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Košíkářství
Košíkářství je jedním z nejstarších řemesel na světě a zároveň jedním z mála, jež v
nezměněné formě přetrvalo až do současnosti. I když se spektrum používaných materiálů v
posledních stoletích značně rozšířilo, jde stále o práci, kterou nelze zcela nahradit
mechanickou výrobou a kterou si bez tradičních postupů nedokážeme ani představit.
Množství technik a metod bylo vyvíjeno s použitím místních zdrojů, což výrobkům
jednotlivých oblastí dává svůj specifický ráz. Studie regionálních košíků ve vztahu k historii
a místní kultuře je přímo fascinující.
Počátky košíkářství nebyly jednoduché, ale jakmile se zrodila základní pletařská
technika, stalo se nezbytnou součástí každé společnosti. Před příchodem moderních
materiálů tak byly košíky levné a lehké obaly na cokoliv.
Proutěné zboží bylo používáno pro jakýkoliv myslitelný důvod: jako nádoby pro
sklizeň a skladování, pro nošení a táhnutí, jako kolébka i jako rakev, pro bydlení a na sezení,
pro cestování nebo podávání jídla – a dokonce vody. Košíkáři vyráběli potřeby pro šermíře i
pro rybáře, pro lovce i pro krejčí.
Košíkářství se stalo tak důležitou součástí života, že materiál, z něhož se košíky
vyráběly, se začal používat jako platidlo. První zmínky o pěstování vrby pochází z 12.
století. Farmy na pěstování vrby pak byly využívány až do 19. století, kdy košíkářské
řemeslo utrpělo hluboký úpadek.
Díky nesourodé povaze materiálů se košíkářské výrobky nikdy nezačaly vyrábět
strojově. Ovšem vývoj technologií v rozličných odvětvích znamenal zánik každodenního
používání košíkářského zboží. Krabice jsou dnes vyráběny z papíru, kartonu nebo plastu a
nákupní košíky nahradily igelitové tašky a plátěné batohy. V každém odvětví se našel
moderní ekvivalent, který košíkářské výrobky překonal. V důsledku nezájmu o košíkářské
zboží toto tradiční řemeslo téměř vymřelo. Proutěné zboží ztratilo své každodenní využití a
tím i svou hodnotu. Až na některé výjimky, jako jsou např. koše horkovzdušných balónů.
Spojení lehkosti, pružnosti a pevnosti vzniklého výrobku se v tomto případě opravdu
osvědčila a přesvědčila všechny o své dokonalosti a nenahraditelnosti.
Naštěstí existují i ti, kteří jsou přesvědčeni, že košíkářství v novodobé společnosti
opět najde své uplatnění a pletené výrobky se stanou důležitým obchodním artiklem.
Amatéři i profesionálové začínají pracovat společně a předávají si své zkušenosti a
dovednosti, jen aby staré řemeslo znovu oživili.
Materiálů vhodných pro košíkářství je obrovské množství. Liší se však svou
dostupností a vlastnostmi, mezi kterými je velmi důležitá ohebnost, pevnost, tloušťka a
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trvanlivost. Podle jejich vlastností se pak při úpravě používají různé techniky. V Evropě je
nejčastějším košíkářským materiálem vrbové proutí a ratan.

Vrbové Proutí
Existuje mnoho různých odrůd vrby, které vznikají křížením. Nejčastěji se plete z
vařeného loupaného proutím, které má hnědou barvu. Oblíbené je také bílé proutí, které se
připravuje oloupáním proutí zeleného. Je možné použít i proutí zelené, ale musíme počítat s
tím, že po nějaké době seschne a košík tak ztratí svou pevnost. Ovšem při pletení pomlázek
je zelené proutí nezastupitelné.
Ideální doba pro řezání vrbového proutí je od listopadu do února, kdy jsou pruty
nejpružnější. Při sklízení mají přednost jednoleté, nerozvětvené, tenké a ohebné proutky
o celkovém počtu přibližně 100 kusů. Počínání při řezu prutů musí být citlivé, aby se
nepoškodily základy pupenů pro další vegetační období. Ohebnost lze zkusit navinutím přes
zápěstí nebo prsty - pruty by se neměly lámat. Materiál si samozřejmě můžete i koupit.
Před vlastní prací je vhodné proutí seřadit „špičkami“ k sobě a roztřídit podle délky,
tloušťky a případného poškození.
Rovné silnější pruty přidržte u „špičky“ a zkraťte na stejnou délku – použijete je na
osnovu stěn košíku. Z ustřihnutých „pat“ proutků vyberte stejně silné klacíky na osnovní kříž
dna a zkraťte je na stejnou délku. Pruty, které jsou tenčí, než osnovní poslouží k výpletu
stěny koše a na opletky, které výplet ohraničují (čím delší a tenčí pruty budou, tím vyšší
košík vznikne). Na výplet dna použijte dvojice stejných prutů a velmi tenké a velmi dlouhé
pruty vyberte na opletení ucha, jehož základem bude jeden silný prut.
Potřebný počet a délka prutů na jeden košík:
Část koše

