
KOŠÍK Z PEDIGU
SPOTŘEBA: silnější a slabší pedig, barvy 
Duha nebo Iberia, šídlo 
TECHNIKA: sloupkování s předělem

Barvu pedigu si zvolíme předem. Při práci 
používáme předem namočené pruty, jsou 
ohebné a lehce se s nimi pracuje. Košík 
je rozdělen na čtyři části. Osnovní pruty by 
měly být silnější než oplétací. Kulaté dno ko-
šíku vyrobíme přeložením potřebného počtu 
prutů do jednoduchého kříže. Délka a počet 
prutů jsou určeny velikostí dna koše obvykle 
6 – 8 prutů. Dlouhý oplétací pruh uprostřed 
přeložíme, navlečeme na jedno rameno 
a pleteme střídáním přes 4 a pod 4 pruty 2 
– 4 řady. Dále rozdělíme v ramenech kříže 
pruty po dvou a pokračujeme oplétání přes 
2 a pod 2 pruty. Snažíme se, aby rozestupy 
mezi dvojicemi prutů byly stejné. Dno musí-
me dobře utahovat, aby bylo pevné. Oplé-
tací pruty nastavujeme vždy pod osnovní 
pruty. Ve výpletu pokračujeme stejným způ-
sobem, dokud nedostaneme potřebnou ve-
likost dna. Oplétací pruty při ukončení dna 
zasuneme pomocí šídla dovnitř dna u os-
novy. Osnovní pruty zastřihneme. Osnovní 
pruty dávají tvar košíku. Osnovy pro sloup-
kování by měly být husté. Do zhotoveného 
dna košíku přidáme kolem každé osnovy 
dna vždy 2 osnovní pruty. Při zhotovení otvo-
ru pro pruty si pomůžeme šídlem, tj. kolem 
každé původní osnovy budou vždy 2 nové 
osnovní pruty ve zvolené délce. V této fázi 
zavedeme do dna na každé jeho straně ješ-
tě 3 pruty pro ucho košíku v požadované ve-
likosti, které budou sloužit pro opletení ucha 
koše (pruty se ohnou a na druhé straně dna 
upevní opět do dna). Vytvoříme tzv. slunce 
a pokračujeme opletkem, tj. každý nový os-
novní prut vedeme vnějškem přes vedlejší 
2 osnovní pruty vpravo dovnitř zhotoveného 
koše. Poslední pruty je nutné provléci první-
mi vytvořenými oky při oplétání. Pokračuje-
me oplétáním dna 2 pruty, které založíme 
do mezer v osnově košíku. Pokračujeme do 
zvolené výšky spodní části košíku, cca 8 – 10 
cm. Snažíme se, aby osnovní pruty (sloupky) 
byly od sebe ve stejné vzdálenosti a aby 
byly rovné. Uprostřed koše můžeme vytvořit 
dekorativní a zpevňující řadu opletením os-
nov pedigovým prutem. Pedigový prut upro-
střed přehneme, nasadíme ho na jednu os-

novu a oplétáme osnovy technikou střídání 
1 přes a 1 pod osnovní pruty. Konce prutů 
protáhneme pomocí šídla dovnitř výpletu. 
Podle výšky koše (20 – 30 cm) opleteme 
podobně osnovní pruty v horní části koše, 
výše oplétání 8 – 10 cm. Oplétání zahájíme 
tím, že přehneme 1 dlouhý prut, navlečeme 
střed přehnutého prutu na 1 osnovu a po-
kračujeme oplétáním střídavě jednou přes 
a jednou pod 1 osnovní prut. Snažíme se, 
aby první řada opletku byla rovná. Oplétání 
zakončíme jednoduchou zavírkou, tzn. ohne-
me zbývající délku osnovního prutu a zaple-
teme jednou přes vedlejší 1 nebo 2 pruty 
osnovní pruty ven a dovnitř košíku. Poslední 
osnovní pruty je nutno zaplést dovnitř košíku 
oky vytvořenými prvními uzavírkami. Pomů-

žeme si šídlem. Uvnitř koše zařízneme pře-
bývající osnovní pruty tak, aby se nám nevy-
vlékly. Rozdělení košíku se používá u všech 
tvarů košů. Okolo prutu osnovy provlečeme 
na vnitřní straně koše pedigový prut a v půli 
ho ohneme. Oba konce zkroutíme dohroma-
dy a jejich konce zapleteme na protější stra-
ně. V pravém úhlu od prvního prutu stejným 
způsobem zapracujeme další prut, avšak 
jen do poloviny. Druhý prut provlečeme stře-
dem prvního a znovu zkroutíme zbývající 
část prutu. Druhý prut zapleteme na protější 
straně koše. Rozdělení je tak pevné. Ucho, 
držadlo koše, oplétáme jedním pedigovým 
prutem vždy přes 1 a pod 1 prut ucha. Kon-
ce prutů provlečeme do úpletu ucha, pomů-
žeme si šídlem.


