
Pletená ozdoba z vrbového proutí

Upletení ozdoby je hračka, nebojte se toho. 
Určitě to dá méně práce, než výroba tohohle návodu, s tím jsem se po chvilkách pral snad dva měsíce. Kdybych na začátku věděl, do čeho se to pouštím, tak by
svět byl o jeden návod chudší... No, asi by se tak moc nestalo.
Něco pro povzbuzení: Dcera tuhle techniku zvládla během pěti minut. 

Potřeby a materiál: 

• Nářadí: budete potřebovat pouze ostrý nůž a ostré zahradnické nůžky. A taky něco, na co si sednete... Není vhodné křeslo s područkami, překážely by
vám v práci. 

• Materiál na jeden kus: Provázek na svázání, stačí asi 30cm. A to nejdůležitější: 6 tenkých (co nejtenčích) vrbových proutků dlouhých cca 35 – 45cm.
Použijte proutky z košíkářské vrby - nesmí se při ohýbání lámat. Na proutku by měl jít udělat zatažený uzel, aniž by se proutek zlomil a nebo se mu
natrhla kůra. Proutí je třeba stříhat v době vegetačního klidu, nesmí mít napučené pupeny…  Ideální je nastříhat proutí (listopad - únor), nechat jej cca 3 -
5 dnů lehce zvadnout a pak jej použít k pletení. Příliš zaschlé proutí se láme, což se (někdy) nechá zachránit několikahodinovým máčením ve vodě.

• Poznámka: Lze použít i materiál, z kterého se normálně tyto ozdoby vyráběly a dodnes vyrábí – žitná sláma. Můžete zkusit kulatý pedig, já jsem s ním ale
žádnou díru do světa neudělal. Třeba se vám bude dařit líp než mně. V případě nutkavé potřeby honem se do toho pustit, i když nemáte materiál a nebo
pokud chcete trénovat, zkuste do tenkých ruliček stočené listy novin. Prý z toho jdou vyrábět zázraky. Já noviny nekupuju, takže zkušeností nemohu sloužit.

Budu vše popisovat, jako bych to pletl já. (Ale pracovat budete vy.)

Začátek

1. Odpočítám  6  proutků,  srovnám
jejich  tenčí  konce  k  sobě,  aby
byly zároveň. 

2. Cca 5 cm od konce je provázkem
pevně svážu do svazku.  */ 

3. Na  opačné  (silnější)  straně
proutky  po  svázání  zakrátím  na
přibližně stejnou délku.

4. Svazek  uchopím  levou  rukou  a
nasměruji jej úvazkem dolů.

5. Pravou  rukou  rozložím  proutky
do  5  paprsků,  jeden  z  paprsků
bude tvořen ze dvou proutků. **/

    */ pozn. č. 1: Když se vám provázkový
úvazek po dopletení výrobku nebude líbit,
skryjete jej třeba převázáním mašličkou.
Svázání  proutků  mašličkou  před
začátkem pletení nedoporučuji, bude vám
překážet  při  pletení.  Navíc  ji  můžete
pomuchlat a ušmudlat. 
  **/ pozn. č. 2: Na obrázku vpravo jsem
proutky očísloval.  Proutky č. 1 a 2 tvoří
jeden  paprsek.  Proutkem  č.  1  budu
začínat plést.
  **/  pozn.  č.  3:  Zdvojený  paprsek
nasměruji  přibližně  k  svému  pravému
rameni.
***/  pozn.  č.  4:  Trochu  jsem zanedbal
manikúru.

Pletení

Pro  snadnější  orientaci  jsem kousek  upletl  z  barevných  drátů.   Při  čtení  pozorně  sledujte
obrázky, to vydá víc než milion slov. I tak se pokusím okomentovat to hned na několik způsobů:

1. Pletu (ohýbám a kladu proutky) stále proti směru hodinových ručiček.
2. Při  pletení  stále  otáčím  výrobek  tak,  aby  proutek,  kterým budu  zrovna  plést,  mířil

přibližně k mému pravému rameni. 
3. Když to vezmu s počítáním:   první proutek ( = ten, který se dostal na řadu) ohnu přes

druhý (= proti směru hodinových ručiček sousední) proutek. První proutek stále držím a
vložím jej do mezery mezi třetím a čtvrtým proutkem.

4. Teď v číslech:   1. přes 2. za 3. a před 4. Ve chvíli, kdy toto provedu, proutek č. 3 se stane
proutkem  č.  1.  a  znova  udělám  ten  samý  úkon:  natočím  ten  nový  první  k  svému
pravému rameni a pak:  1. přes 2. za 3. a před 4. A tak pořád dokolečka...

5. A nakonec podle barev:   Na obrázku č. 8 je vidět, že jsem pletl červeným proutkem.
Přehnul jsem jej přes hnědý proutek a vložil jsem ten červený proutek do mezery mezi
oranžovým a bílým proutkem. Aby mi ten červený proutek nikam neutekl, zafixoval
jsem jej na jeho místě tak, že v dalším kroku (viz obrázek č. 9) jsem pro pletení použil
oranžový proutek. Ten jsem ohnul přes červený proutek a vložil jsem jej mezi bílý a
šedý proutek.

6. A pokud vám připadne, že v dalším kroku přijde na řadu pletení bílým proutkem, abych
zafixoval oranžový proutek tam, kde má být, gratuluji, už jste to pochopili. 