Počet

Délka

Osnovní pruty stěn

24 ks

cca 100 cm

Osnovní kříž dna

6 ks

cca 25 cm

Výplet stěny

24 ks

cca 100 cm

Opletky

6 + 6 ks

min. 50 cm

Výplet dna

cca 24 ks

různé délky

Opletení ucha

10 ks

cca 120 cm

Základ ucha

1 ks

cca 50 cm
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Se zpracováním nelze dlouho otálet, proutí vydrží pružné pouze 3 - 6 týdnů, poté uschne.
Aby získalo zpět ztracenou ohebnost, musí se máčet. Pokud se rozmočení nepovede,
nezbývá než proutí povařit a oloupat.

» Pomůcky
Pro začátek bude stačit ostrý nůž, elektrikářské štípací kleštičky, zahradnické nůžky,
šídlo a kousek provázku. K ošetření případných úrazů by měla být dostupná dezinfekce a
náplast. Pokud se proutí máčí, bude vhodný i krém na ruce. Úklidové pomůcky budou
nezbytné na zahlazení stop – odstříhané kousky větví budou prostě rozlítané všude.

Postup pletení z vrbového proutí
Košík má tyto základní části: dno, vypletenou stěnu, ukončenou zavírkou a obvykle
ucho. Zhotovení každé části má své technologické a pomocné kroky.

» Dno
Začíná se od středu. Tři silné, krátké pruty se naříznou podélně uprostřed a další tři
pruty se otvorem prostrčí. Prostrčené pruty se zajistí proti posunutí: do řezu se zastrčí dva
proutky „špičkou“. Jeden se nasměruje dopředu a druhý dozadu. Oba se přiloží na trojici
prutů. Než přejdou k sousední trojici, překříží se – je jedno jakým směrem, ale měl by být
stejný po celý výplet dna. Přes trojice se pevně přepletou nejméně dvě řady. Vznikne tak
hezký čtvereček. Poté lze pruty z trojic rozdělit a oplétat jednotlivé „paprsky“ dvěma
proutky s překřížením. Přitom by se mělo dbát na správný směr a rozestupy osnovních prutů
a zároveň na utahování a stlačování oplétacích
proutků ke středu. Až nebudou stačit délky proutků
k oplétání, nastaví se pouhým přiložením nových
proutků stejně silným koncem, tj. „patou“ nebo
„špičkou“. V oplétání pokračují nové proutky.
V další řadě jsou nastavená místa zajištěna
přepletením. Končit by se mělo „špičkami“, které se
zasunou do výpletu. Všechny přečnívající konečky
prutů se ustřihnou a vznikne kruhové dno.

5

Obr. 1

» Stěna
Silné pruty, určené pro osnovy, se

obr. 2

šikmo seříznou u „paty“. Postupně se
zastrčí z obou stran kolem „paprsků“ dna.
Ohnou se nahoru a svážou dohromady
provázkem (útvar připomíná klícku). Pokud
hrozí zlomení prutu, přimáčkne se v místě
ohybu nebo mírně zakroutí. Zasunuté
osnovy se zajistí opletením třemi proutky:
ke třem osnovám se přiloží po jednom proutku „špičkou“. Jeden krajní se vede přes dva
sousední a zahákne za následující volnou osnovu – stále stejným směrem (viz dolní řada na
obr. 2). Pro pohodlnou práci se přitom košíkem otáčí. Nastaví se další trojice „patami“ a
doplete ke „špičkám“. Uvolní se provázek.
Pro výplet stěny se ke každé osnově přidá jeden prut, tentokrát „patou“. Nejjednodušší je
prut přiložit k osnově tak, aby seříznutí směřovalo dovnitř budoucího košíku. Existuje řada
variant výpletů. Snadno pochopitelný je výplet „plátnovou vazbou“, kdy prut je veden
střídavě vně (přes osnovu) a uvnitř (za osnovu). Postupně a opakovaně se každý prut
zahákne vždy za sousední osnovu stejným směrem, dokud se nezaplete až do „špiček“.
Košíkem se přitom otáčí a výplet spirálovitě přibývá (horní část obr. 2). V průběhu vyplétání
se řady stlačují prsty (nebo stloukají železem) směrem ke dnu, protože zelené proutí seschne
a košík by nebyl pevný. Zároveň se osnovy mírně rozvírají a směrují do požadovaného tvaru
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košíku, obvykle kónického. Výplet se zajistí opět opletením třemi proutky jako na začátku a
začistí se konečky seříznutím.

