Návod – tužkovník (pastelkovník)
Potřebujeme

-Pedig přírodní a barvený
-Dno průměr 10cm
-Šídlo, nůžky

Příprava :
Nastříháme si 15 ks osnov dlouhých 33cm z přírodního pedigu. Před začátkem
pletení všechen pedig namočíme do vlažné vody na cca 3 minuty.

2.

1.

Dekor povrch dna (líc).
Předposlední prut.

Založení dna.
Dnem provlékneme první 3 osnovní
pruty. Vedeme první prut zleva před a
za pruty vedlejší. Zprava založíme
další prut a postup opakujeme – takto
pokračujeme kolem celého dna.

3.

Založení dvou posledních osnov:
I předposlední osnovu vedeme před a
za, její konec opřeme o první
založenou osnovu.

4.

Poslední prut
Pro pohodlné umístění posledního
prutu je výhodné uvolnit (povytáhnout)
první osnovní prut. Po zapletení
posledního
osnovního
prutu
rozvolněnou první osnovu opět
upevníme tahem ve směru šipek.

Založíme 3 oplétací pruty přírodního pedigu
a vedeme levý prut vždy před dvě a za
jednu osnovu (tzv. opletek třemi). Takto
upleteme 7 řad.

5.

6.

V 8. řadě v místě, kde jsme zakládali
první 3 pruty opletku, vystřihneme
jeden přírodní prut a nahradíme jej
barevným. Pokračujeme v opletku
třemi. Ve 12. řadě nahradíme další
přírodní prut barveným, v 16 řadě
nahradíme poslední přírodní prut a v
opletku pokačujeme do 20. řady.
Stejným způsobem
končící prut novým.

7.

V místě, kde jsme zakládali první 3
pruty opletku košík ukončíme tzv.
zatloukáním (přiměřeně zkrácené
konce prutů zarazíme do opletku)

navazujeme

Zavírka:

Zvolíme libovolný osnovní prut jako první a
vedeme jej za první sousední vpravo a ven.
Stejně pokračujeme i u ostatních osnov.
Poslední osnovu provlečeme otvorem pod
prvním osnovou

8.

Opět zvolíme libovolný osnovní prut a
vedeme jej přes jeden a dovnitř. Stejně
postupujeme i u ostatních osnov..

9.

Poslední řadu zavírky vedeme nad jednu
osnovu a dolů. Tato řada skryje začištění
dolů. Tato řada skryje začištění osnov.
Poslední osnovu opět provlečeme otvorem
pod první osnovou. Nyní osnovy zkrátíme
na přiměřenou délku a začistíme i případná
napojení prutů.
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