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K R O S I E N K Y  –  P L E T E N Í  N A  R Á M U  
 

HISTORICKÁ TEXTILNÍ TECHNIKA Z DOBY BRONZOVÉ 
 

KURZ – STŘIHY A TVAROVÁNÍ KROSIENKOVANÝCH OD ĚVŮ 
 

       
 

Kurz se bude konat  o víkendu 17. – 18. října 2015  
v sobotu i v neděli od 11 do 17 hodin . 

 
V Praze 4 Mod řanech, Komo řanská 87/13. 

(spojení. Tram č . 17 nebo autobus č. 139 do stanice Nádraží Modřany, případně vlakem 
z Hlavního nádraží nebo Vršovic do stanice Praha Modřany zastávka. Od všech zastávek 

je to cca 2 minuty pěšky. Při dopravě autem, možnost parkování před domem.) 
Není třeba nosit s sebou nic kromě poznámkového bloku a tužky. Všechen materiál i 

potřebné pomůcky pro pletení jsou k dispozici. 
V blízkém okolí jsou dvě restaurace, potraviny a cukrárna, jinak je možné na místě uvařit 

čaj nebo kávu, a připraveno bude lehké občerstvení – koláč nebo domácí chléb. 
 

Tento kurz je v ěnován r ůzným zp ůsobům tvarování krosienkovaného úpletu a 
„st řihům“ na krosienkované od ěvy.  

Přesvědčíte se, že tkanina zhotovená pletením na rámu není omezena jen na tvar 
obdélníku, ale že s využitím různých krosienkovacích technik  či přidáváním a ubíráním nití 

ji lze podle potřeby tvarovat, zužovat a rozšiřovat a vytvářet tak oděvy mnoha tvarů. 
Ukážeme si práci se zavřenou i otevřenou kruhovou osnovou a  

probereme různé možnosti „střihů“. 
 

Účast na tomto kurzu je podmíněna absolvováním kurzu základní techniky nebo vlastní 
znalost pletení prostiny a plátnové vazby. Budeme pracovat se silnější vlněnou a 

bavlněnou přízí a větším počtem nití.  
 

Počet účastníků na kurzu je omezen na 6 - 8 osob. I na tomto kurzu lze do určité míry 
zopakovat základy pletení pro ty, kdo techniku znají ale již delší dobu nepletli, zkrátí se tím 

však čas na tvoření vlastního výrobku a nelze základy znovu podrobně vysvětlovat, 
abychom stihli probrání a zakreslení různých typů střihů i samotné pletení. Proto 

doporučuji si před kurzem techniku znovu připomenout. 
 

Hlaste se na e-mailovou adresu: sylva.cekalova@seznam.cz  nebo na tel: 732 469 019. 
 

Cena kurzu je 1300,- K č za víkend (12 hodin). 
 

Těším se na setkání a společné pletení 
 

Sylva Antony Čekalová 


