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Úvod 

Tento návod jsem napsala tak, aby se dal použít pro jakoukoliv velikost čepice, jakýkoliv typ příze i velikost 

jehlic. Vše si jednoduše přizpůsobíte a spočítáte si velikost, která je ta pravá pro váš projekt. 

 

Čepice je navržená pro pletení na kruhových nebo ponožkových jehlicích, tedy bez sešívání. Plete se odspodu, 

má patentový lem, který je dostatečně dlouhý, aby šel ohrnout a tím zesílil pleteninu kolem čela a uší.  

Nezapomeňte: Je to váš projekt a můžete si ho libovolně uzpůsobit tak, aby vám vyhovoval! 

 

Pomůcky:  

Kruhové jehlice o délce 40 cm nebo delší při použití techniky magic loop, případně ponožkové jehlice, záleží 

na vás, co preferujete. 

Jeden značkovač 

Zapošívací jehla nebo háček 

 

Spotřeba příze: Odvíjí se od použitého materiálu a velikosti jehlic, je tedy vždy individuální. Na našem 

příkladu je použitá příze Malabrigo Chunky 95 m/ 100 gr, jehlice velikost 6.00 mm 

 

Výpočet velikosti: 

Prvním a nejdůležitějším krokem je uplést si zkušební vzorek. To znamená, že si z vybrané příze a jehlic 

upletete vzorek o rozměrech 10x10 centimetrů, ten vyperete, vypnete a necháte na vodorovné ploše 

uschnout. Je možné, že výsledná pletenina bude příliš řídká nebo naopak hustá a nebude vám vyhovovat. 

Můžete tedy vyzkoušet jinou velikost jehlic, uplést nový vzorek. 

Když má vzorek požadovanou hustotu, spočítáte si, kolik ok vám vychází na oněch 10 centimetrů šířky vzorku. 

 

Příklad: 

Chci plést z příze tloušťky aran na jehlicích č. 5. Můj vzorek tvoří 18 ok na 10 cm šířky. 

 

Měření velikosti a určení počtu nahozených ok: 

Změříte si obvod hlavy osoby, pro kterou budete čepici plést. Obvod hlavy vydělíte 10 a výsledek potom 

vynásobíte počtem ok, který vám vyšel ve vzorku. 

 

Příklad: 

Obvod hlavy = 55cm 

55 : 10 = 5,5  

5,5 x 18 = 99 

 

Z výsledku je potřeba odečíst cca 10-15% ok a výsledné číslo následně zaokrouhlit tak, aby bylo dělitelné 8. 

Oka ubíráme proto, aby čepice dobře seděla přes uši a nebyla příliš volná.  

Konečný počet ok musí být dělitelný 8, protože na čepici budeme mí 8 švů. 

 

Příklad: 

99 : 100 = 0,99 

0,99 x 10 = 9,9 

99 – 9,9 = 89,1 

Po zaokrouhlení 88, protože 88 : 8 = 11 

 

Budu tedy nahazovat 88 ok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Postup pletení: 

Nahodíme počet ok, který nám vyšel podle výpočtu výše + 1 oko navíc. 

Metoda nahazování je čistě na vás, můžete klidně použít základní nahození s dlouhým koncem, jen dejte 

pozor, abyste oka příliš neutáhli. 

 

Oka spojíme do kruhu takto: 

Oka si srovnáme a ujistíme se, že se nám nikde nepřetočila. 

Oko, které jsme nahodili navíc ubereme takto: První nahozené oko na levé jehlici přendáme na pravou jehlici. 

Poslední nahozené oko na pravé jehlici přetáhneme přes to přesunuté první. Tím jedno oko ujmeme. Následně 

první oko vrátíme zpět na levou jehlici.  

 

Tímto spojením se nám zacelí drobný zoubek, který při spojování do kruhu často vzniká. 

Toto není nutný postup, ale spojení první řady pak bude vypadat lépe. Samozřejmě lze nahodit jen počet ok, 

který budete skutečně plést. 

 

Na pravou jehlici umístíme značkovač, který nám označuje začátek řady. 

 

Pokračujeme pletením patentového vzoru v poměru *2 oka hladce, 2 oka obrace* postup mezi * opakujeme do 

konce řady. 

Takto upleteme cca 20 řad, případně tolik, kolik se vám líbí. ☺ 

 

Když máme dostatečně dlouhý lem čepice, pokračujeme lícovým žerzejem (stále hladce) až do cca 2/3 

výsledné délky. 

Pozor: pokud počítáte s ohrnovacím lemem, nezapomeňte délku čepice počítat až od jeho přibližné poloviny. 

Vždy je lepší čepice trochu delší, než když je krátká! ☺ 

 

 

Ubírání: 

Ubíráme na 8 místech (proto jsme nahazovali počet ok dělitelný 8), vznikne nám 8 švů. 

V našem příkladu tedy 88 ok : 8 = 11 

Ubírá se v každé liché řadě. Každá sudá řada se přeplétá hladce. 

V první ubírací řadě budu tedy splétat hladce 10. a 11. oko. Tzn. Upletu 9 ok hladce, 10. a 11. spletu hladce, 

zase upletu 9 ok hladce a 10. a 11. spletu. A tak dále do konce řady. 

Další řadu pouze přepletu hladce. 

V druhé ubírací řadě splétám 9. a 10. oko. Přepletu hladce. Ve třetí ubírací řadě splétám 8. a 9. oko, atd. 

 

Zavírání: 

Tímto způsobem pokračujeme, až nám na jehlicích zbyde posledních 8 ok. 

Přízi ustřihneme a provlékneme ji zbývajícími oky (jehlou nebo háčkem). Stáhneme dovnitř čepice a z rubové 

strany zapošijeme konec příze. 

 

Tip: Pokud nechcete mít pozvolně ubíranou čepici, můžete plést tělo čepice delší a začít ubírat později. Při 

požadované délce můžete oka uzavřít dříve, třeba když vám jich zbývá posledních 16. 

 


