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ČEPICE URBANISTA  
 

Autorka: Woolly Wormhead  

Publikováno: 

http://knitty.com/ISSUEsummer09/PATTurbanista.p
hp  

http://www.ravelry.com/patterns/library/urbanista  

Překlad: Hana Drozdová 

 
model: Tom Paterson 
foto: Woolly Wormhead 

Moderní způsob života se zdá být plný pravých 
úhlů. Kamkoli se otočíte, tam jsou rohy – 
budov, oken a dveří. Další jsou na náraznících 
aut, odbočkách silnic, zdech i pouličních 
lampách; jsou prostě všude. Tato pravoúhlost 
umožňuje částem městské zástavby zapadat 
do sebe, vytvářet spoje plné ruchu a shonu. 
Nehybné a mocné a prostorově úsporné staly 
se symbolem našich přeplněných metropolí a 
měst. 

Tato čepice zkoumá nový způsob pletení 
pravých úhlů. Je upletena na rovných jehlicích 
– „napříč“, podélně a nakonec sešita – 
barevné díly vznikají pomocí pletení v pruzích 
a intarsie.  

Je to čepice ideální pro milovníky úhlů a 
přímých linií, kteří možná potřebují ty hrany změkčit něčím teplým a vlněným. 

Velikost: S- M-L 

Odpovídá obvodu hlavy do 51-56-61 cm (na fotkách ji vidíte ve velikosti L) 

Rozměry: 

Obvod hlavy: 42-50-58 cm (úplet v klidovém stavu, nenatažený)  

Výška (od dolního okraje po střed na vrcholku hlavy): 16,5-18-19 cm 

 

Materiál:  

KnitPicks Telemark (100% peruánská vysokohorská vlna; 94 m/50 g); po 1 klubku každé barvy 

(doplňkových barev A a B je potřeba asi 0,5 klubka) 

Hlavní barva – HB: kaštanová 

Doplňkové barvy – A: zelená; B: modrá 

Doporučené jehlice: rovné jehlice č.3,75; háček, zbytková příze, jehla s tupou špičkou 

Zkušební vzorek: 22 ok x 28 řad lícovým žerzejem = 10 x 10 cm 

 

Poznámky k popisu: 

Postup nahození do řetízku najdete na: http://rosemarygoround.blogspot.com/2007/08/is-it-
monday-already.html nebo na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ZYrGuXNft2U   
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Obtočit a otočit:  
Pleteme zkrácenou řadu k místu určenému v popisu, přízi dáme dopředu před práci (vedeme ji 
mezi jehlicemi), následující oko sejmeme na pravou jehlici, přízi vedeme kolem tohoto oka zpět za 
práci, sejmuté oko vrátíme zpět na levou jehlici, práci otočíme a pleteme obrace zpáteční řadu.  
 
Tato čepice je v originále upletena rubovým žerzejem, takže lícová strana úpletu se plete obrace. 
Pokud máte raději lícový žerzej a chtěli byste  mít lícovou stranu hladkou, je třeba nabírat obtočení 
u zkrácených řad jinak.  
Obtočení u zkrácených řad nabíráme v poslední řadě každého barevného dílu – tj. rubové řadě, 
kterou pleteme hladce. 
Při pletení rubovým žerzejem (lícová strana je obrace): jakmile dopleteme k obtočenému oku, 
špičkou pravé jehlice nabereme zadní část obtočení a navlečeme je na levou jehlici, následně 
hladce spleteme obtočení s okem na levé jehlici. 
Při pletení lícovým žerzejem (lícová strana je hladce): jakmile dopleteme k obtočenému oku, 
špičkou pravé jehlice nabereme zadní část obtočení a navlečeme je na levou jehlici, následně 
spleteme obtočení s okem na levé jehlici obrace. 
 
