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Slovník základných pojmov  
 
Dno  Rozlišujeme dva základné typy dien. Pevné  s otvormi po obvode pre 

osnovy. Môžu by ť sololitové, preglejkové alebo priestorové tvary di en 
Pletené  – pletú sa z pedigu 

 
Osnova  Prúty kolmé ku dnu. Osnovy tvoria kostru košíka ok olo ktorých 

pletieme. Osnovy sa zakladajú do dna a na záver sa z nich pletie 
uzávierka.  

 
Založenie osnov  Niekto tomu hovorí spodná uzávierka, niekto oplete nie dna. Je to 

založenie (pripevnenie) osnov do pevného dna vo for me pleteného vzoru  
na rubovej strane dna tak, aby sa osnovy nerozpliet li a tvorili 
kostru košíka. Osnovy sa zakladajú aj do pleteného dna zasúvaním 
k osnovám dna. 
 

Zdvojenie osnov  Prúty priložené k osnovám. Nezakladajú sa do dna. Pridávajú sa po 
upletení 3 – 4 vrstiev pletenia. Opierajú sa o dno z lícovej strany 
a po zasunutí sú rovnako dlhé ako osnovy. Používajú  sa na spevnenie 
košíka a pre niektoré uzávierky. 

 
Prístr čka Krátky prút priložený k osnove. Nezakladá sa do dn a. Pridáva sa po 

upletení 3 – 4 vrstiev pletenia. Opiera sa o dno z lícovej strany. 
Používa sa na spevnenie košíka, ako estetická časť pri rôznych 
väzbách napr. pri pletení stuhou, pri zvyšovaní časti košíka a pod. 
Prístr čka sa zastriháva po upletení poslednej vrstvy plete nia košíka 
pred uzávierkou. 

 
Forma Alebo tiež kopyto. Drevený nástroj slúži pri plete ní priestorových 

tvarov, napr. zvon čekov, pohárikov a pod. Pletieme a kopírujeme tvar 
formy. 

 
Opletací prút  Prút, resp. prúty ktorými pletieme okolo osnov. 
 
Pletenie  Alebo tiež opletok. Opletanie osnov prútmi, šénami , páskami, šnúrami.  
 
Väzba Určitý vzor pletenia, spôsob ukladania prútov, šén, pá sok, šnúr tak, 

aby vytvárali vzor.  
 
Nadpájanie      Spôsob ukon čenia krátkeho prútu pri pletení a pokra čovanie pletenia  
prútov   s novým prútom.  
   
Uzávierka   Ukon čenie pletenia. Vrchná časť košíku. Pletie sa z osnov tak, aby 

osnovy „uzatvorili“ košík. Pod ľa typu uzávierky sú potrebné rôzne 
dĺžky osnov. 

 
Pred 1 za 1  Pri návodoch budem uvádza ť skrátenú formu kladenia prútov, je jedno 

či sa jedná o založenie osnov, či o samotné pletenie. Vždy beriem 
význam slov „pred“ a „za“ tak, akoby som mal osnovn é prúty pred 
očami. Takže „pred“ má význam pletenia popred nasledu júcu stojacu 
osnovou a „za“ vo význame poza osnovu. Slovné spoje nie Pred 1 za 1  
teda znamená, že prút vedieme popred jednu (nie 2 a lebo 3) najbližšiu 
stojacu osnovu a pokra čujeme poza ďalšiu jednu osnovu. Pred 2 za 1  
znamená, že prút vedieme popred dve najbližšie stoj ace osnovy 
a pokra čujeme poza ďalšiu jednu osnovu. 

 


