
Zima v krajkách 

 

velikost : cca 55-59 cm 

 

Tato čepice je má dvě varianty vzoru. V první variantě tvoří vzor lem dolní části čepice, ve druhé 

variantě je na vrcholu pod bambulí. V originálním provedení je čepice doplněna kožešinovou 

bambulí, ale je samozřejmě možná  varianta i s bambulí klasickou a nebo úplně  bez bambule. 

 

Možné varianty materiálů:  

Sportlife ( GGH Německo ) 100% vlna s úpravou superwasch , 80 m/50 g 

Samson ( GGH Německo ), 100% jemné merino, 85 m/50 g 

Corviglia  ( Schulana Švýcarsko), 60% vlna merino,40% polyakryl, 70 m/50 g 

Sena ( Katia Španělsko), 58% polyakryl,20% alpaka, 15% vlna,7% polyamid, 85 m/50 g 

 

spotřeba:  100 g 

jehlice :  5,5 – 6 mm kruhová jehlice nebo sada 5 ti jehlic ( sílu jehlic zvolíme podle toho jak volně 

pleteme) 

vzory:   

vroubek: l pleteme v kruhových řadách . Líc obrace, rub hladce 

lícový žerzej: pleteme v kruhových řadách stále hladce 

krajkový vzor – pleteme  podle schématu, rubové řady pleteme v kruhových řadách jak se jeví, tzn. 

hladce 

 



  

Varianta 1 – vzor tvoří dolní lem čepice 

 



postup: 

Na jehlici č. 5,5 nahodíme celkem 66 ok a pleteme 12 řad vroubkem ( =6 vroubkových řad). Dále 

budeme pokračovat krajkovým vzorem, sled vzoru  ( 11 ok) budeme opakovat celkem 6x. Po upletení 

řady 1-9. Vzoru pokračujeme hladce až do výšky 20 řad. 

Následně tvarujeme vrchní část čepice, budeme splétat oka v každé druhé řadě – řada 11 – 17 

tabulky krajkového vzoru. Zbylými oky protáhneme nit  a práci uzavřeme. Zapošijeme konce. 

 

Varianta 2 – vzor tvoří vrchní část čepice 

 

postup: 

Na jehlici č. 5,5 nahodíme celkem 66 ok a pleteme 30 řad vroubkem ( 15 vroubkových řad). Dále 

budeme pokračovat krajkovým vzorem, sled vzoru  ( 11 ok) budeme opakovat celkem 6x. Pleteme 

řady 1 – 9 podle tabulky krajkového vzoru. Po ukončení vzoru upleteme ještě 3 řady hladkým 

žerzejem a pokračujeme tvarováním vršku čepice – řada 11- 17. Splétáme oka v každé druhé řadě. 

Zbylými oky protáhneme nit  a práci uzavřeme. Zapošijeme konce. 

 

 

 

 


