ZAVÍRKA GRETCHEN

Tato zavírka sestává z více řad, než bývá u zavírek obvyklé. Zavírka je na
první pohled možná jednoduchá, protože se řady od 3 dál stále opakují, ale
je snadné přehlédnout prut, kterým máme plést a vznikají tak nechtěné
chyby. U této zavírky je proto potřeba opravdu zvýšená pozornost. A proto se
řadí spíše mezi těžší zavírky.
Zavírka je bohatá a vytváří pěkný zakulacený robustní okraj.
Díky velkému počtu řad je na zavírku potřeba delší osnova.
Gretchen pleteme z jednoduchých osnov (bez příseček) na zavírku počítejte
okolo 40 i více cm – čím vzdálenější budou od sebe osnovy a čím více řad
chcete uplést (minimálně
(minimálně 55-6) na vrcholu koše tím budete potřebovat delší
osnovy
Způsob pletení ve fotonávodu:
1 ŘADA „nad jedno a dolů směrem ven z koše“
koše“
2 ŘADA „pod dvě a nahoru“
nahoru“
3,4,5…
3,4,5….ŘADA „nad jedno a dolů“
dolů“

PRVNÍ ŘADA „nad jedno a dolu směrem ven z koše“
koše“ :

Takto pokračujeme stále dokola:

Až nám zbyde poslední osnova:

Povysuneme si první prut, kterým jsme pletli tak aby se rozšířilo očko do
kterého budeme zaplétat poslední prut:

A takto zakončíme první řadu:

Dokončená první řada vypadá takto:

DRUHÁ ŘADA –„pod dvě a nahoru
nahoru“
ru“
Zahájíme kterýmkoli prutem:

A pokračujeme podél celého koše:

Až nám zbudou poslední dvě nezapletené osnovy:

Předposlední prut zapleteme takto:

Zbývá nám už jen poslední prut:

Poslední prut zapleteme takto a tím ukočíme 2 řadu:

Dokončená 2 řada:

3ŘADA „nad jedno a dolu
dolu“
– jde v podstatě o klasický zámeček – opět začneme kterýmkoli prutem
doporučuji si ale označit počátek pletení například kouskem barevného
pedigu tak abychm na konci lépe poznali kde je konec této řady:

A pleteme nad jedno a dolu:

Pořád dokola kolem koše:

Až nám zbyde zaplést poslední prut třetí řady:

Ten zapleteme pod první prut kterým jsme v této řadě pletli:

4,5,6
4,5,6….ŘADA „nad jedno a dolu“
dolu“
Nyní stejným způsobem jako 3 řadu upleteme ještě několik dalších řad – čím
více jich bude tím tlutší bude zavírka - počet řad by měl být celkem
minimálně 5-6 (tedy 3-4 poslední řady pleteme „nad jedno a dolu“).
!!! Pozor nyní vám všechny pruty stále směřují stejným směrem a je proto
plést.!!!
!!!
velmi snadné ztratit orientaci kterým prutem máme plést.
Doporučuji proto velikou pozornost a nepřerušovat pletení dokud jednotlivou
řadu nedokončíte jinak po tom co si odskočíte uvařit kávu zjistíte, že už
vůbec nevíte kde jste skončili.
Dále doporučuji označit si vždy počátek
počátek řady,
řady abyste ji mohli snadno najít
ukončit.
Zavírku po dokončení každé řady raději vizuelně zkontrolujtre, jestli se někde
přeci jen neobjevila chyba. Často se totiž stává, že omylem pleteme jiným
prutem.
Pokud se při prvním pokusu ztratíte nezoufejte a zkuste to znovu. Zavírka je
opravdu pěkná a stojí za to.
Hodně štěstí při tvoření přeje Farah.

A ještě poznámka – Gretchen se dá plést více způsoby - například můžete
plést řady 3,4,5… nad Dva a dolů nikoli jen nad jedno.

Také existuje často používaná varianta trochu jiného začátku která se také
otáčí směrem ven z koše, přestože je první řada pletene dovnitř koše a nikoli
ven:
1 ŘADA „nad jedno a dolů směrem dovnitř koše“
koše“
2 ŘADA „ pod dvě a nahoru“
nahoru“
3 ŘADA „nad dvě a ven (dolu) směrem ven z koše“
koše“
4,5,6 ŘADA „nad dvě a ven“
ven“

