
 

 

Pletený medvídek a králíček, 5 kusů oblečení 
Materiál a jehlice: Originál - Royal Lama Silk od Plymouth Yarn, č.4, 50 g od každé barvy 
- Na fotkách použito Merino extra fine od Drops, jehlice 4,5, spotřeba na medvídka 35 g krémové 
příze.  
- černá příze na vyšití nosu a úst 
- bezpečnostní oči vel. 6 mm nebo se dají vyšít 
- malé knoflíky - 3 na každý kabátek, eventuálně další dva na overal 
- 4 značkovače 
- duté vlákno  
  
Vysvětlivky: 
hl - hladce 
obr - obrace 
lícový žerzej - líc hladce, rub obrace 
vroubkový vzor - líc i rub hladce 
ujímání přetažením - 1 oko sejmout hladce, 2. oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout 
patent – 1 oko hladce, 1 oko obrace, rub jak se oka jeví 
  
Poznámky k návodu: 
Pletenina má tendenci se kroutit, před šitím se můžou díly narovnat napařením, čistá vlna pak může 
povolit a oka se lehce roztáhnou. 
Doporučuji použít značkovače tak, jak je popsáno v návodu. Zjednoduší to sešívání dílů hlavičky. 
Při vyšívání očí ( či při použití bezpečnostních oček) hlavičku v místě očí prošitím stáhněte, hlavička 
se tím vytvaruje. 
Králíček a medvěd se liší pouze ušima. 
Přidávání ok - buď rozplést 1 oko na dvě nebo nahodit a z rubové strany uplést anglicky (tedy za zadní 
nit), aby v pletenině nevznikla dírka. 
  

Hlava: Má 3 díly - boční díl A, boční díl B (který je zrcadlový k dílu A) a středovou část 
  
Díl A: Pleteme lícovým žerzejem 
1 Nahodíme 12 ok . Začínáme plést hladce. 
2 Na obou koncích řady přidáme jedno oko. (14) 
3 Obrace (14) 
4 Přidáme jedno oko na začátku řady. (15) 
5 Obrace (15) 
6 - 11 Opakujeme řadu 4 a 5 třikrát. (18) 
12 Uzavřeme prvních 8 ok, na poslední uzavřené oko umístíme značkovač. Dopleteme zbytek řady. 

(10) 
13 Obrace (10) 
14 Hladce (10) 
15 - 16 Na obou koncích řad ujmeme jedno oko. (6) 
17 Spleteme obrace dvě oka na obou koncích řady a zároveň oka uzavíráme - t.j. 2 oka spleteme 
obrace, 2 oka obrace, 2 oka spleteme obrace. 
  
Díl B: Pleteme rubovým žerzejem - t.j. líc obrace, rub hladce 
1 Nahodíme 12 ok . Začínáme plést obrace. 
2 Na obou koncích řady přidáme jedno oko. (14) 
3 Hladce (14) 
4 Přidáme jedno oko na začátku řady. (15) 
5 Hladce (15) 
6 – 11 Opakujeme řadu 4 a 5 třikrát. (18) 
12 Uzavřeme prvních 8 ok, na poslední uzavřené oko umístíme značkovač. Dopleteme zbytek řady. 

(10) 



 

 

13 Hladce (10) 
14 Obrace (10) 
15 - 16 Na obou koncích řad ujmeme jedno oko. (6) 

  17 Spleteme hladce dvě oka na obou koncích řady a zároveň oka uzavíráme - t.j. 2 oka spleteme 
hladce, 2 oka hladce, 2 oka spleteme hladce. 

  
Středová část: Plete se od krku k nosu. 
1 Nahodíme 3 oka. 
2 Obrace (3) - dále pleteme lícovým žerzejem. 
3 Na obou koncích řady přidáme jedno oko. (5) 
4 - 6 Lícový žerzej (5) 
7 – 10 Opakujeme řadu 3 až 6 jedenkrát. (7) 
11 Na obou koncích řady přidáme jedno oko. (9) 
12 - 24 Lícový žerzej (9) 
25 - 26 Na obou koncích řad ujmeme jedno oko. (5) Na obou koncích této řady umístíme značkovače. 
27 - 33 Lícový žerzej (5) 
34 Spleteme obrace dvě oka na obou koncích řady a zároveň oka uzavíráme - t.j. 2 oka spleteme 
obrace, 1 oko obrace, 2 oka spleteme obrace. 
  
