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NITÌNÉ OBRÁZKY
Mìli jste nìkdy v ruce dìtskou hru zvanou

Inspiro? Podobným zpùsobem lze dìlat
i krásné nástìnné dekorace. Podrobný popis
jsem náhodou na�la v jedné americké knize,
a tak jsem aspoò nemusela kreslit obrázky
sama. Kniha v�ak uvádí jen verzi, kterou bych
pracovnì oznaèila za �destièkovou�. Zaènìme
tedy s ní.

Co potøebujeme: èistou døevìnou, døevo-
tøískovou, sololitovou nebo plastovou destièku,
pravítko, tu�ka, úhlomìr, kru�ítko, kladívko,
høebíèky, re�ná nit, nìkolik druhù pevnìj�ích
nití, �tìtec, tmavý matný lak, smirkový papír,
nù�ky, dispersní lepidlo, (pilka, pilník).

Aby byl výsledek opravdu hezký, je tøeba
pracovat pøesnì a peèlivì.
1. Ne� zaèneme pracovat, zabrousíme hrany

destièky smirkem.
2. Podle prvního náèrtku vyznaèíme pøesnì

úhlopøíèky. Na tu�ku pøíli� netlaèíme, aby
�ly èáry snadno vymazat.

3. Pomocí kru�ítka udìláme kru�nici takové
velikosti, jakou má mít výsledný obrázek.
Podle druhého obrázku pøilo�me úhlomìr
na støed destièky (prùseèík obou
úhlopøíèek). Po obvodu úhlomìru vyzna-
èíme na destièce potøebný poèet bodù
stejnì vzdálených soused od souseda.
Proto�e má kruh
360°, obdr�íme:

36 bodù po 10°, 30 bodù po 12°, 24 bodù
po 15°, 20 bodù po 18°, 18 bodù po 20°,
12 bodù po 30°.
Dìlat men�í poèet bodù nemá smysl.

4. Podle tøetího obrázku spojíme protilehlé
body pravítkem a pøeneseme je na kru�nici.

5. Do takto pøenesených bodù nabu�íme
høebíèky. Ètvrtý obrázek ukazuje �ablonu,

Je samozøejmé, �e tì�ko budeme kreslit
svou pøedstavu na èerný papír barevnou
tu�kou...

Urèitì vás taky napadá, �e by se tyto obrázky
daly vy�ívat na pevný, ale propíchnutelný
materiál. Mo�ná jste nìco podobného ve �kole
u� zkou�eli na èerném papíøe. Dobrou
variantou je ten�í PVC pota�ené èernou látkou.
Díry do PVC lze prorá�et napø. høebíèkem
pomocí kladívka nebo �ídlem. Stejnì tak lze
pou�ít tenký sololit a dírky do nìj opatrnì
vyvrtat vrtáèkem nebo nebozezem. Ne-
výhodou je, �e jedno vlákno táhneme �za
destièkou�, tak�e není vidìt - podobnì jako na
pøíkladech na této a minulé stránce. To v�ak
lze obejít korálkem nebo kouskem drátku,
kolem kterého nitku za obrázkem obtoèíme,
abychom ji mohli vést zpìt stejnou dírkou. Díky
práci v plo�e se v�ak stejnì ztrácí prostorovost
výsledku.

Místo destièky mù�eme sbít z latìk rám
a høebíèky usadit na jeho zadní stranu tak, �e
se o nì bude rám opírat pøi zavì�ení na zeï.
Døív, ne� høebíèky zatluèeme, ztupíme jim
kladívkem �pièky, abychom li�ty neroz�típli. Do
latìk lze na boku udìlat i záøezy (ty lze ostatnì
udìlat i po okrajích destièek), pøes které nitì
vedeme.

Budete-li se nitìnými výplety zabývat déle,
získáte èasem takový cit pro prostor, �e si
budete moct troufnout i na prostorová díla jako
jsou krásné

lustry. Ty se vyrábìjí tak, �e se vytvoøí pros-
torová kostra z døevìných nebo plastových la-
tìk opatøených záøezy a nitky, barevné lýko
nebo vlna se vyplétají od záøezu k záøezu.
V takových konstrukcích se zpravidla pou�ívá
lichý poèet latìk, které jsou uspoøádané kolem
osy budoucího pøedmìtu. Jako pøíklad mù�e
poslou�it mùj 15 let starý lustr, který se pomalu
rozesychá, tak�e se z nìj jednotlivé prameny
lýka uvolòují. Jiný, lep�í pøíklad bohu�el ne-
mám, proto�e se takové vìci dnes u� nedos-
tanou koupit...                                             D.
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pomocí které lze høebíèky zatlouct tak, aby
mìly hlavièky v jedné rovinì.

