
   My Mountain sada pro pletení 

- návod pro upletení čepice 

 

SADA OBSAHUJE: 

2 klubka příze Boston značky Schachenmayr original 

1 pár jehlic pro pletení: velikost 8 mm 

1 visačka My Mountain hat  

1 karta s autogramem Felixe Neureuthera 

UPLEŤTE SI ČEPICI 

Vezměte si přízi a jehlice a pojďte plést čepici! 

 

 

MOUNT EVEREST 

VELIKOST 

Čepice je vhodná pro obvod hlavy 50-54 cm. 

MATERIÁL 

1 klubko (40 g) z příze Boston č. 00132 burgundy a č. 00065 masaic blue, jehlice č. 8 (8 mm), 1 jehla 

na šití s vlnou. 

PRO UPLETENÍ ČEPICE POUŽIJTE TENTO VZOR 

Patentový vzor:  

*5 ok hladce, 2 oka obráceně, opakujte od *.  

Na rubové straně pleťte oka tak, jak se jeví.  

Oka ubírejte vždy při pletení lícné strany. 

MÍRKA 
Patentovým vzorem jemně natáhnuté: 10 ok a 18 řadů = 10 cm.  
 
NÁVOD 

S barvou BURGUNDY nahoďte 56 ok. Upleťte 6 řadů patentovým vzorem. Změňte barvu na MOSAIC 
BLUE a pokračujte stejně patentovým vzorem až do výšky 13 cm od začátku. Skončíte rubovým řadem. 
Následující řada (ubírací): *2 oka hladce, 2 oka splést hladce, 1 hladce, 2 obráceně, opakujte  
od * do konce řady = 48 ok. 
Následující řada (rubová strana): * 2 oka hladce, 4 oka obráceně, opakujte od * do konce řady. 
Následující řada (lícní strana): * 4 oka hladce, 2 oka obráceně, opakujte od * do konce řady. 
Upleťte ješte 2 řady stejně, následně pokračujte barvou č. 00132 BURGUNDY a upleťte 1 rubovou řadu. 
Následující (ubírací) řada (lícní strana): *1 oko hladce, 2 oka splést hladce, 1 oko hladce, 2 oka 
obráceně, opakujte od * do konce řady = 40 ok. 
Následující řada (rubová strana): *2 oka hladce, 3 oka obráceně, opakujte od * do konce řady. 
Následující řada (lícní strana): *3 oka hladce, 2 oka obráceně, opakujte od * do konce řady. 
Opakujte poslední dvě řady až do výšky 25 cm od začátku. 
Odstřihněte delší konec příze, přetáhněte ho 2-krát zůstávajícími 40 oky. 
Čepici sešijte.  
Konce příze zašijte do častí se stejnou barvou. 
 

 

 

 



JAK SE PLETE 
 

CO BY STE MĚLI VĚDĚT 

Úvodní, posouvatelný uzel 

Nahodit 

Hladké oko 

Obrácené oko 

Ukončit (shodit) 

 

 

ZAČNĚTE POSOUVATELNÝM UZLEM 

Posouvatelný uzel je začátek jakéhokolik pletení a je základem pro nahazování ok.  

Odměřte si asi 61 cm od konce příze. Udělejte si z příze kruh v naměřeném bodě.  

Následně vytáhněte slučku ve středu kruhu. Zavěste slučku na jehlici. Počítá se jako první oko. (1), (2) 

 
 

 

NAHAZOVÁNÍ 

Při „nahazování“ ukládáte slučky na jehlici, teda  „nahazujete“ oka. Existuje mnoho metod 

„nahazování“ ok nebo vytváření sluček, ze kterých pletete. Tato metoda s „dlouhým koncem příze“  

je populární a pro čepici vhodná. 

1. Držte jehlici s posouvatelným uzlem v pravé ruce. Niť, která vede ku klubku, je na vašem 

ukazováku levé ruky. Volný konec příze vede kolem vašeho palce. Ostatními třemi prsty držte 

oba konce příze v dlani. (3) 

 
2. Umístěte jehlici před palec a vsuňte její hrot pod slučku na přední části ukazováku. (4), (5) 

 
3. Ve směru šipky vsuňte jehlici pod slučku na ukazováku. (6)  

 
 



4. Tahejte jehlici směrem dolů přes slučku na palci jako ukazuje šipka a následně utáhněte 

vzniknutou slučku na jehlici potáhnutím volného konce příze palcem. Na jehlici jste vytvořili 

oko. (7) (8) 

 
Opakujte tyto kroky, až pokud budete mít potřební počet ok (sluček) na jehlici. 

 

 

HLADKÉ OKO 

Toto je základní způsob upletení oka, který je potřební se naučit. V anglických návodech pro pletení 

se pro něj používá zkratka k (knit). 

1. Vsuňte pravou jehlici přes střed prvního oka zepředu dozadu. (9) 

 
2. Přeložte přízi zespodu pravé jehlice a uložte ji na pravou jehlici zleva doprava. (10) 

 
3. Vytáhněte vzniknutou slučku přes oko. (11) 

 
4. Zhoďte původní oko z levé jehlice. (12) 

 
 

 

OBRÁCENÉ OKO 

Toto je druhý způsob upletení oka, který je potřební se naučit a v anglických návodech se pro něj 

používá zkratka p (purl). 

 

 

 



1. Přeložte přízi dopředu. Vsuňte pravou jehlici z přední strany prvního oka na levé jehlici zprava 

doleva. (13) 

 
2. Přeložte přízi, kterou máte vpředu, kolem hrotu pravé jehlice proti směru hodinových 

ručiček. (14) 

 
3. Přetáhněte přízi na jehlici přes oko smeřem dozadu a shoďte oko z levé jehlice. Na pravé 

jehlici jste vytvořili nové oko. Toto je první obrácené oko. Dokončete všechny oka na jehlici 

tímto způsobem, abyste vytvořili první obrácenou řadu. (15) (16) 

 
 

 

UBÍRÁNÍ – SPLÉST 2 OKA HLADCE 

Takto se ze dvou ok udělá jedno oko. 

Spleťte hladce dvě oka tak, že vsunete pravou jehlici nejprve přes druhé a následně přes první oko  

na levé jehlici. (17) (18) 

 

 

SHAZOVÁNÍ (19) (20) 

Někdy se nazývá i hladké shazování. 

1. Upleťte hladce dvě oka.  

2. Vsuňte levou jehlici do prvního oka na pravé jehlici. 

3. Přetáhněte první oko přes druhé a shoďte (stáhněte) ho z jehlice. 

4. Upleťte hladce další oko a opakujte kroky 2 a 3. 

5. Pokračujte tímto způsobem, až pokud nebudete mít poslední oko. 

6. Ve vzdálenosti 15 cm odstřihněte přízi a přetáhněte ji přes poslední oko. 

7. Přízi pevně utáhněte. 

  

 


