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Stupeň obtiažnosti: 1

VEĽKOSTI 
62 68 74
Vek (v mesiacoch)
cca 3 cca 6 cca 9
Obvod hlavy (cm)
35-37 38-40 41-43
Výška čiapky bez strapca (cm)
16 17 18

MATERIÁL
Schachenmayr Baby Smiles Lenja Soft, 50 gramové 
klbká
Farba 00080 (confetti spot color),
počet klbiek 1 1 1

Skontrolujte si pásku na klbku. Použite len klbká 
rovnakej farebnej skupiny. Spotreba materiálu sa 
môže líšiť.

Po upletení 7,5 cm od kraja začnite uberať, pričom si 
6-krát označíte každé 12./13./14. očko a spletiete ho 
hladko s očkom vpravo pred ním = 66/72/78 očiek. 
Toto uberanie zopakujte ešte 3krát v každom 4. 
Rade, 5/6/7 krát v každom druhom rade a dvakrát 
v každom rade  = 6 M.
So zostávajúcimi 6 očkami pleťte ešte 10 cm dlhý 
strapec. 
Potom priadzu odstrihnite, pretiahnite cez 
zostávajúcich 6 očiek a pevne stiahnite. Konce 
priadze zašite a strapec zauzlite. 

SKÚŠKA VZORU
20 očiek a 30 radov ihlicami veľkosti 3,5 mm 
hladkým žerzejom = 10 x 10 cm
Ak sa skúška vzoru líši, použite podľa vhodnosti 
hrubšie alebo tenšie ihlice.
ZÁKLADNÉ TECHNIKY 
Pružný vzor:
Pleťte v kruhových radoch striedavo vždy 2 očká 
hladko a 2 očká obrátene.
Hladký žerzej:
Pleťte v kruhových radoch všetky očká hladko.
POSTUP
Údaje pre jednotlivé veľkosti sú uvedené od 
najmenšej po najväčšiu veľkosť rôznymi farbami za 
sebou oddelené lomítkom. Ak je uvedený len jeden 
údaj, platí pre všetky veľkosti.
ČIAPKA
Nahoďte 72/76/84 očiek, pričom ich rovnomerne 
rozdeľte na 4 obojstranné ihlice  = 18/19/21 očiek na 
každej ihlici. Uzavrite to kruhu. 
Označte prechod radov kúskom priadze kontrastnej 
farby.
Teraz upleťte 2 cm pružným vzorom. Následne 
pleťte hladkým žerzejom. V prvom rade priberte 
0/2/0 očká = 72/78/84 očiek.
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Nákupný zoznam

SCHACHENMAYR LENJA SOFT

▪ farba 00080  confetti spot color (9807560-
00080) – 50g klbko – 1x 

Milward obojstranné pletacie ihlice rovné 20cm/ 
3,5mm (222 3204) – 1ks

ČIAPKA LENKA