» Zavírka (třípárová)
Stejně jako u výpletů, je možné si vybrat z více možností, jak vytvořit pevnou horní
hranu košíku.
Volně se zahne jeden osnovní prut za sousední. Totéž se zopakuje dvakrát, takže
vzniknou tři obloučky. Přeloží se jeden krajní ohnutý osnovní prut přes dva sousední ohnuté
osnovní pruty a zahákne za následující stojící osnovu. Stojící osnova se nyní ohne a přiloží
k právě zapletenému prutu. Vznikne tak „první pár“ (obr.3). Zapletení dalších ohnutých
prutů přes dva sousední, zaháknutí za stojící osnovu, ohnutí této stojící osnovy se zopakuje
ještě dvakrát. Získají se tak „tři páry“ (obr.4).
A teď přijde změna: zapletený první krajní prut se nyní už ponechá stát. Pokračovat
v zaplétání stejným způsobem (přes dva páry, zaháknout za osnovu, ohnout a přidat osnovu)
bude pouze prut z ohnuté osnovy - tedy nezapletený. Postup se opakuje, dokud se nezaplete
celý okraj.
Náročná fáze je zapletení posledních prutů do ponechaných obloučků. Osnovní pruty
byly ohnuté hned na začátku a nyní je potřeba postupně zaplést zbývající pruty na správné
místo. Po zapletení se obloučky stáhnou tak, aby okraj byl pravidelný. Všechny trčící konce
se ještě utáhnou a ustřihnou.

Obr. 3

Obr. 4
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» Ucho
Silný prut se opatrně ohne do oblouku. Vybere se
vhodná část a oba konce se šikmo seříznou. Šídlem se
rozšíří okraj na protilehlých místech košíku a ucho se
zastrčí co nejhlouběji. Vedle každého konce ucha se
zastrčí „patami“ asi pět tenkých omotávacích proutků.
Ucho se volně omotá nejprve z jedné strany, „špičky“
se protáhnou skrz výplet. Z druhé strany se při
omotávání vyplní ponechaná mezera a „špičky“ opět
protáhnou skrz výplet. Protažené „špičky“ se obtočí
kolem ucha, prostrčí vzniklou smyčkou, utáhnou a
zastřihnou (obr.5).

Obr. 5

Ratan (pedig)
Ratan (Calamus rotang) patří mezi popínavé rostliny a jeho vnitřní část se nazývá
pedig. Valcovitá lodyha ratanu, který patří k nejdelším dřevinám na zemi (171-300m), je
ostnatá a ostny jsou také na zpeřených střídavých listech. Po oloupání se vnitřní jádro
lodyhy zpracovává průmyslně. Přes raznice se řeže lodyha ratanu na pedig s různými
průměry (1 – 10 mm).
Je to ideální přírodní materiál k pletení. Je ohebnější než vrba a proto k jeho
zpracování není zapotřebí velké fyzické síly. Nejkvalitnější ratan roste v Indonésii, ale dnes
se pěstují různé druhy ratanu po celém světě.
Pedig je k pletení košíků velice vhodný, protože je snadno zpracovatelný, velmi
pružný a na rozdíl od vrbového proutí má konstantní průměr a díky své délce umožňuje
mnohem větší spektrum pletacích technik. Další jeho nespornou výhodou je snadná
barvitelnost a krátká doba máčení před jeho dalším zpracováním.
Dá se koupit také pedig půlený, nebo pedigové šény a pásky, které jsou ploché.

