
Bolero a čepice – Nathaly + Izabel  
 
Velikosti: 
36/38, 42, 46/48 
  
Údaje pro velikosti 42 a 46/48 jsou uvedené v závorkách. Pokud je uveden pouze 
jeden údaj, platí pro všechny velikosti. 
 
Materiál: 
příze Elian Nathaly (VSV Pilníkov; 52% polyester, 30% mohér, 18% akrylik);  
asi 9 (9, 10) klubíček / 738 (738, 820) m / 450 (450, 500) g melírované zelené 4    
příze Elian Izabel (VSV Pilníkov; 100% akrylik);    
asi 3 klubíčka / 336 m / 150 g zelené 3877 
jehlice č. 8 
kruhová jehlice č. 8 
sada krátkých jehlic č. 8 
jehlice č. 4 
vyšívací jehla se zaobleným špicem a velkým ouškem 
kolík pro zapínání: asi 18 cm dlouhý 
  
Lícový žerzej:   
Lícová řada hladce, rubová řada obrace. 
 
Pružný vzor:   
Pleteme střídavě 1 oko hladce a 1 oko obrace. 
 
Voštinový vzor:   
Počet ok delitelný 8 + 2 krajová oka. Pleteme podle schématu nad 26 oky. Čísla 
vpravo označují lícové řady. Číslo vlevo označuje rubovou řadu. V dalších rubových 
řadách pleteme oka obrace. Na výšku upleteme 1 x  1. – 17. řadu, potom opakujeme 
2. – 17. řadu stále nad sebou. 
   
Zkušební vzorek:  
11 ok a 15 řad lícového žerzeje = 10 x 10 cm (příze Elian Nathaly na jehl. č. 8) 
24 ok a 30 řad voštinového vzoru = 10 x 10 cm (příze Elian Izabel na jehl. č. 4) 
Přizpůsobte číslo jehlic k dosažení potřebné hustoty zkušebního vzorku. 
 
Poznámka: 
Pleteme napříč jako jeden díl. Lemy rukávů jsou pleteny kolmo ke směru pletení 
bolera. Šipky ve střihu vyznačují směr pletení. 
 
Pracovní postup:  
Začínáme levým rukávem. Na jehlice č. 8 nahodíme 60 ok přízí Nathaly. Pleteme 
lícovým žerzejem, začínáme 1 rubovou řadou obrace. Ve výši 34 (31, 28) cm = 51 
(47, 43) ř. od nahození přidáme na obou stranách pro rozšíření rukávu 1 oko potom v 
každé 2. řadě 2 x 1 oko = 66 ok. Pak přidáme na pravém okraji práce pro délku 
zadního dílu 10 (13, 16) ok a na levém okraji práce pro délku předního dílu 10 (13, 
16) ok = 86 (92, 98) ok. V šíři předního dílu resp. zadního dílu 13 (16, 19) cm = 20 
(24, 28) ř. uzavřeme pro výstřih střední 4 oka a obě strany práce pleteme odděleně. 
Nejprve pokračujeme v pletení levého předního dílu a 41 (44, 47) ok zadního dílu 
necháme zatím stát. Na pravém okraji předního dílu v každé 2. řadě uzavřeme pro 



zkosení výstřihu 6 x 4 oka. Současně s 1. ujímáním ok pro zkosení výstřihu 
uzavřeme na levém okraji práce pro zaoblení okraje 1 oko potom v násl. 4. řadě 1 
oko, pak v každé 2. řadě 1 x 1 oko, 1 x 2 oka a 1 x 3 oka. V násl. 2. řadě uzavřeme 
zbývajících 9 (12, 15) ok. Potom pokračujeme nad odloženými oky v pletení zadního 
dílu. V následující řadě uzavřeme na levém okraji práce pro zaoblení zadního 
výstřihu 1 oko. Nad zbývajícími 40 (43, 46) oky pleteme rovně. V celkové šíři výstřihu 
9 cm = 14 řad  jsme dosáhli zadního středu. Od tohoto místa pleteme pravou 
polovinu bolera zrcadlově k levé polovině. Místo přidávání oka ujímáme a naopak. 
Pro pravý přední díl nabereme nově 9 (12, 15) ok. 
 
