
Model 1 Čepice 
Návrh: Johanna Schwarz 
 
Pro obvod hlavy 54 – 56 cm 
 
Příze barva  
Delgada 
značky Austermann 
57% vlna 
43% viskóza 
délka návinu = ca. 110 m/ 50 g 

08 grau 
09 greige 
10 silber 
 

po 50 g 
po 1 klubku 
 
 

Caleido 
značky Austermann 
85% alpaka (baby) 
15% vlna 
délka návinu = ca. 95 m/ 50 g 

09 novembernebel 50 g 
1 klubko 

 
Jehlice: Sada krátkých jehlic č. 5 a 6, kruhová jehlice č. 6 značky addi. 

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je to nutné, použijte jiné číslo jehlic. 

Základní vzor: (vzorek práce 13 ok a 20 řad= 10 x 10 cm, Delgada a Caleido). Lícový žerzej (líc 
hladce, rub obrace), kraj vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 6. 

Kostky pleteme podle rozkresu. Pracujeme podle pracovního postupu a střihu. 

Použitý materiál, stejně jako odpovídající barvy, jsou udány ve střihu a v textu následovně: 

• F1, barva 1 = Delgada barva 10 silber 
• F2, barva 2 = Delgada barva 09 greige 
• F3, barva 3 = Delgada barva 08 grau 
• Caleido = jeden barevný údaj 

Pracovní postup 

Začneme na 48 ok dvojitou přízí Delgada grau a sadou jehlic č. 5, pleteme 1 řadu obrace, pak 
práci uzavřeme do kruhu. 

1. kruhová řada: hladce; 
2. kruhová řada:  obrace. 

1. a 2. kruhovou řadu opakujeme 2 x. 

Pak oka odložíme na kruhovou jehlici, v práci dale pokračujeme sadou krátkých jehlic č. 6 
a pleteme jednotlivé díly podle střihu dál. 

1. díl: Trojúhelník přízí Delgada grau (F3) 

Pleteme přes 8 ok následovně: 

• 1 oko hladce, obrátit. Rubová řada 1 oko obrace, obrátit. 
• 2 oka hladce, obrátit. Rubová řada 2 oka obrace, obrátit. 
• 3 oka hladce, obrátit. Rubová řada 3 oka obrace, obrátit. 
• 4 oka hladce, obrátit. Rubová řada 4 oka obrace, obrátit. 
• 5 ok hladce, obrátit. Rubová řada 5 ok obrace, obrátit. 
• 6 ok hladce, obrátit. Rubová řada 6 ok obrace, obrátit. 
• 7 ok hladce, obrátit. Rubová řada 7 ok obrace, obrátit. 
• 8 ok hladce, obrátit. Rubová řada 8 ok obrace, obrátit. 



Oka odložíme, přízi neodstřiháváme. 

2. díl: Trojúhelník přízí Delgada greige (F2) 

Následujících 8 odložených ok vlevo vedle 1. dílu nabereme na jehlice, s F2 pleteme trojúhelník 
stejně, jako je popsáno u 1. dílu a oka odložíme. 

3. díl: Kostka přízí Delgada grau (barva3) a Caleido 

Pokračujeme dále přes odložených 8 ok F3 1. dílu a z vnějšího okraje 2. dílu nabereme dalších 
7 ok (=15 ok). Práci otočíme. 

3.1 Postranní díly (se změnou barev): 

2. řada (rubová řada, barva 3): krajové oko, 13 ok obrace, krajové oko; 
3. řada (lícová řada, barva 3): krajové oko, 1 oko zdvojit (1 oko hladce, oko nechat na levé 

jehlici a ještě jednou ho uplést anglicky hladce = 2 oka), 4 oka obrace, 3 oka obrace splést, 
4 oka obrace, 1 oko zdvojit, krajové oko; 

4. řada rubová řada, Caleido): krajové oko, 13 ok obrace, krajové oko; 
5. řada (lícová řada, Caleido): krajové oko, 1 oko zdvojit, 4 oka hladce, 3 oka hladce 

přehozeně splést (2 oka sejmout obrace, 1 oko hladce a sejmutá oka přes něj přetáhnout), 
4 oka hladce, 1 oko zdvojit, krajové oko; 

6. řada (rubová řada, barva 3): krajové oko, 13 ok obrace, krajové oko; 
7. řada (barva 3): krajové oko, 1 oko zdvojit, 4 oka obrace, 3 oka obrace splést, 4 oka 

obrace, 1 oko zdvojit, krajové oko. 
4. - 7. řadu opakujeme 4 x. 

3.2 stříška (jen barvou 3): 

1. řada (rubová řada): krajové oko, 13 ok obrace, krajové oko; 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 6 ok hladce, 2 oka anglicky hladce splést (na levé jehlici 

zůstane 6 ok), otočit; 
3. řada (rubová řada): 1 oko sejmout obrace, 6 ok obrace, krajové oko. 

