
Jednoduchá čepice háčkovaná 

dohromady i s bambulí 

 



potřebujete umět: řetízek, krátké sloupky, polodlouhé sloupky 
materiál: háček č. 6 nebo 7, Elian Soft Wool, jehla na vlnu 

 

                                                           

                                                      

http://www.vsv.cz/pletaci-prize-elian-soft-wool


  

Vysvětlivky: 

KS – krátký sloupek 

PDS – polodlouhý sloupek 

ŘO – řetízkové oko 

PO – pevné oko 

 

Předtím než začneme háčkovat: Naměříme si délku čepice. Změříme rozměr od obočí 

k temeni hlavy. Např. mě pro 2 měsíční dítě vyšlo 14 cm. K tomuto rozměru přidáme cca 4 

cm na lem. Celková délka čepice tedy bude 14 cm + 4 cm = 18 cm. 

Dále změříme obvod hlavy. Od obvodu odečteme 1 cm. V mém případě 36 cm – 1 cm = 35 

cm. 

 

Začínáme háčkovat: 

1. ř.: Háčkujeme řetízek dlouhý podle naměřené délky čepice. 

2. ř.: Do každého ŘO háčkujeme 1 PDS. Znovu změříme, zda odpovídá celková délka 

čepice. 

3. ř.: Za zadní nitku háčkujeme do každého oka opět 1 PDS. 

Ve chvíli kdy dojedeme na konec řady háčkujeme dál řetízek 10 ok.  

4. ř.: do každého z deseti ŘO háčkujeme 3 KS. Vznikne „krucánek“. V mém případě 

dlouhý asi 7 cm. Když dojedeme až k PDS háčkujeme opět do každého PDS za zadní 

nitku jeden PDS. 

 

Řadu 3 a 4 stále opakujeme, dokud nevznikne obdélník v délce obvodu hlavy – 1 cm (v 

mém případě délka 35 cm). 



 

Přední stranu, která vytvoří lem čepice, můžeme ještě olemovat řadou KS nebo PDS (v 

mém případě PDS). 

 



 

 

Potom sháčkujeme obě strany obdélníku. Vzniklý šev necháme zrubu.  

 



Nakonec čepici nahoře sešijeme. Můžeme sešít kolem dokola, aby vznikla opravdu 

bambule. Další možností je sešít do čtverce, aby čepice měla dva rohy – krucánky pak 

mohou být po obou stranách nebo uprostřed.  

   

 

Tip: Zkuste i naše další melírované příze. Třeba Elian Melody a háček 3,5.  

 

 

 

Těším se na Vaše komentáře, připomínky a 

 

https://www.facebook.com/groups/202593

0950759544  

 

Návod je určen pro soukromé použití, jde o 

pracovní verzi, prosím nikde jej zatím 

nešiřte. Děkuji.  

 

Kristýna   

http://www.vsv.cz/pletaci-prize-elian-melody
https://www.facebook.com/groups/2025930950759544
https://www.facebook.com/groups/2025930950759544

