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ètvrtý, pátý okruh. Tam, kde chcete mít
perlièku, ji nezapomeòte vèas navléct na
provázek, ze kterého pletete sí�. Vyplétání
ukonèíte tak, �e uprostøed necháte malý
otvor nebo poslední okruh stáhnete tak,
�e jej naberete na nitku jednodu�e, bez
drátkovací smyèky. Na konci vyplétání

udìlejte peèlivì uzel a zbytek
provázku nechte viset. Podle ní�e
uvedeného návodu na nìj zavìste 2 -
3 pírka. Stejnì tak lze pírko uvázat

do støedu sítì nebo nìkolik pírek na

nìkolik rùzných míst sítì. Døík pírka
vyva�te pomocí kousku kù�e a pak u�

jen tímto krásným dárkem popøejte
nìkomu �krásné sny�...                     D.

KO�ÍKÁØSKÉ
TECHNIKY II.

Minule jsme se dopracovali k za-
konèení sluníèka (pøikládám dvì
fotografie zpùsobù zakonèení)

a ti pokroèilej�í u druhého sluníèka
zalo�ili dal�í osnovní pruty, ty pùvodní
nechali trèet ven (zapletou se nakonec
v okraj, na kterém bude hotový ko�ík
stát. Osnovní pruty jsme zalomili,
zpevnili je u paty opletkem (u men�ích
ko�íkù to není nutné) a pokraèovali jsme
dál v pletení.

U vysokých ko�íkù lze pro o�ivení
jednotvárného vzoru pletení pou�ít
ozdobné techniky møí�kování, z
nich� jednu ukazuje následující
obrázek:
vypadá to sice jednodu�e, ale je to
tì��í, ne� se zdá...
Kdy� dorazíme do po�adované vý�-
ky stìny ko�e, èeká nás tzv. uzavír-

ka. Pøi ní se první tøi
nebo ètyøi osnovní
pruty zahýbají v�dy
za dal�í stojící os-
novní prut. Od
ètvrtého èi pátého
zahýbaného prutu se
k zakládanému prutu
pøipojí první ji� za-
hnutý prut tak, jak je
znázornìno na sché-
matickém obrázku.
Kdy� dorazíme na
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TIP NA DÁREK: LAPAÈ SNÙ
lze udìlat i z mladé vìtve vrby nebo mladého
výhonku vína. Po namoèení po dobu alespoò pùl
hodiny, ne v�ak déle ne� hodinu, opatrnì smotejte
výhonek nebo vìtvièku do kruhu a pøebývající
èást kolem tohoto kruhu omotejte. To, co odstává,
zastøihnìte na�ikmo tak, jak jsme zaèi��ovali
navazování útkových proutkù pøi výrobì ko�íkù,
tj. tak, aby si øez �lehl� do kruhu.  Správná ve-

likost kruhu by mìla odpovídat
velikosti ruky dospìlého èlovìka.
Pak si vezmìte dostateènì silný
a pevný provázek o délce alespoò

ètyønásobku obvodu kruhu. Bì�ným
zpùsobem vytvoøte smyèku a uva�te ji
okolo obou koncù proutku tak, aby
slou�ila k zavì�ení kruhu. Volným
koncem provázku pokraèujte ve

vyplétání podle popisu. Postup Vám
pøipomene drátkování. Jednotlivé smyèky
utahujte s mírou, abyste proutek pøíli�ným
tahem nezdeformovali. Pokraèujte po
celém obvodu kruhu jednotlivými kroky
o stejné délce tak, abyste poslední smyèku

uvázali asi na pùl kroku od závìsné
smyèky. Kolem proutku by mìlo být 7 -
13 krokù. Druhý okruh vyplétání pak
zaèínáme uprostøed prvního kroku
stejným zpùsobem, jako v prvním
okruhu. Takto pokraèujte  a� na konec
druhého okruhu, stejnì tak zaènìte tøetí,

konec kruhu, zapleteme poslední pruty
provleèením tak jako v�echny pøed-
chozí. Výsledkem je ko�ík vypadající
jako vìjíø - na v�echny strany z nìj trèí
pruty. Fotografii zaèátku uzavírky
najdete na minulé stranì. Jak zapracovat vyènívající pruty, ukazuje první
fotografie na této stranì. Jediným zákonem pøitom je postupovat neustále stejnì
- èili zakládat v�dy za analogické pruty, aby vzniklý vzor byl pravidelný.

Po zalo�ení posledního prutu ostøíháme
�ikmými øezy vyènívající zbytky
osnovních prutù. Nyní zbývá jen zapravit
osnovní pruty vyènívající ze dna. Jak,
to nám uká�e následující obrázek, který

navíc taky ukazuje jiný zpùsob
zpracování
dna - vyøe-
zání z pøe-
kli�ky a za-
lo�ení os-
novy do
p ø e d v r t a -
ných otvo-
rù. Zapra-
cování pru-
tù vyèníva-
jících z ple-
teného dna
se provádí
analogicky.
Posledním úkolem bude zpracování
ucha ko�íku. Zatímco mnozí z Vás se napoprvé

spokojí s o�atkou bez uch, zalo�í jiní silnìj�í prut, který bude tvoøit ucho, u� pøi
zalamování osnovních prutù dna. Takový prut pak lze obtoèit tzv. �énou -
plochým pedigovým páskem (obrázek vlevo) nebo oplést tenkými pruty (obrázek
vpravo) zalo�enými do stìny. Jiným zpùsobem, jak udìlat ucho, je zalo�it nìkolik

prutù do osnovy bìhem práce na stìnì (obrázek vlevo
dole). I taková ucha se obtáèejí
tenkými pruty.
Tøetí zpùsob vytváøení ucha pro
nepøíli� velká zatí�ení je zná-
zornìný vpravo - jde o prosté stá-
èené ucho zalo�ené pod uzavírku
èi do stìny. Mnoho úspìchù!     D.


