
DÍL 7.

1  Na začátek si připravte 24 prutů, 
které seříznete, aby jejich konce 

byly ploché. 

4  Na upevnění si připravte další tři 
proutky. Dva obtočte kolem jednoho 

„nosníku“ proti sobě a další dejte o jeden prut 
před ně přesně jako na fotce.

7  V dalším kroku vás čeká největší část košíku. Vložte nej-
prve jeden prut, na něj druhý a technologií primitivu pro-

plétejte proti sobě do osmičky kolem každého z 24 „nosníků“. 

2  Vezměte si už upletené dno a pruty 
do něj zapíchněte z obou stran každé-

ho z dvanácti vyčuhujících silných prutů. 

5  V dalším kroku proplétejte pořád 
stejně jako copánek. 

3  Dlouhé vyčnívající pruty ohněte 
do pravého úhlu. Pro lepší manipulaci 

si je můžete na začátku svázat. 

6  Tímto způsobem udělejte asi 
tři řady. To by mělo na zpev-

nění stačit.
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Košík – část 2.

M inule jsme začali 

s pletením košíku. 

Dnes si ho dokončíme. 

Dno už máme připravené, tak 

hurá na plášť. Na první pohled to 

vypadá složitě, ale při troše snažení 

to půjde i vám! Názorně vám 

to na fotkách předvede Nositel 

tradice a Mistr tradiční rukodělné 

výroby Petr Král. 
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9  Jestli máte vypleteno, už jste téměř 
u konce! Zbývá jen zpevnit vrchní okraj. 

To provedete tak, že vezmete jeden z „nosníků“, 
ohnete ho a zastrčíte mezi dva pruty před ním. 

12  Zbývá nám ucho.. Zkušenější ho vyplétají, 
vám ale postačí jeden silný prut. Ten z jedné 

strany zastrčte do stěny. Můžete si pomoci šroubo-
vákem a trochu ji roztáhnout.

10  Takhle pokračujte dál, jeden prut 
po druhém, dokud neohnete 

všechny. 

13  Prut ohněte a zastrčte do stěny 
i na protější straně. Aby se nemohlo 

utrhnout, připevněte ho hřebíčkem. 

14  A teď už nezbývá než se radovat. Vlastno-
ručně upletený košík je na světě a vy hned 

můžete vyrazit třeba na třešně!

8  Takhle pokračujete dál, dokud nebude 
stěna košíku vypletená. Výška je 

na vás, standartní košík je vysoký 19 cm. 

11  Poslední zastrčte dovnitř do stěny, aby 
byl košík pevný a nerozplétal se. Můžete 

ho zajistit hřebíčkem. 
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