
1. TOČENÁ ZAVÍRKA 

Točené zavírky mají více variant v tomto návodu najdete jednu z nich - při pletení 

jednoduchou osnovou nedoporučuji efekt je téměř nulový, ale při zdvojení osnov vzniká  

pěkný copánek Délka zavírky je pro zdvojené proty vhodná 20-25 sm a to zejména proto, aby 

nám na konci zůstala dostatečně dlouhá osnova  kerou bychom mohli chytit, až budeme 

utahovat - pokud budete zkoušet plést tuto zavírku  z jednoduchých osnov stačí délka 

podstatně kratší (10-15cm)- zavírka nebude tak tuhá

1.1.

Zahájíme první řadu zavírky: ohneme libovolnou osnovovou dvojici (dále jen osnova) PŘES 

JEDNU  DOLŮ

1.2. další osnovou (tou okolo které jsme ohnuli první) pleteme stejným způsobem



1.3 a tak stále dokola až nám zůstane poslední osnova

1.4

poslední osnovu zapleteme za první ohnutou - pro snažší manipulaci si první osnovu lehce 

povystrčíme - zvětšíme si očko do kterého patří poslední osnova a naznačeným způsobem ji 

provlečeme



1.5 Dokončená první řada zavírky vypadá takto

1.6 začneme druhou řadu zavírky - POD DVA A NAHORU



1.7 stejným způsobem opět pletme dokola

1.8

dokud nám nezůstanou poslední dvě osnovy, které již budeme muset zaplést do upleteného 

začátku této řady



1.9 předposlední osnovu vpletme pod první, kterou jsem si pro názornost povysunula takto

1.10 teď je na řadě poslední osnova - opět pro názornost si povysunu první a druhou osnovu



1.11

třetí a poslední řadu pletme ZA JEDNU DOVNITŘ ( je možné osnovu táhnout jak do vnitřku 

košíku, tak podél venkovní stěny - já volím do vnitřní strany košíku) Zvolím si osnovu kterou 

budu  olést a druhou osnovu ohnu dolů, tak aby bylo lépe vidšt místo, kam provlečeme první 

osnovu

1.12

ještě jednou teď již s první osnovou - pokud vám půjde osnova špatně zasunout pomožte si 

jemě šídlem, nebo jehkám uvolněním osnov



1.13 a takot to vypadá po zatažení první osnovy

1.14

stejným způsoběm opět pleteme dokola - třetí řada jde již poměrně ztuha  - dopletme až k 

podlednímu prutu - šídlo na fotografii naznačuje kam ho zapleteme



1.15 teď již zbývá jen celou zavírku pořádně utáhnou - několikrát dokola utáhněte všechny pruty

1.16

A zastřihněte tak, aby odstřižky zůstaly opřené o sousední osnovu  - poznámka, pokud 

použijete tuto zavírku na koš s uchem zastřihávejte osnovy u napojení ucha až po jeho 

dokončení, aby se Vám při pletení ucha , které může zavírku lehce nadzvednout, nevysmekly


