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Čiapka, rukavice a papučky

Materiál: Pletacia priadza RED HEART Baby (z každej farby 50 g)
červená farba 08505, ružová farba 08503 oranžová farba 08504,
Milward ihlice 3 mm, ponožkové ihlice 3 mm alebo ihlice takej hrúbky, aby
výsledkom bola veľkosť podľa skúšky rozmerov.

Baby

Jerseyový vzor: na lícnej strane pletieme hladko, na rubovej strane obratko.
V kruhoch pletieme všade hladko.
Hladký vzor: na lícnej aj rubovej strane pletieme hladko. V kruhoch pletieme
striedavo jeden hladko jeden obratko.
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Skúška rozmerov: 25 očiek x 35 riadkov = 10 x 10 cm
Pracovný postup čiapka:
Nahodíme 80 očiek (oranžová farba) rovnomerne na 3 mm ponožkové ihlice
spojené do kruhu a pletieme 5 cm hladkým vzorom. Potom pletieme
jerseyovým vzorom (červená farba). V celkovej výške 17 cm uberáme
rovnomerne 8x 2 očká. Následne uberieme v každom druhom riadku
rovnomerne 8x 1 očko. Uberať treba vždy na rovnakom mieste, vďaka čomu
sa bude súmerne znižovať počet očiek. Cez zvyšných 8 očiek prevlečieme
pletaciu priadzu a stiahneme.
Dokončenie: Na pletené uši naberieme 15 očiek (červená farba) pozdĺž
záhybu a každé ucho pletieme hladkým vzorom. Po dvanástich riadkoch na
každej strane uberáme na každom konci 1 očko v každom druhom riadku
5 krát. Posledných 5 očiek uzavrieme. Na koniec každého pleteného ucha
pripevníme jednu približne 20 cm dlhú šnúrku (ružová farba).
Pracovný postup rukavice:
Nahodíme 24 očiek (oranžová farba) rovnomerne na 3 mm ponožkové ihlice
spojené do kruhu a pletieme 3 cm hladkým vzorom. Potom pletieme
jerseyovým vzorom (červená farba). V celkovej výške 10 cm uberáme
rovnomerne v každom druhom riadku 4x 1 očko. Uberáme vždy na rovnakom
mieste, vďaka čomu sa bude súmerne znižovať počet očiek. Cez zvyšných
8 očiek prevlečieme pletaciu priadzu a stiahneme.
Dokončenie: Na každú rukavicu pripevníme približne 70 cm dlhú šnúrku
(ružová farba).
Pracovný postup papučky:
Na spodnú časť papučky nahodíme 14 očiek (červená farba) a pletieme 10 cm
jerseyovým vzorom. Na každom z bočných okrajov naberieme 18 + 14 + 18
očiek = 64 očiek a pletieme 4 cm hladkým vzorom v kruhoch. Pokračujeme
jerseyovým vzorom a na štrnástom očku začíname tvarovať predný diel.
Zároveň v každom druhom riadku na obidvoch stranách hladko spletieme
9x 1 očko. Potom pletieme jerseyovým vzorom ďalej 3 cm v kruhoch na
všetkých očkách. V nasledujúcom kruhu striedavo spletieme 2 očká hladko,
priadzu dáme vzad a pletieme 2 očká hladko. Potom upletieme 1 kruh
jerseyovým vzorom, priadzu dáme vzad a pletieme hladko. Prácu na prednom
diele rozdelíme v strede a pletieme 3 cm hladkým vzorom (oranžová farba).
Očká uzavrieme.
Dokončenie: Cez vzniknuté otvory prevlečieme na každej papučke približne
35 cm dlhú šnúrku (ružová farba).
Úroveň:
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Čepička, rukavice a botičky