Sešijeme díly A a B od špičky nosu k bradě. Vložíme středový díl, značkovače nám pomůžou ke 
správnému umístění tohoto dílu a zároveň je toto přibližná poloha očí. Poté sešijeme zbytek, vyplníme 
dutým vláknem. Vyšijeme oči, nos, ústa. 
 

 
Pozn. Středová část je ve skutečnosti kratší. Omylem jsem upletla o 10 řad více a zjistila to až při 
sešívání hlavy. 
 



 

 

 
Detail sešívání dílů hlavičky –  značkovače nám pomohou ke správnému sesazení dílů. 
 
 
  

Tělo: Pleteme od krku lícovým žerzejem. 
1 Nahodíme 15 ok.  
2 1 oko hl, rozpleteme všechna další oka. (29) 
3 – 7 Lícový žerzej (29) 
8 (6 ok hl, přidáme 1 oko) 2x, 1 oko hl, ( přidáme 1 oko, 6 ok hl) 2x. (33) 
9 – 11 Lícový žerzej (33) 
12 15 ok hl, přidáme 1 oko, 1 oko hl, přidáme 1 oko, 15 ok hl. (35) 
13 - 17Lícový žerzej (35) 
18 15 ok hl, splést 2 oka přetažením, 1 oko hladce, splést 2 oka hladce, 15 ok hl. (33) 
19 - 21Lícový žerzej (33) 
22 14 ok hl, splést 2 oka přetažením, 1 oko hladce, splést 2 oka hladce, 1č ok hl. (31) 
23 - 25 Lícový žerzej (31)  
26 1 oko hl, splést 2 oka hladce 15x (16) 
27 Obrace (16) 
28 Uzavřeme zbylých 16 ok. 
  
Sešijeme a vyplníme. 
  

Nohy: 2x 
1 Nahodíme 12 ok. Pleteme lícovým žerzejem. 
2 1 oko hladce, rozpleteme všechna další oka. (23) 
3 Obrace (23) 
4 1 oko hl, přidáme 1 oko, 7 ok hl, rozpleteme následujících 6 ok, 6 ok hl, přidáme 1 oko, 1 oko hl. 

(31) 
5 - 7 Lícový žerzej (31) 
8 13 ok hl, spleteme 2 oka hladce, 1 oko hl, spleteme 2 oka sejmutím, 13 ok hl. (29) 
9 Obrace (29) 
10 12 ok hl, spleteme 2 oka hladce, 1 oko hl, spleteme 2 oka sejmutím, 12 ok hl. (27) 
11 Obrace (27) 



 

 

12 7 ok hl, uzavřeme následujích 13 ok, 7 ok hladce (14) 
13 Obrace (pleteme v jedné řadě, na pletenině nám vznikne “díra”, která pak sešitím vytvaruje nárt) 
(14) – viz. Foto níže 
14 Přidáme 1 oko na každém konci řady. (16) 
15 - 21 Lícový žerzej (16) 
22 (1 oko hl, spleteme 2 oka přetažením, 3 oka hl, spleteme 2 oka hladce) 2x. (12) 
23 Obrace (12) 
24  (1 oko hl, spleteme 2 oka přetažením, 1 oko hl, spleteme 2 oka hladce) 2x. (8) 
25 Splétáme 2 oka obrace šestkrát a zároveň uzavíráme.  
  
Sešijeme švy a vyplníme. 
  

