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Typy a triky  
 

Príprava pedigu  
 
Pedig sa dodáva v kotú čoch a manipulácia s jednotlivými prútmi, ako je vy ťahovanie 
z kotú ča a aj samostatné pletenie je dos ť nepraktická, ak sa pedig stá ča do slu čiek. 
Mne sa osved čilo pred manipuláciou s pedigom nasledovný postup: 

• namoči ť celý kotú č na chví ľu do vlažnej vody (sta čí na minutku)  
• na jeden koniec navliec ť gumi čku a za tento koniec ho zavesi ť, aby sa narovnal a 

vyschol. Pod gumi čku vždy zastr čím lístok s priemerom pedigu lebo ak máte 
zavesený ved ľa seba 2,25 mm a 2,5 mm nemáte niekedy šancu rozozn ať ktorý je 
ktorý. 

Ľahšie sa po tejto „úprave“ prúty vy ťahujú z celého zväzku a hlavne sa pri pletení 
to ľko nezmotávajú osnovné a opletacie prúty.  
 
Dná s vyv ŕtanými dierkami môžete zakúpi ť aj v našom E-shope. Pred pletením si ho 
môžete dokrášli ť servítkovou technikou alebo nalepi ť samolepiacu tepetu. Vyrábajú sa 
už celkom zaujímavé tapety s rôznymi vzormi. Výhodo u samolepiacej tapety je ľahké 
utretie v prípade obliatia. Pre úplných za čiato čníkov nedoporu čujem hranaté dná. 
Ťažšie sa drží tvar celého košíka. Chce to trošku ši kovnosti, aj ke ď osnovy zdvojíte. 
Pri úplných za čiatkoch preto použite ovál alebo kruh. Dná sa dajú použi ť aj ako veka. 
Dná majú vyv ŕtané otvory 2,5 mm. Môžete ich tiež pred použití na lakova ť, nebudú sa 
krúti ť a sú odolnejšie vo či vonkajším vplyvom. 
 
Osnovy  by mali by ť hrubšie ako opletacie prúty. Pri bežných košíkoch je ideálne na 
osnovy používa ť pedig 2,5 mm a na opletanie 2,25 mm. Ak chcete „tu hší“ košík, môžete 
samozrejme na pletenie tiež použi ť pedig 2,5 mm. Na jemnejšie košíky, zvon čeky a pod. 
používame samozrejme tenšie pedigy. 
Pri vyšších alebo tvarovaných košíkoch radšej zdvoj te osnovy, aby boli košíky 
dostato čne pevné. Zdvojené osnovy umož ňujú urobi ť ve ľmi pekné, bohatšie uzávierky. Ak 
sú osnovy od seba v ďaka tvaru košíka dos ť vzdialené, môže uzávierka pôsobi ť vo ľne, 
nedokon čene. V takom prípade sa nebojte osnovy strojnásobi ť, uzávierka bude pôsobi ť 
kompaktnejšie a bohatšie. 
 
Dĺžka osnov  
Pred pletením košíka musíme vedie ť aký typ 
založenia osnov použijeme, aký vysoký bude 
košík a akú uzávierku použijeme. Od týchto 
troch d ĺžok (vi ď. obrázok) závisí celá 
dĺžka osnov.  
Pri košíkoch (táckach) s ušami tvorenými 
zvyšovaní opletku napr. korálkami, je 
potrebné bra ť výšku košíku v najvyššom 
bode.  
Pri košíkoch nízkych ale viac vypuklých 
alebo roztvorených do šírky (ošatky) 
musíme tiež po číta ť bu ď s d ĺžkou ohnutej 
osnovy alebo s d ĺžkou roztvorenia košíka 
a nie len s jeho výškou. Pri košíkoch 
roztvorených do šírky sú osnovy pred 
pletením uzávierky od seba dos ť vzdialené a na uzávierku je tým pádom treba dlhšie  
osnovy. Tak isto je potrebné necha ť pár cm rezervu na manipuláciu s osnovnými prútmi 
pri pletení uzávierky. Centimetrový prút pri dokon čovaní nemôžete poriadne ani len 
uchopi ť a nieto ho ešte tvarova ť a je neskoro zisti ť že krásnu uzávierku nemôžete 
utiahnu ť alebo ešte horšie, že ju nemôžete dokon či ť kvôli krátkym osnovným prútom.  
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Príprava osnov  
Keď už vieme d ĺžku osnov, nastriháme si ich taký 
počet, ko ľko máme otvorov v dne + 2, 3 osnovy naviac. 
Pri zakladaní osnov sa nám môže sta ť, že sa osnova 
zlomí vinou nekvalitného materiálu a s rozpracovaný m 
košíkom v ruke sa nám zle strihajú náhradne osnovy.  Ak 
sú osnovy ohnuté do oblúka tak ich namo čím 
a prigumi čkujem na rovnú ty čku a nechám trochu 
obschnú ť, tým sa vyrovnajú a pekne stoja. Rozhodne sa 
potom ľahšie opletajú, ako ke ď sú poskrúcané. Ak ste 
na osnovy použili relatívne rovné prúty tak ich pre d 
založením osnov postavím do zaváraninového pohára 
s vodou a odtia ľ ich vy ťahujem a hne ď pletiem. Ľahšie 
sa potom ohýbajú. Nezabudnite, že po čas pletenia je 
potrebné ma ť osnovy a aj pletacie prúty vlhké. 
 
 
 
 
Opletacie prúty  ako aj osnovy pred samotným pletením namá čame vo vlažnej vode asi 3-4 
minutky. Po namo čení je pedig mäkký a pružný. Ak ho necháte dlho nam očený, môže 
zošednú ť a má tendenciu sa láma ť a chlpatie ť. Po čas pletenia materiál schne a je 
dôležité ho opakovane navlh či ť. Bu ď ponorením košíku do nádoby s vodou alebo 
postrekova čom s vodou. Dno samozrejme nenamá čame – môže sa zni či ť alebo skrúti ť a ak 
ste na dno použili servítkovú techniku, tak sa pošk odí! Po ukon čení pletenia je vhodné 
košík vysuši ť. 
 
Ošetrovanie košíkov  
Pedig je prírodný materiál (vi ď. Čo je pedig.pdf) a preto by sa nemal vystavova ť 
vyššej vlhkosti a vysokým teplotám a ani výrobky z neho. Košíky nie je vhodné necháva ť 
vo vonkajšom prostredí.  
Pre bežnú údržbu košíkov sta čí omies ť kartá čom alebo pretrie ť vlhkou handrou a dobre 
vysuši ť. Pri farebných košíkoch opatrne, aby ste nezmyli a j farbu. 
Ak vám košík zošedne alebo dokonca za čne plesnivie ť pomôže slabý roztok SAVA, alebo 
roztok kyseliny citrónovej, poprípade soda. Košík n amočíme do roztoku a hubkou alebo 
jemný kartá čom vy čistíme. Pri farebných košíkoch sa ale zmyje farba, takže opatrne! 
 
 
Ak si netrúfate za čať s pletením sami, dohodnite si kurz pletenia na www.pediguj.sk  
alebo na tel. č. 0905 752 258 
 
 
 