» Práce s pedigem
Jak už jsme řekli, před samotným pletením musí být pedig vlhký, jinak se při práci
bude lámat. Slabší průměry stačí namočit na chvilku do vody (postačí asi půl minuty) a
můžete ihned pracovat. Silnější průměry se musí namáčet déle nebo je můžete zabalit na 1 –
2 hodiny do igelitu. Pozor ale, abyste to s máčením nepřehnali! Jakmile necháte pedig ve
vodě příliš dlouho, získá nepěknou našedlou barvu. Vlhký musí zůstat po celou dobu
pletení, takže je vhodné jej občas namočit do vody nebo poprášit vodou z postřikovače.
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» Jaký pedig?
Pro klasické pletení košíků, ošatek a podnosů je nejvhodnější pedig o průměru 2,25
mm nebo 2,5 mm. Na osnovu bychom měli používat silnější proutky (například 2,25 na
pletení a 2,5 na osnovu), ale není to nutné. Na ozdobné uzavírky a na ucha košíků
používáme pedig silnější, o průměru 5 nebo 6 mm. Naopak ten nejtenčí pedig - o průměru 1
nebo 1,5 mm - používáme na miniatury, vánoční ozdoby a při aranžování.

» Nástroje a pomůcky
Nářadí nám slouží k usnadnění práce a také k jejímu urychlení. Není nutné si hned
kupovat speciální nůžky, ani další košíkářské nářadí, pokud si chceme uplést jednou za čas
nějaký košík či podnos. Pro tyto účely nám postačí nářadí, které běžně nalezneme v domácí
dílně či kuchyni. Především budeme potřebovat něco, na stříhání materiálu. Pro slabší
materiál (pedig, mořská tráva, abaka) stačí obyčejné nůžky, pro silnější zahradnické
nůžky. Důležité je, aby dostříhávaly až do špičky. Moc dobře se pracuje například s bočními
štípacími kleštěmi nebo s nůžkami na bonsaje či do vinohradu. Další užitečnou pomůckou je
šídlo či košíkářská jehla. Důležitá je ostrá špička, budeme si s její pomocí zvětšovat otvory
ve vazbě, pomáhat si s ní při zapichování prutů a podobně. Při složitějších vazbách nebo
dnech se nám určitě bude hodit pár kolíčků na prádlo, které nám pruty podrží tam, kde
potřebujeme. Vhodné je mít nachystaný také provázek nebo gumičky na přidržení prutů.

» Údržba pedigu a pedigového výrobku
Pedig je přírodní materiál, který svými póry neustále pohlcuje určitou vzdušnou
vlhkost. Pokud mu tyto póry uzavřeme neprodyšným lakem, přestane "dýchat", vyschne a
časem se začne lámat, proto tuto povrchovou údržbu nedoporučujeme.
Pokud se stane, že se podnos či jakýkoliv jiný výrobek z pedigu ušpiní, stačí, když
jej opláchneme ve vodě, popřípadě vydrhneme kartáčkem a necháme pořádně vyschnout.
Někdy se může stát, že pedig zešedne nebo dokonce zplesniví (což se stává například
u obalů na květináče). V tomto případě pomůže silný roztok kyseliny citronové, do kterého
můžeme výrobek namočit nebo do něj namáčet houbičku, kterou výrobek vyčistíme.

» Barvení pedigu
Přirozená barva pedigu je velice světlá barva dřeva. Pedig se proto dá velice snadno
nabarvit. Můžeme použít přírodní barvivo (například ořechové slupky) nebo jakoukoliv
práškovou textilní barvu (Duha, Iberie, Cheds...).
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Postup barvení textilními barvami
Ve starém hrnci přivedeme vodu k varu. Přidáme do ní asi půl hrnku soli (pro
ustálení barvy) a nasypeme barvu. Až se barva i sůl rozpustí, stáhneme hrnec z plotny a do
barevné vody ponoříme pedig smotaný do menších koleček. Pedig je potřeba zatížit a
několikrát během barvení ve vodě otočit, aby se dobře probarvil.
V této barevné lázni jej necháte tak dlouho, dokud jeho barva nedosáhne námi
požadovaného odstínu. Pro světlejší barvu postačí 5 – 10 min., pro sytou tmavou barvu
vyčkáme až do vychladnutí vody.
Po vyjmutí pedigu z vody jej důkladně propláchneme vodou a necháme vyschnout.
Barvy můžeme i míchat. Např.: rozmícháme žlutou, obarvíme žlutý pedig, přisypeme
trochu červené nebo oranžové a získáme sytější žlutý pedig. Takto můžeme postupně získat
širokou barevnou škálu od světlých odstínů až po syté.
Pokud chceme různé odstíny jedné barvy, nejdříve barvíme syté, které necháme v
barevné lázni až do vychladnutí a do chladnější vody pak na půl hodiny ponoříme další
pedig, který získá jen světlý odstín té samé barvy.

