Paličkovaná ozdůbka - variace s cuchaninou

Tak tady je jedna z možných variant - ozdůbka paličkovaná technikou cuchanina. Pro ty, kdo nezná (i
když v posledních letech se technika stala velice oblíbená a cuchá se vesele, kde se dá), je to technika,
která vypadá zdánlivě chaoticky. Má ale svůj jednoduchý řád. Vypadá také zdánlivě složitě, přesto je
docela jednoduchá. Jen se člověk musí soustředit. Tak pojďme na to a paličkujte si se mnou.

Budete potřebovat: 4 páry bílé a dva páry zlaté. Můžete zvolit různou sílu nití, tím je to zajímavější.
Odlišovat vodící pár od ostatních nemá smysl, protože ten se v té cuchanině ihned ztratí podobně
jako v polohodu. Každá nit si půjde svou cestou. Pospolu zůstanou jen oba krajní páry.
Já si našpendlila zprava doleva: 1 p. krajní a 1 p. vodivý - oba bílé na jeden špendlík - zaklesnout nitě,
1.p. zlatý, 1 p. bílý, 1p. zlatý a 1.krajní p. bílý.
Cuchaninu si představte jako jakousi šachovnici. Tmavá pole představuje plátýnko a světlá pole
šachovnice tvoří polohod. Okraje šachovnice jsou pak kroucené krajní páry, se kterými upaličkujeme
plátýnko na očka. Pojďme se pomalu krok za krokem touto šachovnicí prokousat - proplést.
Pravý okraj: na začátku bylo zaklesnutí, ale v každém dalším paprsku podvinku upaličkujeme nejprve
plátýnko (vodivý a krajní pravý pár)

Plátýnko: vodivý a následující pár kroutíme a propaličkujeme plátýnko.

Polohod: vodivý i následující pár kroutíme a křížíme (toť vše).

Plátýnko: vodivý i následující pár kroutíme a propaličkujeme plátýnko.

Levý okraj: oba páry kroutit a propaličkovat plátýnko.

Levý okraj: kroutit vodivý pár, zašpendlit a propaličkovat plátýnko s okrajovým párem.

Jdeme nazpátek. Představme si teď tu šachovnici. V předchozí řadě bylo:
plátýnko - polohod - plátýnko
V další řadě tedy musí být mezi okrajovými páry toto:
polohod - plátýnko - polohod

Polohod: vodivý a následující pár kroutit, křížit

Plátýnko: oba páry nejprve kroutit a pak prohodit plátýnko.

Polohod: oba páry kroutit, křížit

Pravý okraj: oba páry kroutit a prohodit plátýnko.

V takto malém proužku cuchaniny si snadno zapamatujete střídání plátýnka s polohodem. Když
pojedete doleva, začnete plátýnkem. Pojedete doprava, začnete polohodem. Kdybyste se ale přece
jenom ztratili (třeba si odběhli na kávu a tak), tak potom mám jednu radu, která pomáhá mě i dětem,
co už cuchaninu taky zvládly. Jsou-li nitě následujícího páru od sebe, musíme je dát k sobě, tedy
kroutíme a propaličkujeme plátýnko. Když už nitě naopak u sebe jsou (stále mluvím o následujícím
svislém páru, se kterým mám paličkovat a nevím zrovna co), pak je zase potřebuji dát od sebe a to
udělám polohodem (kroutit křížit).
A na závěr se už jenom můžete kochat, jak se vám to pěkně povedlo zacuchat :-). Ještě něco podle
své fantazie dovnitř a ozdůbka je hotová. Tužím 2x. Nejprve jednou a po zaschnutí podruhé (podle
rady z knížky Paličkování p. Malátové). Moc se mi to osvědčilo, ozdůbky drží ve stejné podobě několik

let. Po Vánocích sundám ze stromečku, uložím do krabičky od bonboniéry a tam vydrží zas do příštích
Vánoc.

A tady trochu cuchaniny pro povzbuzení, co paličkovala Markétka (10 let). Není to paráda? Zvládla ji
hned.