2. a 3. řadu stále opakujeme, dokud nespotřebujeme všechna oka na levé straně. Zbylých 8 ok 
uzavřeme a přízi odstřihneme. 

4. díl: Trojúhelník přízí Delgada silber (F1)  

Pracujeme novou přízí barvou silber přes následujících 8 odložených ok vpravo vedle 1. dílu 
a pleteme trojúhelník stejně, jako je popsáno u 1. dílu. Končíme na levé straně. 

5. díl: Kostka přízí Delgada silber (barva 1) 

Dále pleteme přes 8 ok barvou 1 4. dílu a z vnějšího okraje 1. dílu nabereme dalších 7 ok (= 15 
ok). Otočíme. 

5.1 Postranní díly (se změnou barev): 

Splétáme postranní díly 3. dílu s postranními díly 5. dílu. 
2. řada (rubová řada, barva 1): 1. oko sejmout obrace (příze leží před prací a přízi  pevně 

utáhnout), 13 ok obrace, krajové oko. 
3. řada (lícová řada, barva 1): krajové oko, 1 oko zdvojit, 4 oka obrace, 3 oka obrace splést, 

4 oka obrace, 1 oko zdvojit, poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 3. řady 
3. dílu. Otočit. 



4. řada (rubová řada, Caleido): 1. oko ještě barvou 1 sejmout obrace, příze překřížit a dále 
pokračujeme přízí Caleido, 13 ok obrace, krajové oko. 

5. řada (lícová řada, Caleido): krajové oko, 1 oko zdvojit, 4 oka hladce, 3 oka přehozeně 
hladce splést, 4 oka hladce, 1 oko zdvojit – příze překřížit a dále pokračujeme barvou 1 
– poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 5. řady 3. dílu, otočit. 

6. řada (rubová řada, barva 1): 1. oko sejmout obrace, 13 ok obrace, krajové oko. 
7. řada (lícová řada, barva 1) krajové oko, 1 oko zdvojit, 4 oka obrace, 3 oka obrace splést, 

4 oka obrace, 1 oko zdvojit, poslední oko splést anglicky hladce s krajovým okem 7. řady 
3. dílu. Otočit. 

4. - 7. řadu opakujeme 4 x, přičemž vždy při změně barev příze překřížíme. 

Upozornění: 

Splétání posledních ok s krajovým okem hotových proužků a následné snímání ok na levé straně 
se děje vždy jen přízí Delgada. Tato sejmutá oka vytvářejí opticky levý okraj kostky. 

5.2 Stříška (jen barvou 1) 

1. řada (rubová řada): 1 oko sejmout obrace, 13 ok obrace, krajové oko. 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 6 ok hladce, 2 oka anglicky hladce splést (6 ok zůstává na 

levé jehlici), otočit. 
3. řada (rubová řada): 1 oko obrace sejmout, 6 ok obrace, krajové oko. 
2. řada (lícová řada): krajové oko, 6 ok hladce, 2 oka anglicky hladce splést (5 ok zůstává na 

levé jehlici), otočit. 
3. a 4. řadu stále opakujeme, až spotřebujeme všechna oka na levém okraji. Zbylých 8 ok 
uzavřeme, přízi protáhneme a odstřihneme. 

6. a 7. díl přízí Delgada barva 2 greige a Caleido:  

Oka pro postranní díly z okrajů trojúhelníků 6. a 4. dílu. 

8. a 9. díl přízí Delgada barva 3 grau a Caleido:  

Oka pro postranní díly z okrajů trojúhelníků 8. a 6. dílu. 

10. a 11. díl přízí Delgada barva 1 silber a Caleido:  

Oka pro postranní díly z okrajů trojúhelníků 10. a 8. dílu. 

12. díl přízí Delgada barva 2 greige a Caleido:  

Oka pro postranní díly z okrajů trojúhelníků 10. a 2. dílu. 

12. díl uzavírá celou čepici, tedy postranní díly 12. dílu se splétají na levé straně s 11. dílem 
na pravé straně s 3. dílem tak, že stejně jako předtím v lícové řadě na levé straně se splétá 
poslední oko 12. dílu s krajovým okem 11. dílu anglicky hladce a v rubové řadě se splétá poslední 
oko 12. dílu s krajovým okem 3. dílu obrace. Následně vždy 1. oko přízí Delgada sejmout (= okraj 
kostky). 

Dohotovení: 

Všech 6 stříšek sešijeme jako trojúhelníky k sobě. 

Opatrně napaříme celou čepici napařovací žehličkou, kterou držíme nad úpletem, 
do požadovaného tvaru. 
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