Lem rukávu (2 x ):  Na jehlice č. 4 nahodíme 26 ok přízí Izabel a pleteme voštinovým 
vzorem. Ve výši 53 cm = 161 řad od nahození oka uzavřeme. 
  
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Lemy pletené přízí Izabel přišijeme k 
okrajům rukávů. Sešijeme postranní a rukávové švy. Na kruhovou jehlici č. 8 
nabereme pro lem od zadního středu výstřihu ke spodnímu středu zadního dílu 121 
(130, 139) ok takto: z poloviny zadního okraje výstřihu nabereme 15 ok, ze 
zkoseného okraje výstřihu 35 ok, ze svislého okraje předního dílu 9 (12, 15) ok, ze 
zaobleného okraje předního dílu 18 ok, z rovného spodního okraje předního dílu 18 
(21, 24) ok a z poloviny spodního okraje zadního dílu 26 (29, 32) ok. V jednom sledu 
nabereme stejný počet ok i na protilehlé straně bolera, avšak v opačném pořadí. 
Pleteme pružným vzorem, přičemž v 1. řadě 30 ok límce nad zadním výstřihem 
zdvojnásobíme na 60. Po upletení 3 řad dokola, začneme plést pro vytvarování límce 
krácené řady nad 130 oky výstřihu: nad spodním okrajem výstřihu levého předního 
dílu práci s 1 nahozením obrátíme, upleteme 130 ok, opět obrátíme s 1 nahozením. 
Potom na obou stranách upleteme ještě 5 x vždy o 2 oka méně (nepočítáme 
nahození z předch. řady), pak 1 x o 4 oka méně (nepočítáme nahození z předch. 
řady), přičemž vždy obrátíme s 1 nahozením. Po poslední 14. krácené řadě 
pokračujeme směrem ke spodnímu okraji, přičemž nahození krácených řad límce 
spleteme se sousedním okem v souladu se vzorem, aby se netvořily dírky. Spodní 
lem vytvarujeme obdobně, avšak krácené řady začneme plést nad 88 (100, 112) oky 
rovného spodního okraje zadního a předních dílu. Po upletení 14. krácených řad 
upleteme v řadách dokola nad všemi oky lemu ještě 2 řady, přitom nahození 
krácených řad spleteme se sousedním okem v souladu se vzorem, aby se netvořily 
dírky. Pak všechna oka volně uzavřeme jak se nám jeví. Větší prohlubně na 
voštinových copáncích lemů rukávů vyplníme vždy 5 dlouhými plnými stehy dvojitou 
přízí Nathaly.   
 
ČEPICE: obvod hlavy asi 56 cm  
 
Poznámka: 
Lem čepice pleteme napříč. 
 
Pracovní postup: 
Na jehlice č. 4 nahodíme 26 ok přízí Izabel a pleteme lem voštinovým vzorem. Ve 
výši 48 cm = 145 řad od nahození oka uzavřeme. Krátké strany lemu sešijeme. Z 
okraje lemu nabereme přízí Nathaly 60 ok, rovnoměrně je rozdělíme na 4 jehlice č. 8  
a pleteme v řadách dokola lícovým žerzejem. Ve 4. kruhové řadě spleteme hladce 10 
x každé 5. a 6. oko, v následující 4. řadě 10 x každé 4. a 5. oko, v následující 3. řadě 
10 x každé  3. a 4. oko, v následující 2. řadě 10 x každé 2. a 3. oko a v následující 2. 



řadě každé 1. a 2. oko. Zbývajících 10 ok stáhneme pracovní přízí a pečlivě 
zapošijeme. Větší prohlubně na voštinových copáncích lemu vyplníme vždy 5 
dlouhými plnými stehy dvojitou přízí Nathaly jako u lemů rukávů bolera. 
 
 


