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DĚTSKÝ   SVETŘÍK A ČEPICE 

VZOR č.21  

 

 
Velikost:     asi 1 rok 
Spotřeba:    250 g pletací příze Berunka, jehlice č. 3,5, pomocná jehlice, háček č. 4, 1 knoflík 

Použité vzory: vzor I.:   lícový žerzej – 1. ř. hladce, 2. ř. jak se jeví 

                         vzor II. :  1. ř. 1 oko hladce, 1 oko obrace, 2. ř. jak se jeví 

Zadní díl:  Začínáme na 78 ok. Pleteme vzorem II. asi do výše 3 cm. Dál  pokračujeme lícovým 

žerzejem do celkové výšky 22 cm. Tady ujmeme na každé straně 3 oka a pak vždy na začátku 

řady po 1 oku, až nám na jehlici zůstane 12 ok, která volně uzavřeme (asi ve výšce 32 cm).  

Přední díl: Začínáme na 35 ok, pleteme stejně jako polovinu zadního dílu. Ve výšce 26 cm uj-

meme na výstřih 5, 2 a dál po 1 oku. Opačný díl pleteme zrcadlově.  

Rukáv: Začínáme na 46 ok a pleteme vzorem II. asi do výše 3 cm. Dál  pokračujeme lícovým 

žerzejem. Vždy po upletení 2 cm přidáme na každé straně 1 oko, v celkové výšce 24 cm ujmeme 

na každé straně 3 oka, pak 4 x na začátku 2. řady po 1 oku a dál na okraji každé řady po 1 oku až 

nám zůstane 6 ok, která uzavřeme najednou. 

Límec: Začínáme na 12 ok a pleteme na 8 okách copánek * pleteme 7 řad lícovým žerzejem a 

v 8. řadě křížíme 8 ok doprava: 4 oka na pomocnou jehlici za práci, následující 4 oka hladce, 

potom 4 oka z pomocné jehlice hladce * zbylá oka pleteme 1 hladce, 1 obrace. Na konci každé 

lícové řady přidáme 1 oko, až budeme mít celkem 20 ok (oka kromě copánku pleteme stále 1 

hladce, 1 obrace). V celkové výšce 30 cm budeme na straně, kde jsme přidávali, po 1 oku ujímat, 

až nám na jehlici zůstane 12 ok, tak práci uzavřeme. 

Dokončení: Oka na straně předního dílu nahodíme na jehlici a pleteme vzorem II. asi 3 cm a 

volně uzavřeme. Na opačném dílu vytvoříme u límce 1 knoflíkovou dírku. Sešijeme raglánové 

švy, postranní švy a všijeme límec. Nakonec přišijeme knoflík. 

 

 

Čepice: Začínáme na 90 ok, pleteme vzorem č. I. a vždy ve výšce 2, 4 a 6 cm rozpleteme každé 

10. oko na 2 oka. Upleteme dalších 8 cm a vždy po 2 cm spleteme v řadě každé 10. a 11. oko do 

jednoho. V celkové výšce 18 cm spleteme vždy 2 oka spolu, zbylými oky provlečeme dvojitou 

přízi a stáhneme. Na 8 okách upleteme copánek v délce obvodu hlavy a přiháčkujeme k pleteni-

ně a sešijeme boční šev. 


