
Čepice Dvojčata 

 

( autorský popis ) 

 

 

 

materiál:  50 g příze o návinu 100m/ 50 g, originál je pletený z příze firmy  Malabrigo Peru – 100% 

ručně barvené jemné  merino  ( melírovaná čapka ) a příze You 50% alpaka, 50% vlna (Drops, tato 

příze byla použita dvojitě). 

jehlice: 5 mm, kruhová jehlice o délce 60 cm nebo sada pěti jehlic. 

 

 



Vzory:  

Lem- 3 oka obrace, 3 oka hladce 

 lícová žerzej –pleteme v kruhových řadách stále hladce  

vroubek – 1.lícová řada obrace, 2.rubová řada hladce.  
Pozn.: Při pletení na kruhové jehlici je rubová řada vždy sudá, práci pochopitelně nemůžeme obracet 
na rub a líc jako při pletení na rovných jehlicích.  
dírkový vzor-2 oka spleteme hladce, 1 oko nahodíme, vzor opakujeme po celé řadě lem – 3 oka 

hladce, 3 oka obrace 

velikost : S-M ( cca 54 -58 cm) 

 

Postup: 

Nahodíme 78 ok a pleteme  vzor lemu do výšky 10 řad. Pokračujeme lícovým žerzejem  a to celkem 4 

řady. 

Dále pleteme pás vzoru-1 x vroubek, 1x dírkový vzor a 1 x vroubek. 

Po upletení vzoru pleteme dalších 5 řad lícovým žerzejem. Pokračujeme opět pásem vzoru -1 x 

vroubek, 1x dírkový vzor a 1 x vroubek. 

Dalších 5 řad pleteme lícovým žerzejem, následuje 3. Pás vzoru - 1 x vroubek, 1x dírkový vzor a 1 x 

vroubek. A opět 5 řad lícovým žerzejem. Potom upleteme čtvrtý , poslední pásem vzoru a upleteme 1 

řadu lícovým žerzejem. 

V této části začneme splétat oka pro tvarování vršku čepice a to v každé druhé řadě. Splétáme 

nejprve každé 5. a 6. oko,dále 4.a 5. oko. 3.a4. oko, 2.a 3. oko. 1.a2. oko. Zbylými oky protáhneme nit 

a práci ukončíme. 

Zapošijeme konce přízí. 

 

Květina: 

Pleteme na rovných jehlicích č. 5. 

Nahodíme 20 ok, upleteme 1 řadu hladce, v další řadě rozpleteme každé z ok na dvě a upleteme ještě 

4 řady hladce, potom práci volně uzavřeme. Upletený pás stočíme a naaranžujeme do podoby květu. 

Sešijeme pevně ve středu a zapošijeme nitě. 

 Květinu můžeme pevně na čapku přišít a nebo na ní našijeme malý zapínací špendlík a vytvoříme tak 

variabilní odepínací ozdobu. 

 