Ruce: Pleteme lícovým žerzejem 
1 Nahodíme 6 ok. 
2 1 oko hl, rozplést všechna další oka (11) 
3 Obrace (11) 
4 1 oko hl, (přidat 1 oko, 2 oka hl, přidat 1 oko hl, 1 oko hl) 2x. (15) 
5 - 15 Lícový žerzej (15) 
16 1 oko hl, spleteme 2 oka přetažením, 9 ok hl, spleteme 2 oka hladce, 1 oko hl. (13) 
17 – 25 Lícový žerzej (13) 
26 1 oko hl, (spleteme 2 oka přetažením, 1 oko hl, spleteme 2 oka hladce, 1 oko hl) 2x. (9) 
27 Obrace (9) 
28 1 oko hl, splést 2 oka hl 4x a zároveň oka uzavíráme. 

 
Sešijeme švy a vyplníme. 
 

 
 



 

 

 
  

Králičí uši: Pleteme vroubkovým vzorem. 
1 Nahodíme 5 ok. 
2 Hladce (5) 
3 1 oko hl, rozpleteme všechna následující oka. (9) 
4 Hladce (9) 
5 3 oka hl, přidáme 1 oko, 1 oko hl, přidáme 1 oko, 3 oka hl. (11) 
6-18 Vroubkový vzor (11) 
19 4 oka hl, spleteme 2 oka hl, 5 ok hl. (10) 
20-22 Vroubkový vzor (10) 
23 4 oka hl, spleteme 2 oka hl, 4 oka hl. (9) 
24 – 31 Vroubkový vzor (9) 
32 Spleteme 2 oka hl, 5 ok hl, spleteme 2 oka hl. (7) 
33 Hladce (7) 
34 – 37 Opakujeme řadu 32 a 33 dvakrát (3) 
38 Spleteme všechny 3 oka hladce (ukončíme práci).  
 
Pokud se uši kroutí, můžeme je napařit. Tvarování – okraje spodní části přiložíme k sobě, sešijeme a 
přišijeme k hlavě.  
 

Medvědí uši: Pleteme vroubkovým vzorem. 
1 Nahodíme 8 ok, necháme si trochu delší nit (nit A). 
2 – 5 Vroubkový vzor (8) 
6 Spleteme 2 oka hl, 4 oka hl, spleteme 2 oka hl. (6) 
7 Hladce (6) 
8 Uzavřeme oka a necháme si opět trochu delší nit (nit B) 
Tvarování: Uši jsou v podstatě malý čtvereček, zatím nejlepší způsob, jak vytvarovat medvědí uši, mi 
přišlo: Provléknout nit B bočním okrajem tak, aby na spodním okraji bude čouhala nit B z jednoho 
rohu a nit A (začátek) bude z druhého rohu. Pak tyto nitě stáhneme k sobě (jak je nit B protáhnutá 
okrajem, tak to ouško zaoblí), svážeme a přišijeme k hlavě. Snad je to srozumitelné, chce to ozkoušet, 
co komu vyhovuje 😊 



 

 

 
Na této fotce je vidět prohlubeň na hlavičce vytvořená prošitím. Zde budou umístěny oči. 
S paní Kateřinou Radimeckou jsme se shodly, že nožičky by bylo lepší přišít výš. Ne za vrchol nohy, 
ale skrz jako na tomto ilustračním obrázku (bez knoflíku).  

 
 
 
 

Oblečení 
Šaty: Šaty mají ažurový vzorek, proto oka nahozená z líce, pleteme z rubu obyčejně obrace, aby 
vznikla dírka. 
1 Nahodíme 68 ok 
2-3 Hladce (68) 
4-5 Lícový žerzej (68) 
6 2 oka hl, (nahodit 1 oko, splést 2 oka hl, 1 oko hl) – opakovat do konce (68) 



 

 

