1
NAVAZOVÁNÍ OPLÉTACÍHO PRUTU KŘÍŽENÍM
1.1 Nejsnazším a nejčastějším způsobem je volné navázání křížením - navazujeme na té
straně koše, která nebude pohledová – obvykle je to strana vnitřní, ale u nízkých
ošatek plochých může být vhodnější křížit z venkovní strany – ve foto návodu je
křížení uvnitř košíku (použitý je opletek třemi)
Prutem, který potřebujeme navázat pleteme jako obvykle, ale ukončíme ho na
vnitřní straně a zastřihneme tak, aby dostatečně přesahoval osnovu za kterou byl
pleten

1.2 Přiložíme proutek, kterým budeme navazovat

1.3
Pokračujeme v oplétání – nový proutek přidržujeme na svém místě dokud nebude
na řadě s pletením, po jeho zapletení již nehrozí, že by vyklouzl

1.4
Z vnější strany není napojení vidět, z vnitřní strany pak vypadá křížení takto

1.5 V příhodnou dobu – obvykle po dokončení výpletu stěn či celého košíku ještě
zastřihneme – zde dáváme pozor, aby i zastřižený proutek byl stále zapřen za
osnovu!! Pokud jej zkrátíme příliš rozpletl by se!

1.6 Takto vypadá jíž dokončená a zastřižené křížení

2
UKONČOVÁNÍ OPLÉTACÍHO PRUTU ZATLOUKÁNÍM
2.1 Je dalším způsobem pro napojování či ukončování prutů – spočívá v tom, že se
oplétací prut zasune vedle osnovy. Zde je nejpodstatnější správné ohnutí osnovy –
pokud to budete dělat jen rukou, pravděpodobně se Vám proutek vyboulí je proto
v hodné v místě, kde chceme udělat zlom zmáčknout oplétací proutek kulatými
kleštěmi – pak zde půjde krásně proutek zalomit do pravého úhlu.

2.2 Proutek v místě stlačení ohneme do pravého úhlu

2.3 Proutek zastřihneme na potřebnou délku a zasuneme těsně před osnovu – místo si
případně před zasunutím rozšíříme šídlem

2.4 U opletků s řídkou vaznou, při které jsou z obou stran vidět osnovy (například oletek
2) bude zatloukání vidět z obou stran košíku – u hustšího opletku (například opletek
třemi je zatloukání vidět jen z vnitřní strany

3

ZDVOJENÍ OSNOV POMOCÍ PŘÍSTRČKY
Jak je již na předešlých fotografiích vidět někdy se používají zdvojené osnovy(někdy i
3 – 4) provádí se velmi jednoduše – založíme si osnovy jako obvykle a provedeme
několik řad opetkem (například oplletek 3) po cca 3-6 řadách (kvůli pevnějšímu
uchycení) si šídlem uvolníme prostor vede osnovy a vložíme přístrčku , šídlo
vytáhneme a přístrčku zasuneme až ke dnu (v případě kdy je osnova ve výpletu vidět
by nevxpadalo pěkně, kdyby byla každá přístrčka v košíku jinak
dlouhá

