
Dnes Vás naučím jednu možnou variantu kulatého  pleteného dna

Na osnovy dna potřebujete 16 prutů - lépe o něco silnějšího pedigu, než jakým budete oplétat. V tomto konkrétním případě jsou osnovy z pedigu 
tl.3mm , opletek pak z 2,25mm
Osnovové pruty by měly být min o 3-4 cm delší než budoucí průměr dna - pokud budete postupovat přesně podle tohoto návodu bude mít dno 
průměr cca 20cm - tzn osnovy cca 24 cm

Osnovy si rozdělte na čtyři čtveřice a z prvních dvou vytvořte kříž:

Položte na ně na úhlopříčku další čtveřici



a nakonec i poslední z nich:

Vezměte si jeden delší oplétací prut (2,25) a podsuňte ho pod nejspodnější čtveřici a následně pleťte vždy nad a pod jenu čtveřici osnov :



Dokud nedokončíte 2 kola - do té doby nemusíte opletek příliš utahovat. Jakmile máme dvě kola (viz obrázek níže) zatáhneme za oba konce a tak 
opletek utáhneme.

Takto bude vypadat utažený opletek:



Pokračujeme v oplétání dokud nedokončíme 4 řady - Začátek prutu je nahoře - podle toho lépe poznáme, kde jsme začínali (až opletek zakončíme 
tak ji zastřihneme nebo zasuneme pod). Navazování nicméně budeme dělat vždy z druhé strany - tzn. Horní strana bude pohledová.

V místě, kde jsme začínali rozdělíme čtveřici a opletek vsuneme do středu mezi osnovy s pak opět pleteme nad 4 pod 4 ovšem tentokrát jdeme 
vždy před ty osnovy, přes které jsme šli původně pod:



A tak opět pokračujeme 4x dokola. V místě, kde jsme začínali opět vsuneme oplétací prut mezi 4 osnovy:

Po dokončení 2 kol jsou osnovy zpevněné a můžeme začít vyplétat libovolným opletkem - pozor si dejte pokud u pletených dýnek zvolíte opletek 
2ma 3mi - v takovém případě má dno tendenci se kroutit a vypadat jako "osmička"
V tomto konkrétním případě jsem nicméně udělala ještě jeden "kruh takto:
Začneme další "kolo" tentokrát ale už vždy jen pod dvě a nad dvě osnovy:



A opět upleteme 4 řady:

Po dokončení dalšího kola jsem založila 2hý prut a začala jsem plést opletek 2mi (přes zdvojené osnovy):



Takto:

Jak jsem zmiňovala výše - opletek 2ma může mít za následek zkřiveni dna - mně se osvědčilo pletení dna na stole - jednou rukou dno tlačím ke 
stolu (díky čemuž zůstává v rovině) s druhou ho oplétám:



Upleteme  5 řad. Poté začneme rozdělovat jednotlivé osnovy - pořád pleteme opletkem 2ma ale nyní už né za zdvojené osnovy, ale samostatně:

A pořád dál:



Opleteme takto dalších 5 řad a dno je hotové - ukončíme nejlépe zatloukáním.

Tak tady je to slíbené zasunutí počátku dna do spodu:



Nyní si připravíme osnovy pro výplet boku košíku - délka dle délky koše + zavírka + cca 4cm na zasunutí do dna. Šídlem si připravíme prostor vedle 
osnovy dna a zasuneme osnovu stěny. Zasuňte tuto osnovu co nejdál - nejlépe až k "zeleným kruhům" 

Po té, co je osnova stěny zasunuta už můžete odstřihnout původní osnovu dna těsně u okraje:



Takto pokračujte okolo celého dna až bude mít zasunuty všechny osnovy nyní si osnovy ohněte lehce směrem nahoru dle tvaru budoucího koše 
budete li stěnu plést opletkem třemi jako já, můžete si oplétací pruty zasunout také vedle osnov:

A můžete začít plést stěnu koše:



Jen si nesplést co je osnova a co oplétací pruty, že?:)

Dál již pleteme standardním způsobem. Při pletení se snažte osnovy vždy tlačit směrem dovnitř, abyste dosáhli toho, že se vám stěny koše začnou 
zvedat nahoru.



No a výsledek pak může vypadat třeba takto:


