Návod na pletenou čepici (homelesku) a nákrčník
Materiál a pomůcky na čepici:
•
•
•

kruhové pletací jehlice s kratším lankem (40 cm) o síle 3,5 a 4
ponožkové jehlice o síle 4
přízi, 100g, použila jsem Drops Cotton light

Materiál a pomůcky na nákrčník:
•
•

kruhové pletací jehlice s kratším lankem (40 cm) o síle 4 a 4,5
přízi, 100g, použila jsem Drops Cotton light

Co potřebujeme k pletení znát:
•

•

Hráškový (perličkový) vzor:
1. kruhová řada: *1 oko hladce, 1 oko obrace*
2. kruhová řady: oka pleteme opačně, než se jeví - nad okem hladce tedy pleteme obrace, nad
okem obrace pleteme hladce
počty ok jsou pro velikosti S/M, M/L a L/XL, v tomto pořadí uvedené v návodu:
o 103 (107, 111) ok = 103 ok pro vel. S/M, 107 ok pro vel. L/XL a 111 ok pro vel. L/XL

Návod na pletení ČEPICE:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

pleteme v kruhových řadách, až bude pletení na kruhových jehlicích obtížné, převedeme
pleteninu na ponožkové jehlice
1. řada: Na kruhovou jehlici č.3,5 nahodíme 103 (107, 111) ok a upleteme 1. řadu hladce
hráškovým vzorem pokračujeme do doby, než je pletenina vysoká cca 6 cm (platí pro všechny velikosti)
převedeme pleteninu na kruhovou jehlici č.4 a pleteme v kruhových řadách lícovým žerzejem (v kruhových
řadách stále hladce)
ve výšce 19 cm (platí pro všechny velikosti) rozmístíme do pleteniny 6 značek:
o 1. značka = začátek kruhové řady
o 2. značka = upleteme 17 (17, 17) ok, vložíme značku
o 3., 4., 5. a 6. značka = vždy po 17 (18, 19) okách
o upleteme zbylých 18 (18, 18) ok v kruhové řadě
v následující kruhové řadě ujmeme 1 oko (spletením dvou okhladce) za každou značkou
takto ujímáme v každé 2. kruhové řadě, celkem 11 (11, 13)x = 37 (41, 33) ok
v následující řadě upleteme 1. oko hladce, každá další 2 pak spleteme hladce = na jehlicích nám
zbyde 19 (21, 17) ok
přízi odstřihneme a protáhneme těmito oky, pleteninu stáhneme a zapošijeme

Návod na pletení NÁKRČNÍKU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nákrčník pleteme shora dolů v kruhových řadách, cíp na přední straně pak pleteme
v rovných řadách cíp
na kruhovou jehlici č.4 nahodíme 109 (117, 127) ok a upleteme 1. kruhovou řadu hladce
dále pleteme v kruhových řadách hráškovým vzorem do výšky 2 cm
nyní převedeme pleteninu na kruhovou jehlici č.4,5 a pleteme v kruhových řadách lícovým žerzejem
když je pletenina vysoká 20 (21, 22) cm převedeme ji zpět na kruhovou jehlici č.4 a upleteme 2
cm výšky opět hráškovým vzorem
nyní pleteme takto: prvních 55 (59, 63) ok hráškovým vzorem, zbylých 54 (58, 63) ok lícovým žerzejem
následující kruhovou řadu pleteme takto: prvních 55 (59, 63) ok opět hráškovým vzorem,
zbývajících 54 (58, 63) ok uzavřeme (tj. všechna oka pletená lícovým žerzejem)
pokračujeme hráškovým vzorem v rovných řadách nad 55 (59, 63) oky a na začátku každé
řady (tj. na obou stranách dílu) 2 oka uzavřeme
když nám na jehlici zůstane posledních 11 ok (platí pro všechny velikosti), všechna oka uzavřeme

(návod pochází originálně ze stránek GarnStudio.com)

