


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 od 1 do 25.

Začni  u  otvoru  1  tak,  že  provázek  protáhneš  zevnitř  na  vnější  stranu  a  upevníš  ho  sukem.  Nyní
protáhni  provázek  otvorem  14  zevnitř  ven  a  ihned  sousedním  otvorem  15  zvenčí  dovnitř  a  poté
pokračuj na protější stranu do otvoru 2. Z otvoru 2 pokračuj stejným způsobem do otvoru 3 (jak tomu
již bylo u otvoru 14 a 15) a pokračuj do protějšího otvoru 16. Při následném napínání osnovy na rám
pokračuj v tomto pořadí:

Z otvoru 3 do otvoru 16
Z otvoru 17 do otvoru 4
Z otvoru 5 do otvoru 18
Z otvoru 19 do otvoru 6
Z otvoru 7 do otvoru 20
Z otvoru 21 do otvoru 8
Z otvoru 9 do otvoru 22
Z otvoru 23 do otvoru 10
Z otvoru 11 do otvoru 24
Z otvoru 25 do otvoru 12

Jakmile je rámeček napnutý osnovním provázkem, zůstává již jen otvor číslo 13.

Aby byla osnova pevná, musíš tedy z otvoru 12 vést provázek do otvoru 13 a odtud do středu. Mezi
provázky vedoucími z otvorů 1 a 25 ho protáhni směrem dolů a mezi provázky 12 a 13 opět nahoru
a aby kříž uprostřed byl pevný, musíš provázek pořádně utáhnout.

Tkaní
S volným koncem osnovního provázku můžeš nyní ihned začít tkát nebo ho upevni za pomoci suku
k útkovému  vlněnému  provázku.  Nyní  protahuj  provázek  střídavě  nahoru  a  dolů  přes  osnovní
provázky.  Dbej  přitom  na  to,  aby  byl  útkový  provázek  pevně  protkán,  aby  tvoje  tkanina  byla
pravidelná a pevná. Když budeš chtít změnit barvu, nemusíš nový provázek upevňovat sukem. Stačí,
když  konec jednoho provázku a začátek  nového 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 musí být na závěr právě tak podél  následného osnovního provázku vpleteny co
nejhlouběji do tkaniny. 

Případné vyčnívající konečky jednoduše odstřihni.
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