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SOVA PLETENÁ 
Z PAPÍRU
VELIKOST: výška 27 cm 
SPOTŘEBA: 120 – 150 ruliček cca 45 cm 
dlouhých, předem namořených, tekuté le-
pidlo, drát 1 – 1,3 mm, dvě kulaté formy na 
tělo a hlavičku obvod 31 a 42 cm (polysty-
rénové koule nebo míček), modrý Duvilax, 
štětec, karton od vajíček, černé a žluté 
chlupaté drátky, peří, bílá akrylová barva, 
lepidlo v tavné pistoli
Na ruličky – noviny, průklepový papír, 
papír do větších tiskáren (s dírkovaným 
okrajem), vhodné jsou i papíry ze Zlatých 
stránek (tel. seznam), špejle nebo svářecí 
drát, lepidlo na papír, prášková mořidla 
nebo barvy na textil zn. Duha, lihová mo-
řidla, vývar z kávy nebo cibulových slupek, 
podložka na psací stůl

VÝROBA RULIČEK
Z novin si nařežeme pásky (1 stránka = 4 
pásy dlouhé 47 cm). Drát si přiložíme zešik-
ma k pravému okraji novin. Když využijeme 
bílý okraj novin a položíme si ho směrem 
nahoru, umotáme bílou ruličku. Jinak je tisk 
vidět. Růžek novin trochu ohneme a jakoby 
podsuneme pod drát, pravou rukou roluje-
me zešikma drátek dopředu. Levou rukou 
nemotáme, spíše jen zadržujeme zadní 
část, aby se netočila moc rychle. Pak by 
byla rulička hodně volná a rozmotávala by 
se. Ruličku přitiskneme a levý horní konec 
natřeme lepidlem (toto lepení si můžeme 
nachystat již na začátku). Ruličku můžeme 
vzít i do ruky, dotočit ji a dotáhnout. Koneč-
ky dobře zalepujeme, aby se ruličky při 
barvení nerozmotávaly. Ruličky můžeme 
namotat různě dlouhé a silné.

SOVA
Tělo
4 x 3 ruličky přeložíme ve středu přes sebe 
do kříže (můžeme použít i lepidlo) a přes 
jednu trojici ohneme první oplétací ruličku 
– obr. 1. Pleteme stále dokola opletkem 
dvěma. Ruličky stále nastavujeme zasou-
váním do sebe a zakápneme je lepidlem. 
Jeden konec ruličky je vždy nahoře, druhý 
je pod osnovními ruličkami (dále jen OR) 
a mezi OR se vždy kříží. Musíme stále 
dodržovat směr křížení – obr. 2. Po třech 
řadách rozdělíme OR do dvojic. Upleteme 
ještě 4 řady a dno ukončíme zasunutím 
ruliček. Upleteme malý lem: 1 pár OR ve-
deme pod sousední a ohneme nahoru. Po-
kračujeme stále dokola – obr. 3. Poslední 
pár OR prostrčíme pod pár a utáhneme, 
tím jsme ukončili dno – obr. 4. Na uplete-
né dno si položíme a přivážeme balónek, 
jednu ruličku ohneme kolem OR a pleteme 

opět opletkem dvěma – obr. 5. Pleteme 
do poloviny balónku, který následně vyn-
dáme a pak tělo ještě rozšiřujeme vyklá-
něním OR ven, asi 7 řad. Dokončili jsme 
rozšíření a vytvarujeme krk; OR ohýbáme 
dovnitř, tím se pletení zužuje. Po 8 – 10 
řadách zužování práci ukončíme zasunu-
tím ruliček, každou vždy kolem jedné OR 
dovnitř – obr. 6. Nyní vypracujeme copán-
kovou uzavírku, můžeme zvolit jakoukoli 
jednodušší. K prvnímu páru OR položíme 
zešikma bílou pomocnou ruličku, OR přes 
ni ohneme a přiložíme 1. hnědou ruličku 
– obr. 7. Nyní bílou ruličku ohneme přes 
trojici hnědých a vedeme ji za druhý pár 
OR, které ohneme a přiložíme 2. hnědou 
ruličku – obr. 8. Vezmeme 1. vytvořenou tro-
jici a vedeme ji ke 3. páru OR, který přes 
ni ohneme a přiložíme poslední 3. hnědou 
ruličku – obr. 9. Krajní levou spodní trojici 
ruliček vedeme ke 4. páru OR, ten ohneme 
a k němu přiložíme 3 horní ruličky – obr. 
10. Toto opakujeme ještě jednou (tři dol-
ní krajní ruličky vedeme přes a k dalšímu 
páru OR, ty ohneme a přiložíme horní troji-
ci) a od teď nám budou dole vznikat vždy 
pětice ruliček. Z této pětice vezmeme vždy 
jen tři nejdelší ruličky a pokračujeme stále 
stejně k další osnovní ruličce, ohneme, při-
ložíme horní trojici atd. Jakmile dopleteme 
celou řadu a už nemáme žádné stojící OR, 
vezmeme tři spodní ruličky, které mají plést 
a protáhneme je pod hnědé ruličky tam, 
kde je konec 1. bílé ruličky. Tento konec už 
můžeme vytáhnout – obr. 11. Nyní protáh-
neme poslední trojici k druhému konci bílé 
ruličky. Tím se copánek uzavře a nerozplete 
se. Bílou ruličku odstraníme, copánek po-
rovnáme a utáhneme – obr. 12. Pokud jste 
dobře pletli, musí zůstat po jedné straně 3 
trojice ruliček a po druhé 3 krátké konečky 
přikládaných ruliček. Každou trojici strčíme 
k jednomu krátkému konci. Levou trojici k 1. 
konci, další k 2. konci atd. – obr. 13. Krátké 
konečky buď nenápadně zastrčíme nebo 
odstřihneme. Celé zakápneme lepidlem, 
konečky zespodu uzavírky zastřihneme. 

