Paličkovaná krajka
Podrobné návody

Hrušeň
Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii.

Návody převzaty z www.palickomanie.cz

Hrušeň

Obtížnost: mírně pokročilý
Použité techniky: plátýnko na očka, plátýnko za dva páry s ozdobným okrajem, případně polohod s
vnitřním okrajovým krouceným párem, lísteček, připojování
Potřebujeme: několik odstínů zelené perlovky, odstín hnědé a žluté perlovky
Připravíme si: 1 pár hnědé - navinout více, zpočátku bude vodivý
2 páry světle zelené - navinout více, nahradí později hnědý vodivý pár
3 páry libovolné zelené - mohou být odstíněné od tmavé po světlejší, tyto páry jsou
svislé a mají menší spotřebu

Začínáme v patě stromu a páry si navěsíme zleva do prava takto:
1. špendlík - hnědý + sv. zelený vodivý pár
2. špendlík - tm. zelený svislý pár
3. špendlík - středně zelený svislý pár
4. špendlík - světlejší zelený svislý pár
5. špendlík - světle zelený vodivý pár
Kmen stromu paličkujeme plátýnkem za očka s kroucenými krajními páry, vodivý pár je hnědý.

Korunu stromu můžeme upaličkovat buď polohodem nebo plátýnkem s ozdobným okrajem. Popíšu
zde druhý způsob.
Na začátku koruny stromu podle obrázku začneme paličkovat plátýnko, které je z vnitřní strany
koruny za očka a z vnější strany za dva páry, přičemž špendlík nezapichujeme před oba vodivé páry,
ale dovnitř čtverečku jimi utvořeného plátýnka. Tento způsob zapichování špendlíků napomáhá
utvořit pěkný zoubkovaný okraj, přitom technika je velice jednoduchá.

Poslední úsek před dokončením koruny se mírně zúžuje. Jestliže se nám sem nevejdou všechny páry,
můžeme ubrat dvě paličky z vnitřních svislých párů tak, že odložíme levou paličku tm. zeleného a
pravou paličku sousedního páru. Po upaličkování určitého úseku bez těchto dvou paliček můžeme
obě odložené zauzlovat a odstřihnout. Konec koruny připojíme k jejímu začátku, páry zauzlíme a
odstřihneme.

Na hrušku potřebujeme 4 svislé páry světle zelené barvy, 1 vodivý pár žluté barvy a 2 páry hnědé
barvy na lístečky. Hrušku paličkujeme z vyznačeného místa plátýnkem za očka, z vnější strany s
krouceným krajním párem. Cestou pásku hrušky připojujeme háčkem k výběžkům koruny. a také k
začátku hrušky.

Po dopaličkování do vnitřní špičky odebereme 3 páry a 2 páry si ponecháme na lístečky. Odebrané
páry zauzlíme a odstřihneme.
Lístečky uvnitř hrušky Začneme ve vyznačeném místě 2 páry hnědé. Připojíme ke špičce konce
hrušky, oba páry rozdělíme, jeden přidáme k 1. zbývajícímu zelenému páru a 2. ke druhému
zelenému páru. Oba lístečky pak tedy paličkujeme s jedním zeleným a jedním hnědým párem. Aby
byly hnědé, vybereme si pro obtáčení nití v lístečku paličku s hnědou nití. Lístečky opět připojíme,
zauzlujeme a odstřihneme.

Kdo si netroufá na pravé lístečky, může dovnitř udělat lístečky z řetízku.

