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SK Dámska čiapka
Úroveň: Jednoduché

Kombináciou dvoch farieb vlny Shimmer  získate originálnu dámsku čiapku. 
Bez problémov vás zahreje a navyše budete za módnu ikonu. 

Priadza RED HEART® Shimmer TM : 1 klbko 00010 kráľovskej modrej farby, 1 klbko 
00007 limetkovej farby 

Ponožkové ihlice: 9 mm 

Okrúhle ihlice: 9 mm 40 cm dlhé 

Označovač očiek, ihla na vlnu.

Skúšobná vzorka: 10 očiek = 10 cm, 12 riadkov = 10 cm hladkým žerzejovým vzo-
rom pri spletení oboch priadzí dokopy. Skontrolujeme si vzorku. Použijeme takú 
veľkosť ihlíc, aby sme dosiahli uvedenú veľkosť vzorky.

Obvod čiapky: 53 cm

Poznámka:
Pletieme s modrou a zelenou priadzou súčasne.

Špeciálne skratky:
M1: pridáme 1 očko – vytiahneme priadzu z pleteniny  medzi ihlicami pravou ihlicou, 
prehodíme ju na ľavú ihlicu a urobíme očko pretiahnutím priadze zozadu. Očko preto 
pretočíme, aby sme sa vyhli tomu, že urobíme dierku (hladko alebo obratko ako 
vychádza vzor). 

Použitý vzor:
2 hladko, 2 obratko patentovým vzorom (násobok 4) 
Riadok 1: 2 hladko, 2 obratko pletieme dookola
Opakujeme riadok 1.
   
ČIAPKA:
Oboma priadzami naraz nahodíme na okrúhle ihlice 52 očiek. Prácu spojíme do kruhu 
a dbáme na to, aby sme neprekrútili očká. Označovačom vyznačíme začiatok riadku. 
Pletieme 2 hladko, 2 obratko patentovým vzorom do výšky 3 cm.
Nasledujúci riadok: *4 očká hladko, M1, opakujeme od * dookola – dostaneme
65 očiek. 
Urobíme 3 riadky hladko a 6 riadkov obratko. 
* Upletieme 2 riadky hladko a 6 riadkov obratko. Opakujeme od *, do výšky 25,5 cm.

Tvarovanie temena:
Poznámka: Podľa potreby si zameníme okrúhle ihlice za ponožkové.   
Riadok 1: * 3 obratko, 2 očká spletieme obratko, opakujeme od * dookola. Do-
staneme 52 očiek.
Riadok 2: pletieme obratko
Riadok 3: *2 obratko, 2 očká spletieme obratko, opakujeme od * dookola. Máme 
39 očiek.
Riadok 4: *1 obratko, 2 očká spletieme obratko, opakujeme od * dookola. Zostane 
nám 26 očiek.
Riadok 5: Spletieme 2 očká obratko dookola – dostaneme 13 očiek.
Riadok 6: 1 obratko, 2 očká spletieme obratko, opakujeme dookola. Ostane nám 
7 očiek.
Odstrihneme vlnu a necháme dlhší koniec, ktorý pretiahneme cez zostávajúce očká 
a stiahneme. Urobíme uzlík. 

DOKONČENIE:
Začistíme konce.



E Knit Slouchy Hat
Skill Level: Easy

EE Lihtne
Keerukusaste: Kerge

HU Kötött sapka
Szint: Könnyű

Use the two colours shown, or hold any two colours of Shimmer together to knit 
your own unique hat. You’ll stay warm and fashionable with no trouble! 

Designed by Amy Polcyn

RED HEART® Shimmer TM : 1 ball each 00010 Royal A and 00007 Lime B

Circular Knitting Needle: 9mm [US 13], 40 cm [16“] long

Double Pointed Needles: One set 9mm [US 13]

Stitch marker, yarn needle

TENSION/GAUGE: 10 sts = 10 cm [4“]; 12 rows = 10 cm [4“] in Stockinette stitch holding 
2 strands of yarn together. CHECK YOUR TENSION/GAUGE. Use any size needles to 
obtain the tension/gauge.

Hat measures 53 cm [21“] in circumference.

Note: Hold one strand of A and one strand of B together throughout.

SPECIAL ABBREVIATIONS 
M1: Make 1 (inc) – Lift strand between needles to left-hand needle and work strand through 
the back loop, twisting it to prevent a hole, [knit or purl as indicated by pattern st].

P2tog: Purl 2 sts together.

PATTERN STITCHES
K2, p2 Rib (multiple of 4 sts)
Round 1: [K2, p2] around.
Repeat Round 1 for K2, p2 rib.