Postup pletení z pedigu
Před tím, než se pustíme do samotného pletení, měli bychom si osvojit několik
základních pojmů. Každý košík se skládá ze tří částí :


oplet dna osnovními pruty (popř. vlastní výroba dna)



výplet (pleteme dvěma, třemi, čtyřmi pruty..)



uzavírka osnovních prutů

Pedig vždy musíme před začátkem pletení namočit na několik minut do vody.
Zrovna tak během pletení musíme neustále namáčet rozdělaný výrobek (dáváme ale pozor,
abychom zbytečně nemáčeli překližkové dno). Voda by měla být vlažná.

» Pletení výrobku s pevným překližkovým dnem
Pevná dna s dírkami, které nahrazují pletení spodní části košíku, nám značně
zjednodušují a ulehčí práci, když začínáme s pletením. Pedigové pruty stačí do dna jen
jistým způsobem založit a můžeme začít se samotným pletením stěn košíku.
Připravíme si osnovní pruty. To jsou ty pruty, které nám trčí ode dna nahoru a my kolem
nich vytváříme opletek. Osnovní pruty, by měly mít stejnou délku. Tu určíme podle
jednoduchého vzorce: požadovaná výška koše + 5-8cm na opletení dna + 20 cm na
uzavírku (pokud bychom chtěli plést složitou uzavírku, raději ještě 10 cm přidáme). Prutů
musíme nastříhat tolik, kolik máme dírek v překližkovém dně.
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Na nejsnazší způsob zakládání osnovních prutů do dna potřebujeme dno se sudým
počtem vyvrtaných dírek. Zasuneme jeden prut přes jednu dírku. Druhý konec toho samého
prutu zasuneme přes vedlejší dírku na lícní stranu dna. Délka obou osnov musí mít stejnou
délku. Tímto způsobem zastrkáváme další osnovy po celém obvodu dna. Na lícní straně nám
tak zůstanou volné osnovy košíku připravené k výpletu.

Pokud chceme spodní část pleteného výrobku udělat zdobnější, zvolíme jeden ze dvou
základních opletů pevného dna:


zámeček - Osnovní pruty si upravíme do zhruba stejné délky a zapleteme každý z
nich vždy před jeden a za jeden. Pak přitlačíme ke dnu. U posledních prutů
postupujeme stejně, jako kdyby nám ostatní pruty stály, a podvlékneme je.



copánek - Osnovní pruty si upravíme do zhruba stejné délky a zapleteme každý z
nich vždy za jeden, před jeden a za jeden. Přitlačíme ke dnu. Pleteme po celém
obvodu. U posledních prutů opět postupujeme tak, jako by nám ostatní pruty stály.
Pomůžeme si šídlem.
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» Typy výpletů
Při pletení košíku musíme dbát na jeho tvar. Osnovní pruty rovnáme tak, aby byly ve
stejné vzdálenosti od sebe. Pokud chceme košík rovný, rovnáme stojny kolmo ke dnu
košíku, u miskovitého tvaru stojny při pletení mírně tlačíme rukou do stran, čím se
rozvolňuje i samotný výplet. Pro docílení rovnoměrného tvaru nám poslouží kopyta, v
domácích podmínkách třeba misky nebo sklenky různých tvarů. V průběhu celého pletení se
snažíme utahovat výplet rovnoměrně a jednotlivé řádky výpletu přitlačíme k sobě. Pokud se
vloudí nějaká chybička, můžeme košík rozplést a chybu napravit.
 Výplet jedním prutem
Plátnová vazba (vzorec pletení před 1, za 1) - jeden oplétací prut si založíme do mezery
mezi dva osnovní pruty (stojny) a prut vedeme před jednu stojnu a za jednu stojnu. Plátnová
vazba patří mezi jednoduché vazby a přitom je dost pevná. Dá se použít pedigová šéna,
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pásky i pedig. Velice dekorativně působí různé barevné kombinace pedigové šény a stojen, s
kterými můžeme docílit působivé vzory výpletu.

Japonská vazba (vzorec pletení: před 2, za 1) - oplétací prut si založíme do mezery
mezi dva osnovní pruty (stojny) a prut vedeme před dvě stojny a za jednu stojnu. U tohoto
typu vazby musí být počet stojen dělitelný 3 a + 1. Při pohldu z lícní strany jsou osnovní
pruty zcela překryté oplétacími. Vazba je vhodná i na košíčky s pleteným dnem, pletou se s
ní různé dekorace a miniatury z pedigu.