Intarsie: 
Při pletení čepice je použito metody intarsiového střídání barev. Různé úseky jedné řady tak 
pleteme různými barvami. Pro každou barevnou plochu používáme samostatný odstřižek/klubíčko 
příze. 
Při střídání barev v jedné řadě pustíme z ruky barvu, kterou jsme pletli doteď, a novou barvu 
protáhneme pod „upuštěnou“ přízí – poté pokračujeme v pletení novou barvou. Tímto způsobem 
vzájemně propleteme 2 barevné příze – je to velmi důležité, protože se nám tím spojí obě barevné 
plochy. Pokud příze vzájemně nepropleteme (nezkřížíme), budou v pletenině díry. 
Vzhledem k úspoře příze používám při pletení každé sekvence vzoru oba konce téhož klubka. 
Vypadá to trochu chaoticky a příze se poněkud zamotají, ale po dokončení každého barevného dílu 
všechny konce příze odstřihneme – kromě příze hlavní barvy (HB), která je nutná pro ukončení i 
začátek každého dílu. Zamotaná příze se tedy nemůže vymknout kontrole. Ale chcete-li, můžete si 
každé klubko rozdělit na dvě menší. 
 
(Na první fotce čepice pletená rubovým žerzejem, na druhé lícovým.) 
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POPIS: 

Zbytkovou přízí provizorně nahodíme do řetízku (viz Poznámky) 35-38-41 ok. 

 

Pleteme podle schématu, které odpovídá požadované velikosti čepice. Při pletení 20.-24.-24. řady 

ze schématu nabíráme a splétáme všechna obtočení (viz Poznámky). Po dokončení každé sekvence 

(= 1x celý vzor dle schématu) odstřihneme všechny příze barvy A a B i druhé vlákno příze HB. 

 

Velikost S: upleteme 5x řady 1-20, pak 1x řady 1-19. 

Velikost M: upleteme 5x řady 1-24, pak 1x řady 1-23. 

Velikost L: upleteme 6x řady 1-24, pak 1x řady 1-23. 

 

Pročtěte si následující instrukce k sešívání. Pokud vás pomyšlení na sešívání zkrácených řad příliš 

děsí, upleťte před odstřihováním příze poslední řadu ze schématu. Než začnete sešívat, protáhněte 

konec příze krajními oky v horní části (= tam, kde bude vrcholek hlavy) každého dílu. Tím získáte u 

posledního dílu jednu řadu hlavní barvy navíc. 

 

Sešití: 

Vypářeme provizorní nahození, přičemž na jehlici opatrně nabereme oka čepice. Odstřihneme přízi 

– necháme konec dlouhý asi 1 m. Pleteninu otočíme rubovou stranou nahoru a sešijeme oka 

poslední a počáteční řady. 

Když sešíváme zkrácené řady, nabíráme jehlicí obtočení stejně, jako jsme to dělali během pletení, 

jen místo spletení pak obtočení s okem sešijeme.  

Jakmile máme sešito, protáhneme přízi krajními oky v horní části (= tam, kde bude vrcholek hlavy) 

každého dílu, stáhneme a zapošijeme. 

Dokončení: 

Pečlivě zatáhneme a zapošijeme všechny konce přízí. Pokud se nám to povede skutečně 

neznatelně, získáme čepici oboustrannou. Čepici lehce napaříme, vypneme a necháme proschnout 

– úplet se vyrovná a barevné přechody krásně zjemní. 

 
- HB rubovým žerzejem (líc obrace, rub hladce) 

- HB lícovým žerzejem (líc hladce, rub obrace) 

- barva A rubovým žerzejem 

- barva B rubovým žerzejem 

- obtočit a otočit 

 
O AUTORCE MODELU  
Woolly, autorka knihy Going Straight – A New Generation of Knitted Hats (Přímo 
vpřed – Nová generace pletených čepic), nepřetržitě vymýšlí výstřední a 
pozoruhodné čepice. Se svým partnerem, synem a klubky žije v autobuse, 
křižujíc v něm Evropu na cestách za nejlepšími obchody s přízemi, festivaly a 
ovcemi. 
Její práce najdete na http://www.ravelry.com/designers/woolly-wormhead ; 

http://www.flickr.com/photos/60626734@N00 nebo http://www.woollywormhead.com/blog/ . 
 
Popis a fota © 2009 Woolly Wormhead. Kontakt mail@woollywormhead.com . 
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