Paličkovaná krajka
Podrobné návody

Techniky
Připojování
Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii.

Návody převzaty z www.palickomanie.cz

Připojování háčkem
Všude tam, kde se jednotlivé dílky krajky nebo pásky přibližují k sobě, a také uzavíráme- li krajku u
některé z jejích částí, musíme připojovat. Připojujeme háčkem a podílí se na tom vždy jeden pár.
Většinou připojujeme k očku po špendlíku nebo k řetízku či kroucenému páru - je to pevnější. Když to
ale nejde jinak, můžeme připojit i k jednotlivé nitce, lístečku a dalším místům. Někdy je to tak i
podvinkem dané. Musí se ale připojovat opatrně, abychom si třeba lísteček nepoškodili.
Při kreslení podvinku je třeba promyslet si i připojování a a hlavně na něj potom při práci
nezapomenout, krajka by se po odšpendlení rozpadala na jednotlivé díly. Sice se to ještě dá poopravit
např. sešitím, už to ale nebude ono.
Připojování se dá také používat při nedostatku paliček u širších krajek (pokud to jde). Práce se rozdělí
na několik pruhů a ty se pak paličkují postupně a připojují se k sobě háčkem.
Pásková krajka se připojuje vždy.
Na co si dát při připojování pozor:


připojovaná nit je složená z točených vláken; někdy se stane, že zachytíme jen jedno
vlákénko. Pokud se ho snažíme násilím protáhnout, nit se nám před místem protažení sdrhne
v chuchvalec, v horším případě se přetrhne. Když se toto stane, ihned pusťte nitku a snažte se
celé vlákno srovnat. Očkem pak raději naberte a protáhněte druhou nit z páru.



uzlík očkem neprotáhnete, nezkoušejte to. Chytněte si zase raději druhou nit z páru.



očko je malé a nemůžu jím protáhnout háček - háček je dobrý tenký se špičkou na konci.
Očkem projdu právě touto špičkou a háček očkem protáhnu co nejdál. Tím jak se háček
rozšiřuje, roztahuje také očko. Potom nitku nabírám horem - nit je u podvinku, háček nad ní
zobáčkem dolů k podvinku. Táhnu nitku po podvinku a v místě protažení celý háček spolu s
nití vyvrátím - otočím ho zobáčkem nahoru. Tak se mi většinou podaří připojit.



nikdy netahejte nit násilím nebo netrpělivě. Jako naschvál se přetrhne a napravovat takovou
věc dá víc práce, než několikrát trpělivě zopakovat pokus připojení.

Sem budu přidávat různé situace, jak se kde připojuje:

Ukázka připojení pásky procházející kolem svého začátku:

Stejně postupujeme s dalšími místy připojení. Všimněte si, že není nutné připojovat e každému očku
začátku, páska by se nám nepřirozeně zahustila. Vždy musí být ale připojeno k očku prvnímu a
poslednímu.

Ukázka připojení lístečku k pásce:

Tady pozor! Začátečníci mi občas očkem provlékali tu samou paličku nitě, která tvoří oko. Okem se
ale provléká druhá palička z páru. Proto k připojování potřebujeme 1 pár.

Po připojení si místo znovu jistím špendlíkem, i když by se nemuselo. Dělám to proto, aby se mi práce
nedeformovala. Později ho mohu vytáhnout. Dál už se zase paličkuje obvyklým způsobem až k
dalšímu místu připojení.

