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Používané náradie  
 
Pri pletení košíkov sa mi osved čilo náradie, ktoré samozrejme vám nemusí vyhovova ť: 

Kliešte bokovky– štipa čky 
Používam ich na strihanie osnov. Ur čím si d ĺžku osnov, 
vezmem viac prútov pedigu priemeru 2,5 mm a strihám  ich 
naraz. Toto by sa oby čajnými nožnicami robilo dos ť ťažko. 
Štipa čky majú dobrý pákový pomer rú čok a samotných 
klieštin. Ľahko sa nimi odstrihne aj 5 prútov naraz.  
 
 

Kliešte malé ploché  
Neraz sa stane, že osnova je hrubšia, ako deklarova ných 
2,5 mm a cez nav ŕtane otvory dna ide ve ľmi ťažko alebo 
vôbec. Ak je ešte osnova namo čená, tak sa tlakom skôr ohne 
alebo zlomí. Vtedy sú vhodné malé ploché klieštiky,  
ktorými vy ťahujem osnovy z rubovej strany dna. 

Šidlo  
Vhodný je aj tenký krížový skrutkova č, alebo zabrúsený 
starý skrutkova č. Vyhovuje je v podstate hoci čo tenké, 
špicaté, napr. ihlica na pletenie ale tá nemá rú čku, tak 
sa s ňou ťažko manipuluje a môžete si spôsobi ť úraz.  
Šidlo sa používa pri zasúvaní tzv. prístr čiek, pri 
zdvojení osnov alebo pri uzávierkach, ke ď je potrebné 
zasunú ť prút do zapletenej časti. 

 
Kliešte malé bokovky  

Sú vhodné na ustrihávanie jednotlivých prútov pri p letení. 
Veľkými štipa čkami alebo záhradnými nožnicami je to dos ť 
nemotorné, hlavne sa dosta ť medzi to ľké osnovné prúty na 
miesto ustrihnutia. 

 
Nožnice záhradnícke  
Tiež môžu by ť vinárske. Ve ľmi 
dobre sa nimi zastrihávajú prúty, pri kone čnej úprave 
košíka. Zastrihávanie koncov osnov po uzávierke, pr i 
nadpájaní prútov krížením a pod. Oby čajné nožnice nemajú 
dobrý pákový pomer a dos ť sa s nimi narobíte. 

 
Guľaté kliešte  

Sú vhodné pri manipulácií s prútmi, kam sa nedostan ete 
prstami, tiež pri nadpájaní prútov zat ĺkaním. Stla čením 
prútu gu ľatými klieš ťami, sa tento dá ohnú ť do pravého 
uhlu bez poškodenia. 

Meter  
Je vhodný pri meraní 
a strihaní osnov ale aj pri 
vyberaní prútov z klba pedigu. 
Odmeriam si priemer dna, 
vynásobím ho predpokladaným 
počtom rád opletkov, pridám 
rezervu cca 15-20 cm a také 
prúty  vyberám.  Docielim  tým                 

                            menší odpad. 