6. Poté desku natøeme tmavým lakem, pøíp.
mù�eme natøít i høebíèky. Èím více lak zøe-
díme, tím rychleji uschne. Po natírání ne-
zapomeòte vyèistit �tìtec. Ne� lak poøádnì
zaschne, máme chvíli volna.

7. Dal�í obrázky nám pak uká�ou, jak budeme
vyplítat. Nejprve uvá�eme nitku na první
høebíèek, pøetáhneme ji na
protìj�í stranu kruhu a tam
obtoèíme okolo opaèného
høebíèku (è. 10). Vrátíme se
k druhému høebíèku, od nìj pøeputujeme
k høebíèku è. 11 atd. Obrázek vpravo
ukazuje, �e nit kolem høebíèku musíme
nejen obtoèit, nýbr� uvázat prostým oèkem.
To nám asi bude chvíli trvat, ne� to - vèetnì
napnutí nitì - nacvièíme. Pøitom je tøeba
dbát na to, aby nitka obtáèela høebíèek co
nejblí�e k destièce (viz i foto na 1. stranì).

8. Na konci prvního
vyplétání zakonèíme
nitku podle obrázku
vpravo.

9. Na dal�í vyplétání si
vezmeme jinou bar-
vu, opìt navá�eme
na 1. høebíèek. Tentokrát nejdeme na
opaènou stranu kruhu, nýbr� zhruba o ètvrt
kruhu dál, èili tøeba na høebíèek è. 6 nebo
7. Nitky tentokrát umis�ujeme buï do
poloviny høebíèku (opìt lze pou�ít
vý�kovou �ablonu nebo lze v patøièné
vý�ce udìlat do høebíèku pilníkem záøez a
umístit nitku do nìj), chceme-li udìlat tøi
výplety (pak doporuèuju spí� postup 1-7,
2-8 atd.), nebo k jeho hlavièce, budou-li v
obrázku pouze dva výplety (pak staèí
postup 1-6, 2-7 atd.).

Variace
Obrázek, který jsme právì do-

dìlali, bude pùsobit jako �díra�.
Budete-li naopak napøed vyplétat
mimostøedné výplety, bude dìlat
dojem �kopeèku�.

A co se stane, kdy� neudìláme
z høebíèkù kru�nici, nýbr� nìco
jiného? Tøeba elipsu nebo cokoliv dal�ího... Pro

takový pøípad naléhavì
doporuèuji si celou vìc
pøedem namalovat na
papír, abyste získali
pøedstavu o tom, co
vlastnì vznikne. Stopy
po zatluèených høebíè-
cích z desky tì�ko od-
straníte pøelakováním.
Jako inspiraci uvádím
pøehled nìkolika dal�ích
mo�ných útvarù, pravi-
delných èi nepravidel-
ných, v náèrtku i ve foto-
grafii.

Pøi kreslení si vèas u-
vìdomte, který z výple-
tù musíte dìlat nejdøív
a jakou bude barvou.

Èím jasnìj�í a ve-
selej�í barva, tím se
bude zøetelnìji odrá�et
od tmavého pozadí,
tak�e se nám jeví bli��í.

10. Pøi pøípadném tøetím výpletu vybereme kombinaci
1-4, 2-5 atd., samozøejmì opìt  nitkou jiné barvy.

11. Kdy� dokonèíme po�adovaný poèet výpletù a za-
konèíme nitky, sestøihneme zaèátky i konce
nakrátko, opatøíme je kapkou lepidla a pøilepíme
je k høebíèku nebo k odcházející nitce.

12. Na zadní stranu destièky upevníme závìs - tøeba
i tak, �e na horní zadní èást destièky nalepíme
kousek rovné li�ty a závìs za ni uchytíme.


