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vhodná pro začátečníky

hladceobrace



 Nahoďte 50 / 62 / 68 / 74 / 86 ok na jehlice č. 4. Doporučuji
nahodit pružnějším stylem.
 Označte si začátek řady značkovačem a spojte oka na
pletení do kruhu - dávejte pozor, abyste si nepřekroutili oka
na jehlici. 
 Pleťte rantlem 1/1 dokola - tedy 1 oko hladce a 1 oko obrace. 
 Když měří rantl 3 / 4 / 5 / 5 / 6 cm, převeďte práci na
jehlice č. 4,5 a upleťte následující řadu takto (nejmenší
velikost je rozepsána, pro ostatní velikosti jsou použity
zkratky): 12 ok hladce (k12) následující dvě oka spleťte
dohromady (k2tog) 22 ok hladce (k22) následující dvě oka
spleťte dohromady (k2tog) a 12 ok hladce (k12) / k15 k2tog
k28 k2tog k15 / k16 k2tog k32 k2tog k16 / k18 k2tog k36 k2tog
k18 / k21 k2tog k40 k2tog k21. Pokud jste nahodili jiný počet
ok, ujměte pomocí spletení dvou ok (k2tog) rovnoměrně
minimálně 2 oka, případně tolik, aby byl výsledný počet ok
dělitelný 6.
 Pokračujte v pletení hladce, nyní máte na jehlicích  48 / 60 /
66 /  72 / 84 ok
 Když je celková délka čepice včetně rantlu 10,5 / 16 / 17 / 18
/ 20 cm, začneme čepici tvarovat:

Velikosti: 1 měsíc / 1-3 roky / 3-10 let / dámská / pánská
Obvody hlavy: 35 / 47 / 50 / 53 / 58 cm
Příze: Double Soft Merino od Knitting for Olive, hmotnost 50 g,
návin 150 m, doporučené jehlice č. 4,5; na obrázku barva Rose
Spotřeba: 1 (cca 25g) / 1 (cca 30g) / 1 (cca 33g) / 1 (cca 35g)  / 1
klubko uvedené příze 
Zkušební vzorek: 18 ok a 26 řad na 10 x 10 cm na jehlicích č. 4,5
Co ještě budete potřebovat: kruhové jehlice 40 cm velikosti č. 4
a č. 4,5 a ponožkové jehlice velikosti č. 4,5 (u velikosti na 1 měsíc
také č. 4), jehlu na zapošití, 1 značkovač 
 

Postup:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

1.řada tvarování *k6 k2tog* / *k8 k2tog* / *k9 k2tog* / *k10
k2tog* / *k12 k2tog*; opakujeme *-* až na konec řady
2.řada tvarování  *k5 k2tog* / *k7 k2tog* / *k8 k2tog* / *k9
k2tog* / *k11 k2tog*; opakujeme *-* až na konec řady

Jak na to? 

Opakujeme tento postup (během ujímání bude nutné převést práci na ponožkové jehlice) -
vždy v každé následující řadě upleteme o 1 oko méně a hned za ním spleteme 2 oka
(k2tog), v poslední řadě pak splétáme 2 oka (k2tog) a nemáme už žádné oko, které bychom
mezi nimi pletli. Na jehlici nám zbude 6 ok. Ustřihneme přízi v délce asi 10 cm a protáhneme
konec příze zbývajícími oky, zatáhneme dovnitř čepice a zapošijeme konce.
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Co? proč? jak?
Jak si vybrat správnou velikost? Ke každé velikosti je přiřazen určitý
obvod hlavy. Každý má však hlavu jinak velkou, jiného tvaru a také
preferuje jiný styl nošení - někdo má rád čepici těsně u hlavy, jiný volnější.
V návodu je proto popsáno, jak postupovat, chcete-li plést čepici s jiným
počtem ok. Ideální je přidávat/ubírat počet ok po 6. Každých 6 ok přidá
čepici zhruba 3,5 cm obvodu v nenataženém stavu (až 7 cm při natažení).
To samozřejmě platí pokud máte stejný typ příze a stejný zkušební
vzorek. Pletete-li z jiné příze, je dobré si tyto rozměry na vzorku
vyzkoušet. Rozměry hotové čepice by měly být vždy menší než je váš
skutečný obvod hlavy.
 

Nahození je u čepic doporučováno volnějším/pružnějším stylem. Proč?
To, jak jsou vlákna příze pletením proplétána do sebe zajišťuje pružnost
pleteniny, avšak nahozená oka takovou vlastnost nemají - nejsou ještě
nijak propletena a mají tak omezenější pružnost.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rantl - ne každá čepice ho má, ale rozhodně vám pomůže k tomu, aby
vám čepice lépe držela na hlavě. Je pružnější než zbytek čepice a
většinou se plete na menších jehlicích než zbytek. Proč? Je pak hustější a
lépe se vrací do původního tvaru. V návodu je také navržen s větším
počtem ok než zbytek čepice - to do jisté míry kompenzuje pletení na
menších jehlicích. TIP: Pokud se vám rantl příliš vytáhne a čepice vám
klouže z hlavy, můžete do něj z vnitřní strany protáhnout tenkou gumičku.
 

Tvarování/ujímání se snaží kopírovat tvar hlavy. Každý má však tvar
hlavy individuální, a tak se můžete setkat i s různými druhy tvarování
čepic - třeba jen po stranách, uprostřed apod. 
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zkratky
1/1 rantl pleten střídavě 1 oko hladce a 1 oko obrace
k hladce (z anglického knit)
k2tog splést 2 oka hladce dohromady (z anglického knit 2 together)
p obrace (z anglického purl)
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Přejeme vám mnoho zdaru při pletení! 

Jak nahodit pružnějším stylem

Jak plést na kruhových jehlicích

Jak splést dvě oka dohromady (k2tog)

videa

Tento návod je dostupný zdarma a jeho další šíření je možné pouze pokud je
uveden zdroj a designér.
Návod byl připraven                      prowoolandoo  hladceobrace

https://www.youtube.com/watch?v=xf6qZYOGeI0
https://www.youtube.com/watch?v=_BNZx2Nt8Ng&list=PLSZARCc5KSoQsC4YvN5XFFjDWxx1D0zek&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ptZsAT770i8
https://www.instagram.com/woolandoo/?hl=cs
https://www.instagram.com/hladceobrace/