HAT 
Holding 1 strand each of A and B together and with circular needle, cast on 52 sts. Join, 
taking care not to twist sts. Place marker for beginning of round. 
Work in K2, p2 rib for 3 cm [1¼“].
Next Round: *K4, M1; repeat from * around – 65 sts.
Knit 3 rounds, purl 6 rounds. 
*Knit 2 rounds, purl 6 rounds; repeat from * until piece measures 25.5 cm [10“] from 
beginning.
Shape Crown
Note: Change to double-pointed needles as is necessary.
Round 1: *P3, p2tog; repeat from * around – 52 sts.
Round 2: Purl.
Round 3: *P2, p2tog; repeat from * around – 39 sts.
Round 4: *P1, p2tog; repeat from * around – 26 sts.
Round 5: [P2tog] around – 13 sts.
Round 6: P1, [p2tog] around – 7 sts.
Cut yarn, leaving a long tail. Thread tail through remaining sts and pull tight to close top. 

FINISHING
Weave in ends. 

Abbreviations: A, B, C = Color A, B, C; cm = centimeters; k = knit; mm = millimeters; p 
= purl; p2tog = purl 2 sts together; st(s) = stitch(es); tog = together; [ ] = work directions 
in brackets the number of times specified; * or ** = repeat whatever follows the * or ** 
as indicated. 

Zkušební vzorka: 10 ok = 10 cm, 12 řádků = 10 cm hladkým žerzejovým vzorem 
při spletení obou přízí dohromady. Zkontrolujeme si vzorku. Použijeme takovou 
velikost jehlic, aby jsme dosáhli uvedenou velikost vzorky.

Obvod čepice: 53 cm

Poznámka:
Pleteme s modrou a zelenou přízi současně.

Speciální zkratky:
M1: přidáme 1 oko – vytáhneme přízi z pleteniny  mezi jehlicemi pravou jehlicou, 
přehodíme ji na levou jehlici a uděláme oko protáhnutím příze zezadu. Oko proto 
přetočíme, abychom se vyhli tomu, že uděláme dírku (hladce anebo obrace jako vy-
chází vzor). 

Použitý vzor:
2 hladce, 2 obrace patentovým vzorem (násobek 4) 
Řádek 1: 2 hladce, 2 obrace pleteme dokola
Opakujeme řádek 1.

ČEPICE:
Oběma přízemi najednou nahodíme na kulaté jehlice 52 ok. Práci spojíme do kruhu 
a dbáme na to, abychom nepřekroutili oka. Označovačem vyznačíme začátek řádku. 
Pleteme 2 hladce, 2 obrace patentovým vzorem do výšky 3 cm.
Následující řádek: *4 oka hladce, M1, opakujeme od * dokola – dostaneme 65 ok. 
Uděláme 3 řádky hladce a 6 řádků obrace. 
* Upleteme 2 řádky hladce a 6 řádků obrace. Opakujeme od *, do výšky 25,5 cm.

Tvarování temena:
Poznámka: Podle potřeby si zaměníme kulaté jehlice za ponožkové.   
Řádek 1: * 3 obrace, 2 oka spleteme obrace, opakujeme od * dokola. Dostaneme 
52 ok.
Řádek 2: pleteme obrace.
Řádek 3: *2 obrace, 2 oka spleteme obrace, opakujeme od * dokola. Máme 39 ok.
Řádek 4: *1 obrace, 2 oka spleteme obrace, opakujeme od * dokola. Zůstane nám 
26 ok.
Řádek 5: Spleteme 2 oka obrace dokola – dostaneme 13 ok.
Řádek 6: 1 obrace, 2 oka spleteme obrace, opakujeme dokola. Zůstane nám 7 ok.
Odstřihneme vlnu a necháme delší konec, který přetáhneme přes zůstávající oka 
a stáhneme. Uděláme uzlík. 

DOKONČENÍ:
Začistíme konce.

KOEMUSTRID
2-2-soonik (4-ga jaguv arv silmuseid)
1. ring: [2 pp, 2 ph] ringi lõpuni.
Sooniku kudumiseks korrake 1. ringi.

MÜTS
Hoides lõngu A ja B koos, looge ringvardaga üles 52 silmust. Ühendage silmused 
ringiks ja vaadake, et keerdu sisse ei tuleks. Kinnitage ringi algusesse marker.
Kuduge 3 cm 2-2-soonikut.
Järgmine ring: *4 pp, loo1, korrake alates * ringi lõpuni. 65 s.
Kuduge 3 ringi pp ja 6 ringi ph.
*Kuduge 2 ringi pp ja 6 ringi ph, korrake alates *, kuni mütsi kõrgus alates algusest 
on 25,5 cm.