Materiál: Pletací příze RED HEART Baby (z každého odstínu 50 g)
rudý odstín 08505, růžový odstín 08503 oranžový odstín 08504,
Milward jehlice 3 mm, ponožkové jehlice 3 mm nebo jehlice odpovídající síly.
Jerseyový vzor: na lícové straně hladce, na rubové straně obrace. Všechna
oka v kruzích hladce.
Hladký vzor: na lícové i rubové straně hladce. Všechna oka v kruzích střídavě
hladce a obrace.
Zkušební vzorek: 25 ok x 35 řad = 10 x 10 cm
Pracovní postup čepička:
Nahodíme 80 ok (oranžový odstín) rovnoměrně na 3 mm ponožkové jehlice a
pleteme 5 cm hladkým vzorem. Potom pleteme jerseyovým vzorem (rudá
barva). Ve výšce 17 cm ujímáme rovnoměrně 8x 2 oka. Potom ujímáme v každé
2. řadě rovnoměrně 8x 1 oko. Ujímáme vždy na stejném místě, díky čemu se
bude souměrně snižovat počet ok. Přes zbývajících 8 ok provlékneme pletací
přízi a stáhneme.
Dokončení: Na pletené uši nabereme 15 ok (rudý odstín) kolem záhybu a
každé ucho pleteme hladkým vzorem. Po 12. řádcích z každé strany ujímáme
na každém konci 1 oko v každém druhém řádku 5 krát. Posledních 5 ok
uzavřeme. Na konec každého pleteného ucha připevníme jednu přibližně
20 cm dlouhou šňůrku (růžový odstín).
Pracovní postup rukavice:
Nahodíme 24 ok (oranžový odstín) rovnoměrně na 3 mm ponožkové jehlice a
pleteme 3 cm hladkým vzorem. Potom pleteme jerseyovým vzorem (rudý
odstín). V celkové výšce 10 cm ujímáme rovnoměrně v každé 2. řade 4x 1 oko.
Ujímáme vždy na stejném místě, díky čemu se bude souměrně snižovat počet
ok. Přes zbývajících 8 ok provlékneme pletací přízi a stáhneme.
Dokončení: Na každou rukavici připevníme přibližně 70 cm dlouhou šňůrku
(růžový odstín).
Pracovní postup botičky:
Na spodní část botičky nahodíme 14 ok (rudý odstín) a pleteme 10 cm
jerseyovým vzorem. Na každém z bočních krajů nabereme 18 + 14 + 18 ok =
64 ok a pleteme 4 cm hladkým vzorem v kruzích. Pokračujeme jerseyovým
vzorem a na 14. oku začneme tvarovat přední díl. Současně v každé 2. řadě na
obou stranách spleteme hladce 9x 1 oko. Potom pleteme jerseyovým vzorem
dále 3 cm v kruzích. V následujícím kruhu střídavě spleteme 2 oka hladce, přízi
dáme dozadu a pleteme 2 oka hladce. Upleteme 1 kruh jerseyovým vzorem,
přízi dáme dozadu a pleteme hladce. Práci na předním díle rozdělíme uprostřed
a pleteme 3 cm hladkým vzorem (oranžový odstín). Oka uzavřeme.
Dokončení: Přes vzniklé otvory převlečeme na každé botičce přibližně 35 cm
dlouhou šňůrku (růžový odstín).
Úroveň:

Pro mírně pokročilé

H

Bébi sapka, kesztyű és cipő

Méret: 9/12 hónapos gyermekre.
Hozzávalók: 5 dkg RED HEART Baby piros (8505), rózsaszín (8503) és
narancssárga (8504) kötőfonal, Milward 3-as kötőtű, zsinórkészítő.
Minták. Simakötés: a színén sima, a visszáján fordított szemek.
Lustakötés: minden sorban sima szemek.
Méretpróba: 25 szem és 35 sor = 10 x 10 cm.
Sapka
80 szemmel és narancssárga fonallal kezdjük. 5 cm-t lustakötéssel készítünk,
majd a piros fonallal folytatjuk. 17 cm-es magasságban kezdjük a fogyasztást.
Egyenletesen elosztva 8x 2 szemet fogyasztunk, majd minden 2. sorban még
8x 1 szemet. Ügyeljünk, hogy a fogyasztást mindig ugyanazon a helyen
végezzük, minden sorban. A maradék 8 szemet dupla szállal összehúzzuk,
majd a szálat elvarrjuk.
Összeállítás: az oldalakat összevarrjuk. Két oldalán elkészítjük a fülvédőket.
15 szemet szedünk fel a piros fonallal, majd 12 sort készítünk lustakötéssel.
Közben minden 2. sorban 5x 1 szemet fogyasztunk, majd a maradék 5 szemet
leláncoljuk. 2 darab, körülbelül 20 cm-es zsinórt készítünk a zsinórkészítővel és
a rózsaszínű fonal 8 szálával, melyeket végül a fülvédő csúcsaira varrunk.
Kesztyű
24 szemmel és narancssárga fonallal kezdjük. 3 cm-t kötünk lustakötéssel,
majd a piros fonallal és simakötéssel folytatjuk a munkát. 10 cm-es magasságban
kezdjük a fogyasztást. Minden 2. sorban 4x 1 szemet fogyasztunk, majd a
maradék 8 szemet dupla szállal összehúzzuk, és a szálat elvarrjuk.
Összeállítás: az oldalakat összevarrjuk. 2 db 70 cm-es zsinórt készítünk a
rózsaszínű fonal 8 szálából, majd a kesztyűre varrjuk.
Cipő
A talprésszel kezdjük a munkát. 14 szemet szedünk fel a piros fonallal, és
10 cm-t kötünk simakötéssel. Az oldalsó széleknél körben felszedünk
18+14+18 szemet (64 szem), és 4 cm-t kötünk lustakötéssel, majd simakötéssel
dolgozunk, de csak a cipő orránál lévő 14 szemen. Mindkét oldalon minden
2. sorban 9x 1 szemet összekötünk, majd 3 cm-t körben kötünk az összes
szemmel. Még 1 sort készítünk simakötéssel, ugyanakkor a hajtókát
lustakötéssel kötjük. Ezután a munka elejének közepén 3 cm-t narancssárga
lustakötéssel készítünk, majd a szemeket leláncoljuk.
Összeállítás: a lyuksormintába 1-1 körülbelül 35 cm hosszú zsinórt fűzünk,
melyet a rózsaszínű fonal 6 szálából készítünk.
Szintek:
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Căciuliţă, mănuşi şi botoşei

