KROSIENKY – PLETENÍ NA RÁMU
HISTORICKÁ TEXTILNÍ TECHNIKA Z DOBY BRONZOVÉ
KURZ ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ TECHNIKY
Kurz se bude konat o víkendu 19. – 20. září 2015
v sobotu i v neděli od 11 do 17 hodin.
V Praze 4 Modřanech, Komořanská 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 nic s sebou nosit, všechen materiál i potřebné pomůcky jsou k dispozici.
Z prvního kurzu si každý účastník odnese domů i jednoduchý rám.
V blízkém okolí jsou dvě restaurace, potraviny a cukrárna, jinak je možné na místě si
uvařit čaj nebo kávu, a připraveno bude lehké občerstvení – koláč nebo domácí chléb.
Probereme základní techniky pletení prostiny a plátnové vazby - tkaniny a práci
s více barevnou osnovou.
S těmi, kdo si již osvojili základní techniky pletení, navážeme pokročilými
technikami – zaměříme se na oplétání a oplétané vzory (způsob vzorování nalezený na
starých koptských textiliích). Individuálně pode přání lze však zvolit i jinou z technik jako
pletení se zákruty S, vyplétání dírek, patentní vzory v plátnové vazbě, a ukážeme si práci
s otevřenou a zavřenou kruhovou osnovou.
Počet účastníků na kurzu je omezen na 6 osob, abych se mohla všem dostatečně věnovat.
Postup práce se snažím přizpůsobit podle individuálních možností každého účastníka,
takže i když je kurz zaměřen především na zvládnutí základní techniky, je možné zkusit i
pokročilejší vzory nebo naopak na pokročilém kurzu zopakovat základy.
Hlaste se na e-mailovou adresu: sylva.cekalova@seznam.cz nebo na tel: 732 469 019.
Cena kurzu je 1200,- Kč za víkend (12 hodin).
Pokud patříte mezi ty, kteří raději pracují samostatně a třeba rychlejším tempem nežli je
tomu ve skupině, je možné se domluvit na individuálních lekcích.
Cena jednotlivé lekce (120 min) je 400 Kč. V případě dvou a více účastníků na jedné lekci
se cena snižuje na 200 Kč za každého účastníka.
Těším se na setkání a společné pletení touto krásnou starobylou technikou.

Sylva Antony Čekalová

Pro inspiraci několik výrobků vytvořených základními a pokročilými
krosienkovacími technikami

www.krosienky-sprang.cz

Taška krosienkovaná technikou plátnové vazby – tkaniny

Lehká šála – prostina s vícenásobnými zákruty

www.krosienky-sprang.cz

Krosienkované tašky

www.krosienky-sprang.cz

Triko – základní prostina, vzorování s vícebarevnou osnovou
Dětská košilka – oplétání v základní prostině a plastické pletení se zákruty S a Z
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