Mütsipõhi
Märkus: Kui silmuseid väheks jääb, vahetage ringvarras sukavarraste vastu.
1. ring: *3 ph, 2 ph kokku, korrake alates * ringi lõpuni. 52 s.
[2 pp, 3 ph, 4 pp, 3 ph] 4 korda.
2. ring: ph.
3. ring: *2 ph, 2 ph kokku, korrake alates * ringi lõpuni. 39 s.
4. ring: *1 ph, 2 ph kokku, korrake alates * ringi lõpuni. 26 s.
5. ring: [2 ph kokku] ringi lõpuni. 13 s.
6. ring: 1 ph, [2 ph kokku] ringi lõpuni. 7 s.
Katkestage lõng, jättes pika lõngaotsa. Tõmmakse lõng läbi järele jäänud silmuste ja 
tõmmake mütsi tipp kokku.

VIIMISTLEMINE
Peitke lõngaotsad.

Lühendid
2 ph kokku = 2 s pahempidi kokku; A, B = lõnga värvid A ja B; ph = pahempidi(ne 
silmus); pp = parempidi(ne silmus); s = silmus; [ ] = kuduge sulgudes toodud juhendit 
märgitud arv kordi.

Mindegy, hogy két különböző, vagy csak egyetlen színből kötjük, egy remek sapkával 
leszünk gazdagabbak. Egyszerű, és kellemesen melegít.
Hozzávalók:
Red Heart Shimmer kötőfonal 1-1 gombolyag királykék(szín: 10) és zöld (szín: 7)
Milward 40 cm hosszú 9-es körkötőtű és 9-es harisnyakötő tű; Milward szemjelölő 
és tompahegyű hímzőtű
Rövidítések: K = kör, SZ = szem
Méretpróba: 10 SZ = 10 cm; 12 S = 10 cm sima kötéssel, dupla szállal. 
Kérjük, Ön is készítsen méretpróbát! Ha szükséges, használjon kisebb vagy nagyobb 
kötőtűt!
Sapka körfogat: 53 cm
Figyelem: 1 szál zöld és 1 szál királykék fonalat együtt kötünk.
Minta
Patentminta: 2 SZ sima, 2SZ fordított váltakozik.
Sima kötés: körökben csak sima szemet kötünk.
Fordított kötés: körökben csak fordított szemet kötünk.
Sapka
Felszedünk 52 SZ-eta körkötőtűvel és dupla szállal = 1 királykék és 1 zöld szál, majd 
3 cm-t a patentmintával kötünk. 
Ezután 4 K sima kötés következik, közben az 1. K-ben egyenletesen elosztva 13 SZ-et 
szaporítunk = 65 SZ.
* 6 K fordított kötéssel, 2 K sima kötéssel, a *-tól folyamatosan ismételjük.
A kezdéstől 25,5 centire egyenletesen elosztva 13 SZ-et fogyasztunk= 52 SZ.
Figyelem: Ha szükséges, váltsunk át a harisnyakötő tűkre!
A következő 2. K-ben egyenletesen elosztva 13 SZ-et fogyasztunk = 39 SZ.
A következő K-ben egyenletesen elosztva 13 SZ-et fogyasztunk = 26 SZ.
A következő K-ben 2-2 SZ-et fordítottan összekötünk= 13 SZ.
A következő K-ben 2-2 SZ-et fordítottan összekötünk= 7 SZ.
A megmaradt 7 SZ-et összehúzzuk a fonalakkal.

CZ Dámská čepice
Úroveň: Jednoduché

Kombinací dvou barev vlny Shimmer  získáte originální dámskou čepici. 
Bez problémů vás zahřeje a navyše budete za módní ikonu. 

Příze RED HEART® Shimmer TM : 1 klubko 00010 královsky modré barvy, 1 klubko 
00007 limetkové barvy 

Ponožkové jehlice: 9 mm 

Kulaté jehlice: 9 mm 40 cm dlouhé 

Označovač ok, jehla na vlnu.

Disaini autor Amy Polcyn

Materjali vajadus: RED HEART® Shimmer TM  lõng A: 1 tokk, värvus 00010 (Royal), 
lõng B: 1 tokk, värvus 00007 (Lime)
Ringvarras: 9 mm (40 cm)
Sukavardad: üks komplekt 9 mm
Silmusemarker, sukanõel

KOETIHEDUS: 10 s ja 12 rida = 10 × 10 cm kootuna kahekordse lõngaga pp koes. 
KONTROLLIGE KOETIHEDUST. Kuduge mis tahes varrastega, mis annavad 
õige koetiheduse.

Kootud müts

Kasutage siin näidatud kahte või ükskõik milliseid teisi kahte Shimmeri värvi ning 
kuduge endale tõeliselt ainulaadne müts. Te olete soojas ja moodne ilma igasuguse 
vaevata!

Mütsi ümbermõõt on 53 cm

Märkus
Kuduge kahekordse lõngaga, hoides mõlemat lõnga (A ja B) koos.

ERILÜHENDID
Loo1: (1 s kasvatamine) võtke varrastevaheline lõng vasakule vardale, kuduge see 
mustri järgi läbi tagumise silmusepoole kas pp või ph.
2 ph kokku: kuduge 2 silmust pahempidi kokku.