Hlavička a uši
Uděláme kříž 4 x 2 ruličky a postupujeme 
jako u těla – opletek dvěma. Přiložíme na 
polystyrénovou kouličku a pleteme další 
4 řady kolem dvojic. Střed si přidržujeme 
anebo přivážeme. Osnovní ruličky rozplete-
me – obr. 14. Pleteme do poloviny hlavič-
ky a kouličku vyndáme. Připravíme si uši. 
Dlouhou ruličku rozstřihneme na polovinu 
(pozor aby se nerozmotala) a do jedné 
půlky navlékneme drátek. Na hlavičce si 
vyměříme, kde budou uši a obě připra-
vené ruličky prostrčíme hlavičkou ven. 
Drátky si vytvarujeme – obr. 15. Kratší ko-

nec ruličky bez drátku přiložíme k ruličce 
s drátkem a druhým koncem pleteme stále 
nad a pod. Konečky uší začistíme, může-
me omotat ruličkou nebo kouskem papíru 
a dobarvit. Stejně vypracujeme i druhé 
ouško – obr. 16. Když máme obě ouška, 
hlavičku postupně zužujeme, ke konci zase 
zdvojíme OR a uzavřeme jednoduchým 
zámečkem. Konec hlavičky musí dobře 
zapadnout do těla – obr. 17. Dokončíme 
uzavírku – zasuneme konce ruliček dovnitř 
a zalepíme. 

Nohy
Do poloviny ruličky dáme drátek a ohne-
me. Do druhé ruličky dáme drátek jen do 
části, která bude tvořit drápek – další částí 
se začne plést – obr. 18. Ruličky prostrčíme 
kolem OR těla a část bez drátku vyvedeme 
na pravou (či levou) stranu – obr. 19. Ple-
teme asi 2 – 3 řady nad a pod, abychom 
si nohu zpevnili. Konec zespodu přilepíme. 
Drápky obtočíme kouskem ruličky a zalepí-
me – obr. 20.
 
Zobáček
Do krátké ruličky vsuneme drátek, ohneme, 
přiložíme pletací ruličku a pleteme nad 
a pod. Pleteme do požadované velikosti 
a stejně uděláme druhou polovinu – obr. 
21. Zobák vytvarujeme, pokud jsou zbylé 
ruličky moc dlouhé, tak odstřihneme a obě 
části zasuneme do hlavičky. Konce uvnitř 
ohneme k sobě, tím zobák nevypadne 
– obr. 22.

Oči
Na oči použijeme karton od vajíček a chlu-
paté drátky. Z kartonu vystřihneme důlek 
na vajíčko, nastřiháme okraje, natřeme 
na bílo a nalakujeme. Na střed oka stočí-
me černý drátek, kolem žlutý a přilepíme 
tavnou pistolí. Celé oko přilepíme tavnou 
pistolí na dokončenou a nalakovanou hla-
vičku. 

Křídlo
Jednu ruličku s drátkem provlékneme tě-
lem ven a vytvarujeme. Středem protáhne-
me druhou ruličku ale drátek je jen v jedné 
polovině. Druhou polovinou budeme plést 
– obr. 23. Částí ruličky bez drátku začíná-
me plést, obtáčeným pletením stále pod 
a nad. Pletení hodně utahujeme k sobě, 
aby nebyly mezery a ke konci si pomáhá-
me kolíčky – obr. 24. Konec ruliček obtočí-
me a začistíme. Máme hotové jedno křídlo 
– obr. 25 a stejně vypracujeme i druhé.

Dokončení – Sovu nalakujeme zvenku i ze-
vnitř zředěným modrým Duvilaxem. Může-
me použít i akrylátový lak.
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Soví papírová 
dóza krok 
za krokem
(obrázky 1 – 5)
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Soví papírová 
dóza krok 
za krokem
(obrázky 6 – 10)
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Soví papírová 
dóza krok 
za krokem
(obrázky 11 – 15)
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Soví papírová 
dóza krok 
za krokem
(obrázky 16 – 20)

16

17 18

19 20



www.praktickázena.cz  © 2012 Sanoma Media Praha | Určeno pouze pro osobní užití, nikoli komerční účely!

PŘEDLOHA PRO VÁS  Papírová dóza – sova
PRAKTICKÁ ŽENA | LISTOPAD 2012 | STRANA 24

Soví papírová 
dóza krok 
za krokem
(obrázky 21 – 25)
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