A teď se vrhneme na držení výrobku při pletení. Nejspíš přijdete na vlastní způsob, který vám
bude vyhovovat, takže to sem píšu jen pro případ, že byste si nevěděli rady a báli se, že se do
toho zamotáte a už nikdy nevyváznete bez zdravotní újmy:

Praktická ukázka
… aneb jak to dělám já: 
Proutek, kterým jsem právě pletl a vložil jej na správné místo (tedy do mezery mezi 3. a 4.
proutkem), si pevně přidržím na místě palcem a prostředníkem levé ruky. Palec mám svrchu,
prostředník zespoda. Držím jej tak až do doby, než vše zafixuji dalším proutkem. Při pletení
silnějšími proutky to vyžaduje trochu síly v prstech, zapletený proutek nesmí ujet. Ukazovákem
levé  ruky  přidržuji  výrobek  v  potřebném (pohodlném)  úhlu,  aby  se  mi  dobře  pracovalo  a
výrobek měl při pletení potřebnou stabilitu.
Proutek, který držím palcem, se nesmí pohnout ze svého místa a ani zdeformovat. A proutek,
kterým pletu,  obtáčím tak,  že jej  napínám a zároveň jím plynule obkružuji  do jeho nového
umístění. Zaplétaný proutek by neměl udělat kolínko, ale měl by pevně obemknout proutek,
který má zafixovat. 

(Poznámka: Na svůj  styl  držení  přijdete  velmi snadno v průběhu pletení,  třeba to nakonec
uchopíte celé jinak. A půjde vám to líp než mně… Já se tuhle pletací techniku učil před fůrou let
jen z náčrtku zveřejněného v časopise Vlasta nalezeného na půdě a používaný „prstoklad“ mi
přišel úplně mimoděk. ...ani nevím, jestli ta Vlasta ještě vychází.)

Tvarování

Pokud se vám povedl začátek a objeli jste se zaplétáním cca 2x dokola, můžete se pustit do
tvarování. 

1. Rozšiřování  průměru  výrobku   provádím  tak,  že  proutek,  kterým  pletu,  kladu  při
zaplétání  stále  více  od  středové  osy  výrobku.  Důležité  je  pevné  přidržování  levým
palcem a prostředníkem, které popisuji výše. Správný a vám vyhovující styl objevíte a
vyšperkujete praxí, nevzdávejte to po prvním nezdaru.

2. Když vypletu výrobek do  potřebného průměru, udržuji ho opět správným kladením a
přidržováním zaplétaného proutku na svém místě. Přestanu zaplétaný proutek tlačit ven,
nýbrž jej přidržuji na svém místě přibližně nad proutkem z předchozí řady.

3. A chci-li pletený tvar uzavřít (zúžit), není nic jednoduššího. Začnu
klást zaplétané proutky stále blíže ke středu (ose) výrobku. S tím
zavíráním tvaru se to nesmí přehnat a uspěchat, abyste neupletli
rádiovku. 

4. Kdo neví, co je rádiovka, tomu není pomoci.

5. Snažím se, aby zapletené proutky tvořily co nejpřesnější pětiúhelník. Zapletené proutky
jdou trochu povytáhnout nebo pozastrčit. Případné nepřesnosti postupně vyrovnávám v
průběhu  pletení.  Nechtějte  to  udělat  hned  a  najednou.  Je  lepší  vyrovnávat  tvar  do
pravidelného pětiúhelníku postupně.

Abyste viděli, jak to přibývá: 

Pokud jste zaznamenali, že celé pletení je obyčejné stereotypní opakování pořád toho samého úkonu, jste na nejlepší cestě ke zvládnutí techniky. 

A pleteme a pleteme, dokud nám stačí proutky.

Pletení je potřeba včas ukončit. Opět je to jednoduché: Když je zřejmé, že na další vrstvu už mi některý proutek nebude stačit (nedosáhl by tam, kam patří),
použiji jej na ukončení. Dobře si prostudujte obrázek níže. Proutek, kterým dílo zakončím (uzavřu) jsem označil jedničkou v červeném kroužku. Zapletu jej jako
obvykle, ale nezafixuji jej podle předešlého postupu. Je-li to potřeba, zakrátím jej na délku, která je zřejmá z obr. 2 níže, potom jej prostrčím (podvleču) tak, jak je
vidět na obr. č. 3 a následně prohodím za proutek označený modrou dvojkou (obr. 4 a 5). Tím zabezpečím, že se výrobek nebude rozplétat.

Nakonec  už  zbývá  jen  zahradnickými  nůžkami  odstříhat  a  nebo  ostrým  nožem  odřezat
přečnívající konce proutků.
Konce nechávám cca 3 - 4mm přesahovat, aby se po vyschnutí výrobku nemohly vyvléknout
a výrobek se nerozpletl. 

… A je hotovo. 

Výrobek nechám pozvolna vyschnout. Pozvolna znamená, že jej odložím na několik dní na
suché a teplé místo, ale ne na topení. Já to dávám třeba na skříň… Kůra trochu ztmavne a
lehce se scvrkne, svraští. Pak to můžu třeba nalakovat, ale není to nutné. 
Můžete použít třeba i barevný sprej a obarvit jej podle svého gusta. 
Stejně vypadá nejlíp bez jakýchkoli povrchových úprav. 

Poznámka: Při sušení platí zásada Nespěchat. Položíte-li výrobek na radiátor nebo někam
poblíž sálavého tepla, dopadne to takhle: výrobek (nebo jeho část) zčerná. Jde to zachránit
už jen tím přestříkáním barvou…
Výrobek se může po uschnutí lehce „viklat“, ale z toho si nic nedělejte. Je to dekorace a ne
most pro náklaďáky přes rozbouřenou řeku.