Materiale pentru lucru: câte 50 g fire de tricotat RED HEART Baby roşu
08505, roz 08503 şi portocaliu 08504; andrele de 3 mm grosime, simple şi cu
vârf dublu, sau de altă dimensiune care permite realizarea corectă a probei de
ochiuri.
Abrevieri folosite: oc. = ochi(uri), rd. = rând(uri), f. = pe faţă; d. = pe dos,
m. = de margine.
Model ciorăpesc: oc.f. pe rd.f.; oc.d. pe rd.d. Pe rd. rotunde: se lucrează
toate oc.f.
Model jartieră: pe rd.f. se lucrează oc.f.; pe rd.d. se lucrează oc.f. Pe rd.
rotunde: alternativ 1 rd.f. cu 1 rd.d.
Proba de ochiuri: vei lucra corect dacă obţii un pătrat de 10 x 10 cm din
25 oc. şi 35 rd.
MOD DE LUCRU, CĂCIULĂ:
Montează 80 oc. în portocaliu distribuite uniform pe andrelele cu vârf dublu,
uneşte-le într-un cerc şi lucrează 5 cm jartieră. Continuă ciorăpeşte cu roşu.
Când tricotul măsoară 17 cm de la montare descreşte 2 oc. uniform de 8 ori.
Apoi descreşte 1 oc. uniform la fiecare al 2-lea rd. de 8 ori. Lucrează
descreşterile în acelaşi loc, prin urmare reducând numărul de oc. dintre ele.
Trage firul prin toate cele 8 oc. rămase.
Asamblare: Prin fiecare din cele două clape pentru urechi ridică 15 oc. cu
roşu de-a lungul marginii îndoite şi tricotează model jartieră. După 12 rd.
descreşte 1 oc. la capăt de rd. la fiecare 2 rd. de 5 ori. Apoi închide cele 5 oc.
rămase. Ataşează o cordeluţă roz (obţinută din 8 fire) de aprox. 20 cm
lungime la capătul fiecărei clapete.
MOD DE LUCRU, MĂNUŞI:
Montează 24 oc. portocaliu uniform distribuite de-a lungul andrelelor cu vârf
dublu, uneşte într-un cerc şi lucrează 3 cm jartieră. Continuă ciorăpeşte cu
roşu. Când tricotul măsoară 10 cm de la montaj descreşte 1 oc. la fiecare al
2-lea rd. de 4 ori. Lucrează descreşterile în acelaşi loc, prin urmare reducând
numărul oc. dintre ele.Trage firul prin cele 8 oc. rămase.
Asamblare: Ataşează o cordeluţă roz (= obţinută din 8 fire) de aprox. 70 cm
lungime.
MOD DE LUCRU, BOTOŞEI:
Pentru fiecare talpă montează 14 rd. cu roşu şi lucrează 10 cm ciorăpeşte.
Ridică 18 + 14 + 18 oc. de-a lungul marginilor rotunde = 64 oc. şi lucrează
4 cm jartieră pe rd. rotunde. Apoi continuă ciorăpeşte peste cele 14 oc.
pentru forma degetelor, în acelaşi timp 2 oc.f. scăzute împreună peste oc. de
pe andreaua auxiliară la fiecare capăt al fiecărui al 2-lea rd. de 9 ori. Apoi
lucrează încă 3 cm peste toate oc. pe rotund. Pe rd. următor lucrează
2 oc.f. împreună, se ia firul peste andrea şi se tricotează 2 oc.f. Acum lucrează
încă 1 rd. rotund ciorăpeşte, oc.f. firele luate peste andrea. Apoi împarte
lucrul în centru faţă şi lucrează 3 cm jartieră cu portocaliu. Închide toate oc.
Asamblare: Coase un cordon roz de aprox. 35 cm lungime (= obţinut din
6 fire) prin fiecare gaică.
Nivel de dificultate:

Uşor