7-9 Lícový žerzej (68) 
10 2 oka hl, (nahodit 1 oko, splést 2 oka hl, 4 oka hl) – opakovat do konce (68) 
11 Obrace (68) 
12 1 oko hl, (nahodit 1 oko, splést 2 oka hl, nahodit 1 oko, splést 2 oka hl, 2 oka hl) – opakovat do 
konce (68) 
13 – 18 Lícový žerzej (68) 
19  1 oko obr, (splést 2 oka obr) 11x, (1 oko obr, splést 2 oka obr) 2x, (splést 2 oka obr) 5x,  (1 oko 
obr, splést 2 oka obr) 2x, (splést 2 oka obr) 11x, 1 oko obr. (37) 
20 – 22 Patent 12 ok, lícový žerzej 13 ok, patent 12 ok. (37) 
23 Uzavřeme prvních 12 ok, dopleteme řadu obrace. (25) 
24 Uzavřeme prvních 12 ok, dopleteme řadu hladce. (13) 
25 2 oka hl, 9 ok obr, 2 oka hl. (13) 
26 6 ok hl, nahodit 1 oko, splést 2 oka hl. (13) 
27 jako 25 (13) 
28 5 ok hl, (nahodit 1 oko, splést 2 oka hl) 2x. (13) 
29 jako 25 (13) 
30 13 ok hl. (13) 
31-32 jako 25 (13) 
33 3 oka hl, uložíme na pomocnou jehlici, uzavřeme následujících 7 ok, 3 oka hl.  
 
Zbydou nám 3 oka na pomocné jehlici a 3 oka na hlavní jehlici. Odtud budou vycházet ramínka sukně 
– upleteme 19 řad vroubkovým vzorem. Sešijeme zadní šev sukně, ramínka překřížíme a přišijeme 
zhruba 1 cm od zadního švu. 
 

Overal: 
Nohavice 
1 Nahodíme 36 ok, pleteme lícovým žerzejem 
2 – 3 Hladce (36) 
4 – 8 Lícový žerzej (začneme řadou obrace) (36) 
9 – 10 Na začátku každé řady uzavřeme 2 oka. (32) 
Práci odložíme na pomocnou jehlici 
 
Druhou nohavici upleteme stejně, poté první nohavici převedeme zpět na jehlici, tak aby líce a ruby 
byly ve stejném směru. Zde se mi vyplatilo plést na kruhových jehlicích, první nohavici jsem přetáhla 
„zezadu“, abych nemusela stříhat nit, která by jinak zůstala mezi nohavicemi. Obě nohavice tedy 
máme na jedné jehlici, měli bychom mít proti sobě lícovou stranu a odtud budeme plést zbytek 
kalhotek v jednom kuse. 
 
11 Splést 2 oka přetažením, 28 hl, splést 2 oka hl, umístěte značkovač (bude se nám lépe orientovat 
v ujímání), splést 2 oka přetažením, 28 hl, splést 2 oka hl. (60) 
12 Obrace (60) 
13 – 21 Opakujeme řadu 11 a 12 celkem 4x + 1x řadu 11. Tedy budeme ujímat na lícové straně na 
začátku řady, po stranách značkovače a na konci řady. Počet ok upletených mezi ujímáními se bude 
zmenšovat o 2 (tedy 26…24……..18). Na konci nám zbyde 40 ok. 
22-24 Patent 11 ok, lícový žerzej 18 ok, patent 11 ok. (40) 
25 Uzavřeme prvních 11 ok, dopleteme zbytek řady hladce. (29) 
26 Uzavřeme prvních 11 ok, dopleteme zbytek řady obrace. (18) 
27 Hladce (18) 
28 Splést 2 oka hladce 2x, 10 ok obr, splést 2 oka hladce 2x. (14) 
29 Hladce (14) 
30 Splést 2 oka hladce, 1 oko hl, 8 ok obr, 1 oko hl, splést 2 oka hl. (12) 
31 – 32 Opakujeme řadu 29 a 30. (10) 
33 – 34 Hladce (10) 
35 3 oka hl, uložíme na pomocnou jehlici, uzavřeme následující 4 oka, 3 oka hl. 



 

 

 
Zbydou nám 3 oka na pomocné jehlici a 3 oka na hlavní jehlici. Odtud budou vycházet ramínka kalhot 
– upleteme 24 řad vroubkovým vzorem. Sešijeme nejdříve švy každé nohavice zvlášť a poté středový 
šev odpředu dozadu. Ramínka překřížíme a přišijeme zhruba 1 cm od zadního švu. 
 
 


