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Dámska čiapka a tunelový šál  

 
Veľkosti: 
 
Tunel: Merané nenatiahnuté – obvod asi 
90 cm, výška asi 47 cm. 
Čiapka: Pre obvod hlavy cca 52 až 56 
cm. 
 
Materiál: priadza Schachenmayr 
original Bravo Color, na šál 300 g a na 
čiapku 100 g, farba 02090 art deco color. 
Na šál okrúhlu ihlicu značky Milward, 
veľ. 3-4, dĺžka 80 cm. Na čiapku sada 
obojstranných ihlíc veľkosti 3-4. 
 
Pružný vzor: Pleťte striedavo 2 hladko, 
2 obrátene. 
 
Hladký žerzej: Pleťte všetky očká 
v kruhových radoch hladko. 
 

 
Mierka: Pletené pružným vzorom, merané bez natiahnutia 33 očiek a 28 radov; pletené 
hladkým žerzejom 22 očiek a 30 radov  = 10 x 10 cm. 
 
POSTUP 
Šál: Nahoďte 300 očiek, uzavrite do kruhu a pleťte pružným vzorom. Vo výške asi 47 cm 
všetky očká ukončite pružným vzorom. 
 
Čiapka: Nahoďte 104 očiek pričom ich rovnomerne rozdeľte na 4 obojstranné ihlice  (26 
očiek na každú ihlicu), uzavrite do kruhu a upleťte okraj pružným vzorom do výšky 5 cm.  
Následne pleťte hladkým žerzejom, pričom priberte v prvom rade rovnomerne 28 očiek a to 
tak, že nové očko  upletiete z prekríženého vlákna medzi 
očkami = 132 očiek. 
Vo výške 21 cm od patentu začnite uberať a to tak, že 
v nasledujúcom rade upletiete * 2 očká hladko, 2 očká spliesť 
hladko, opakujte od * do konca radu =  99 očiek. 
V nasledujúcom rade  * 2 očká hladko, 2 očká spliesť hladko, 
opakujte od * do konca radu, 3 očká hladko = 75 očiek. 
V nasledujúcom rade * 1 očko hladko a 2 očká spliesť hladko, 
opakujte od * do konca radu = 50 očiek.  
V nasledujúcom rade * 1 očko hladko a 2 očká spliesť hladko, 
opakujte od * do konca radu, 2 očká hladko = 34 očiek. 
V nasledujúcom rade spleťte 17 x 2 očká hladko = 17 očiek. 
V nasledujúcom rade spleťte 8 x 2 očká hladko, 1 očko hladko  
= 9 očiek. 
Priadzu odstrihnite, pretiahnite 2 x cez zostávajúcich 9 očiek 
a zapracujte ju. 
 
Výška čiapky  = cca 28 cm. 
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