 Výplet dvěma pruty
(vzorec pletení: před 1, za 1, střídavě dvěma pruty)
Založíme si do dvou mezer, které jsou vedle sebe dva oplétací pruty. Začínáme plést
vždy levým prutem před jednu stojnu a za jednu stojnu, druhým prutem před jednu stojnu a
za jednu stojnu. Přední a zadní strana se jeví na výpletu stejně. Vazby můžeme různě
kombinovat, kombinace výpletu třemi pruty a dvěma.
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» Napojení prutů během pletení
Během pletení se nám může stát, že potřebujeme napojit prut. V zásadě existují dvě
možnosti - buď takzvané zatloukání, nebo volné založení.


zatloukání = prut, který ukončujeme, normálně upleteme, takže nám kouká ven
"okénkem" mezi dvěma osnovními pruty, naměříme si ho k pravému osnovnímu
prutu, přidáme cca 1 cm a zastřihneme do špičky, šídlem nebo jehlicí případně jen
zakýváním osnovního prutu uděláme vlevo od něj mezírku a do té zastrčíme
ukončovaný prut, nový prut zatlučeme k levému osnovnímu prutu stejným způsobem
a normálně pleteme dál.

TIP: Zatloukání se používá nejen k nastavování prutů, ale také k finálnímu zakončení
opletku - postup je stejný, jen se nezatloukají nové pruty (upletu a zatluču první prut v místě,
kde opletek začínal, aby měl košíček všude stejný počet řad, upletu a zatluču druhý prut,
upletu a zatluču třetí prut).


zakládání = prut, který ukončujeme, normálně upleteme, takže nám kouká ven
"okénkem" mezi dvěma osnovními pruty, nový prut položíme přesně za něj stejně,
jako když začínáme opletek, konce necháme trčet a ostříháme je až nakonec.
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TIP: zakládání je vhodné používat jen u přírodních prutů, protože kdybychom uštípli
nabarvený prut, neobarvený vnitřek prutu by mohl kazit celkový dojem.

» Uzavírky
Když dopleteme do výšky, která nám vyhovuje, zakončíme 3 pruty opletku zatloukáním
a vybereme si některou ze zavírek - plete se z osnovních prutů.
Uzavírka se plete z jedné sady prutů, které jsme upevňovali ke dnu, nebo se může plést i
z více sad prutů. Další sady získáme tak, že k základním osnovám ještě v průběhu pletení
přistrčíme druhé pedigové pruty, nebo je přistrčíme do části výpletu až po ukončení celého
výpletu. Existují různé druhy uzavírek, např.:
 Tažená uzavírka
Když jsme dokončili pletení "těla" košíku, zdvojíme si osnovu (je možné plést i z
jednoduché osnovy, ale vzor uzavírky příliš nevynikne). Osnovu nezapomeneme namočit,
aby byla ohebná, a začneme uzavírat. Libovolný proutek ohneme přes sousední tři ZA,
PŘED, ZA a VEN. Tímto způsobem pokračujeme i s ostatními proutky. Důležité je si při
ohybu prvních tří proutků nechat místo pro zasunutí posledních prutů, abychom se i v závěru
snáze orientovali. Všechny ostatní proutky pečlivě utahujeme. Když máme celou řadu,
pokračujeme tak, že zastrčíme proutky přes dva osnovní dovnitř košíčku. Opět uděláme
celou řadu. Na konci práce začistíme a ostříháme přečnívající proutky.
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 Copánková uzavírka
Po dopletení výrobku zakončíme oplétací pruty. Uzavírku pleteme ve čtyřech řadách
(musíme počítat s delšími osnovami). U posledních prutů uzavírky postupujeme, jako kdyby
nám ostatní pruty stály. Výsledný efekt je hezčí na košících s hustými osnovními pruty nebo
se zdvojenými osnovními pruty.
Začneme na libovolném místě košíku. První řadu pleteme před jeden a dovnitř.
Druhou řadu pleteme za jeden a ven. Na prostředním obrázku vidíme zapletení
posledního prutu druhé řady a na třetím obrázku máme uzavírku po dvou řadách.
Třetí řadu pleteme pod jeden a nahoru. Na druhém obrázku opět vidíme zapletení
posledního prutu.
Čtvrtou řadu pleteme nad jeden, pod jeden a ven. Na druhém obrázku vidíme detail
hotové uzavírky. Po vyschnutí ostříháme vyčnívající pruty.
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Poznámky
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