
NAVODILA ZA IZDELAVO PLETENE KAPE »REŠIMO MURO«

 

Volnena kapa rumene barve z rjavim robom, ki je zavihan navzgor. Na vrhu lahko ima rjavi cof.

Material

Za eno kapo potrebujemo:

- cca. 50 g rumene volne in

- cca. 12 g rjave volne in cof

barva teža 

1 klopke

številka 

pletilke
RUMENA 5322 100 g 5
RJAVA 5235 100 g 5

Navodila smo pripravili za  volno Nika iz Tovarne volne Majšperk.

Navodila za pletenje kape

Skupna višina kape (brez cofa) je: 25 cm

RJAVI ROB KAPE

- naberi 68 zank iz rjave volne

- pletenje nadaljuj z rjavo: dve levi in dve desni naslednjih 6 cm

- zaključiš z rjavo: dve vrsti desnih zank

RUMENA GLAVA

- začneš z rumeno dve levi in dve desni naslednjih 18 cm

- nadaljuj z ožanjem kape tako, da pleteš: eno vrstico dve desni skupaj in dve levi normalno

- naslednji 1 cm pleteš dve levi in eno desno zanko

- zaključi zadnjo vrstico z ožanjem kape tako, da pleteš: eno vrstico dve levi skupaj in eno desno

normalno -->

- v zadnji vrstici imaš 34 zank: leva, desna, leva, desna do konca vrstice

- zaključiš s kvačko: skozi zadnjo vrstico povleci rumeno nit v dolžini cca. 50 cm in izvleci pletilke

http://dolinavolne.moja-kosarica.si/si/izdelek/157/nika/


RJAVI COF (IZDELAJ, ČE ŽELIŠ)

- iz rjave volne izdelaj cof (8 cm)

- cof ima dve zaključni nitki, s katerima kasneje cof pritrdiš na kapo

DOKONČNA IZDELAVE KAPE

- kapo do dolžini zašiješ tako, da:

--> POZOR: rjavi rob zašiješ po zunanji strani kape, saj bo ta kasneje zavihan navzgor

--> POZOR: rumeni del kape pa zašiješ po notranji strani kape,

- zaključno nit na kapi sedaj zategneš, jo povlečeš na notranjo stran kape in jo všiješ na notranji strani kape

- sedaj namestiš še cof: dve zaključni nitki s cofa povlečeš na notranjo stran kape na dveh straneh luknje, ki ti je ostala na vrhu 

kape, nitki sedaj med seboj zvežeš in na notranji strani prišiješ s šivanko
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