 
 
příze barva  
Semira 
značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl 
20% vlna 
délka návinu = ca. 75 m / 100 g 

25 hellgraumel. 100 g 
1 klubko 
 

Semira Color 
značly Schoeller + Stahl 
80% polyakryl 
20% vlna 
délka návinu = ca. 75 m / 100 g 

109 lagune 100 g 
1 klubko 
 
 

 
Model lze také uplést z následující příze: 
příze barva  
Softy 
značky Austermann 
98% vlna merino 
2% polyamid 
délka návinu = ca. 53 m / 50 g 

07 hellgraumel. 
10 türkis 

po 50 g 
po 1 klubku 
 

 
Jehlice: sada krátkých jehlic č. 7. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Vzor lemu: 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 7. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 6 ok a 15 kruhových řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 7. 

1. kruhová řada (hellgraumel.): hladce; 
2. kruhová řada (hellgraumel.): obrace; 
3. kruhová řada (lagune): *1 řadu hlouběji vpíchnout do oka a uplést hladce, 1 hladce *; 
4. kruhová řada (lagune): obrace; 
5. kruhová řada (hellgraumel.): *1 hladce, 1 řadu hlouběji vpíchnout do oka a uplést hladce, 
1 hladce *; 
6. kruhová řada (hellgraumel.): obrace. 

Vzor mezi * stále opakujeme. Pleteme 1 x 1. – 6. kruhovou řadu, pak stále opakujeme 3. – 6. kruhovou 
řadu. 
 
Lícový žerzej: V kruhových řadách pleteme stále hladce. 
 
Pracovní postup 
 
Začneme na 36 ok přízí hellgraumel. na jehlicích č. 7, která rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice 
a pleteme v kruhových řadách vzorem lemu. Po 5 cm od začátku pokračujeme dále základním 
vzorem. Po dalších 12 cm = 18 kruhových řadách pokračujeme dále lícovým žerzejem barvou hellgrau 
a začneme s ujímáním následovně: 
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1. kruhová řada: každé 3. a 4. oko splést hladce = 27 ok; 
2. kruhová řada: bez ujímání; 
3. kruhová řada: každé 2. a 3. oko splést hladce = 18 ok; 
4. kruhová řada: bez ujímání; 
5. kruhová řada: splétáme vždy 2 oka hladce = 9 ok. 

Zbylými 9 oky protáhneme přízi, stáhneme a zapošijeme. 
 
 
 
 
Model 23 Nákrčník 
 
Výška: ca. 20 cm 
Obvod ca. 140 cm 
 
příze barva  
Semira 
značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl 
20% vlna 
délka návinu = ca. 75 m / 100 g 

25 hellgraumel. 100 g 
1 klubko 
 

Semira Color 
značky Schoeller + Stahl 
80% polyakryl 
20% vlna 
délka návinu = ca. 75 m / 100 g 

109 lagune 100 g 
1 klubko 
 

 
Model lze uplést i z následující příze: 
příze barva  
Softy 
značky Austermann 
98% vlna merino 
2% polyamid 
délka návinu = ca. 53 m / 50 g 

07 hellgraumel.
10 türkis 

po 100 g 
po 2 klubkách 
 

 
Jehlice: kruhová jehlice č. 7. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je potřeba, změňte číslo jehlic. 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 6 ok a 15 kruhových řad = 10 x 10 cm) na jehlicích č. 7 Dále viz model 22 
čepice. 
 
Pracovní postup: 
Začneme na 84 ok barvou hellgraumel. na jehlicích č. 7 a uzavřeme do kruhu. Dále pleteme 
1 kruhovou řadu obrace barvou hellgraumel., pak pleteme přes 30 kruhových řad základním vzorem 
a na závěr opět 1 kruhovou řadu barvou hellgraumel. Pak oka volně uzavřeme. 


