
Dětská čepička z ponožkové příze 

 
(autorský popis )  

 

 
 

 

velikost: obvod 52 cm  cca ( 4-6 let)   

 

materiál: ponožková příze ( spotřeba cca 1/3 klubka),návin 410m/100g .Volte přízi, která nemá 

dlouhý sled vzorů, bude na menších dílcích dobře vypadat. 

 

jehlice: č.3 ( vzhledem k drobným dílkům byly použity krátké jehlice ze sady pěti jehlic)  

 

postup: 

 

Čepička je upletena z jednotlivých modulů, které na sebe při pletení napojujeme.  

 

Začneme na 31 ok ( Pokud byste chtěli změnit počet ok a čepičku tak zvětšit nebo zmenšit, je 

třeba, aby počet ok byl vždy lichý, protože budeme uprostřed každého dílku splétat 3 oka) a 

upleteme první rubovou řadu obrace, v následující lícové řadě upleteme hladce 14 ok a 15. oko v 

řadě sejmeme 16. a 17. oko spleteme hladce a sejmuté oko přes něj přetáhneme.Oka splétáme 

vždy v lícové řadě, která je pletena hladce, rubovou řadu pleteme obrace. Takto pokračujeme až 

do chvíle kdy nám zůstanou na jehlici 3 oka, upleteme opět rubovou řadu a v lícové oka uzavřeme 

najednou. Na jehlici nám v této chvíli zůstane 1 oko.  

Z hrany čtverce nabereme 15 ok, 15. oko bychom měli nabírat ve špičce modulu- čtverečku, na 

jehlici máme celkem 16 ok. K nim nahodíme 15 dalších ok a pleteme další čtvereček stejným 

způsobem jako první, tzn., že ve středu čtverečku postupně uzavíráme vždy 3 oka.  

Vypracujeme tímto způsobem pruh celkem ze 6 čtverečků-modulů a tady práci uzavřeme.  

2. řada čtverců:  

1.čtvereček: nahodíme na jehlici 16 ok a 15 dalších nabereme z horní strany prvního čtverečku 

první řady. Ve střední části splétáme oka výše popsaným způsobem.Na konci nám zůstane opět 

jedno oko, stejně jako v předchozí řadě.  

2.čtvereček: Na jehlici nabereme z boku prvního čtverečku druhé řady 15 ok ( 15. oko nabíráme 

opět ve špičce), společně s prvním okem máme na jehlici ok celkem 16, dalších 15 ok nabereme z 

horní části čtverce první řady a opět pleteme čtvereček stejným způsobem jako v předchozích 

případech.  

Po dopletení řady práci opět uzavřeme.  

3.řada  



Pleteme stejně jako 2. řadu  

Dokončení:  

Čepici sešijeme matracovým stehem, v horní části k sobě přišijeme hrany vždy 2 čtverečků, tím 

vytvoříme 3 „rohy“- vrcholy. Vyrobíme 3 střapce a přišijeme na každý vrchol jeden z nich.  

Na zakončení dolního lemu nabereme z okraje čepičky oka na 5 krátkých jehlic a upleteme 5 řad.  

V 6. řadě vždy 2 oka spleteme hladce, 1 nahodíme- vytvoříme tak hranu lemu („ zoubky“), 

upleteme dalších 5řad hladce, v 6. řadě práci uzavřeme. Lem zahneme v místě zoubků a přišijeme 

z rubu.  

 

dokončení: 

 

Pokud chceme, aby byla čepička teplejší, můžeme ji vypodšívkovat např. nějakým úpletem.  

Ze zbylého materiálu můžeme vyrobit např. šálu,budeme spojovat vždy 2-3 moduly ( podle 

požadované šířky šály) v jedné řadě. Počet řad modulů určíme podle požadované délky šály.  

Hotovou šálku obháčkujeme kr.sloupky a jednou řadou račích sloupků. 


