
Kulatý tkalcovský rám a pletací květina

  

    Máš sedm provázků. 

Provleč je dírkou uprostřed květiny a ze spodní strany je svaž uzlem.

Shora provleč každý provázek jedním ze zářezů v květině. Jeden zářez
přitom zůstane volný.

Od prázdného zářezu odpočítej (směrem vpravo) třetí provázek a ten 
vytáhni.

Nyní vlož provázek do zářezu, který byl dosud volný. Tím se uvolní nový zářez.

Otoč květinu tak, aby nový zářez opět směřoval dolů k tobě.

Opakuj kroky B – D. Čas od času spletené provázky lehce zatáhni směrem dolů. Takto získáš svůj 
pletený provaz.
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Kulatý tkalcovský rám

Kulatý tkalcovský rám, jehlice, provázek na osnovu, vlna na útek

Příprava
Nejprve musíš na rám napnout osnovu. 

Pro usnadnění si můžeš otvory v rámu očíslovat čísly – u malého rámu 1 – 47, u velkého 1 – 41. 
1 je přitom vždy zářez vpravo od dírky v rámu.

Začneš tak, že provázek za pomoci dírky v rámu k rámu připevníš a poté protáhneš do zářezu 1.

Malý rám:

Veď provázek do zářezu 24, dozadu a zářezem 25
opět dopředu. Pokračuj do protilehlého zářezu 2.
Ze zářezu 2 jdi zezadu do zářezu 3. Napínej osnovu
v tomto pořadí:

ze zářezu 3 do zářezu 26                                                      
ze zářezu 27 do zářezu 4
ze zářezu 5 do zářezu 28
ze zářezu 29 do zářezu 6
ze zářezu 7 do zářezu 30
ze zářezu 31 do zářezu 8
ze zářezu 9 do zářezu 32
…
ze zářezu 23 do zářezu 46

Jakmile je rámeček již skoro celý napnutý osnovním provázkem, zůstává pouze zářez 47 volný.

Aby osnova byla jako pravidelná hvězdice, musíš provázek vést ze zářezu 46 do zářezu 47, odtud ke
středu, mezi osnovními řadami 23 a 24 ho proveď dolů a mezi řadami 1 a 47 opět nahoru. Poté zatáhni
za osnovní provázek tak, aby střed osnovy byl skutečně ve středu rámu.

Tkaní
S volným koncem osnovního provázku můžeš nyní ihned začít tkát nebo ho upevni za pomoci suku,
můžeš ho za pomoci suku upevnit i přímo k útkovému vlněnému provázku.  

Nyní protahuj útkový provázek střídavě nahoru a dolů přes osnovní provázky. Dbej přitom na to, aby
byl útkový provázek pevně protkán, aby tvoje tkanina byla pravidelná. Když budeš chtít změnit barvu,
nemusíš nový provázek upevňovat sukem. Stačí,  když konec jednoho útkového provázku a začátek
nového  útkového  provázku  budeš  přes  několik  osnovních  provázků  proplétat  společně.  Až  tvoje
tkanina dosáhne velikosti,  jakou si  přeješ,  propleť konec útkového provázku co nejhlouběji  podél
provázku osnovy dovnitř a konec odstřihni. 

Osnovní provázky odstřihni  od  rámu tak,  aby  zůstaly  co nejdelší.  Poté je  vpleť co nejhlouběji  do
tkaniny podél vždy sousedního osnovního provázku. Případné vyčnívající konečky odstřihni.



Osnovu na velkém rámu napínej v následujícím
pořadí:

ze zářezu 1 do zářezu 22 
ze zářezu 23 do zářezu 2
ze zářezu 3 do zářezu 24
ze zářezu 25 do zářezu 4
ze zářezu 5 do zářezu 26
ze zářezu 27 do zářezu 6
ze zářezu 7 do zářezu 28
…
ze zářezu 41 do zářezu 20

Jakmile je rámeček již skoro celý napnutý osnovním
provázkem, zůstává pouze zářez 21 volný.

Aby  osnova  byla  jako  pravidelná  hvězdice,  musíš
provázek vést ze zářezu 20 do zářezu 21, odtud ke středu, mezi osnovními řadami 41 a 1 ho proveď
dolů a mezi řadami 21 a 22 opět nahoru. Poté zatáhni za osnovní provázek tak, aby střed osnovy byl
skutečně ve středu rámu.

Přejeme vám hodně zábavy při kreativním tvoření!


