
Textil - praktické návody

Tkaní na hřebenovém stávku
Jedna z nejjednodušších tkacích technik, které zvládnou děti na prvním stupni ZŠ. Má několik 
alternativních názvů- tkaní na mřížkovém stávku, cikánské tkanice, tkaní na brdu/brdečku či 
na destičce… 

Pomocí stávku můžeme získat různě široké textilie, především v plátnové vazbě, případně 
takzvaném nepravém osnovním rypsu. Nepravým osnovním rypsem rozumíme plátnovou 
vazbu, v níž je útek zcela překryt osnovou.

Můžeme takto zhotovit především různé pásy, opasky, popruhy, tkanice, pentle do vlasů, ale 
i záložky, náramky (pro jejich výrobu můžeme použít i drát, třeba vázací květinářský), … 

Stejný princip tkaní se využíval i ke tkaní hadříkových koberců (potřebujeme opravdu velký 
stávek s několika desítkami otvorů, osnovou je provázek, útkem tence nastříhané hadříky). 
Pevnost výrobků závisí na použitém materiálu, u karetek je ovšem o něco vyšší.

Výroba stávku

Dají se koupit plastové, k výrobě poslouží překližka, tvrdý 
karton, prešpán, ale i modurit. V lidovém prostředí se 
vyskytují i destičky ve tvaru kuchyňských prkének, i ty 
by určitě bylo možné k výrobě použít. Vyrobit lze stávek 
také pomocí soustavy provázků na dvou laťkách, ten 
však příliš nedoporučuji pro menší děti. Stávek lze stlouci/
slepit i ze samotných latěk, použitelné jsou i přiměřeně 
silné kulaté týgle. 
Prořezané otvory by měly být přibližně půlcentimetrové, 
je důležité mít na paměti, že menší průměr otvorů znamená ztížení navlékání osnovy. Pokud 
to přeženeme a otvory budou opravdu malé, nezbude nám, než vzít na pomoc jehlu.

Dřevěná destička bývá silná přibližně 1cm, vysoká 15-30 cm a široká od 8 do 20 i více cm. Šířka 
samozřejmě závisí na počtu žebrovitých zářezů. Jejich rozestup by měl být minimálně 5 mm, 
stejně jako průměr kulatých dírek ve středu žeber. Velikost stávku je důležitá rovněž do té míry, 
do jaké ovlivní hmotnost stávku (aby se samovolně spouštěl dolů). Šířka (počet žeber) stávku 
záleží na požadované šířce konečného výrobku. 

Potřeby a pomůcky
•	 jeden stávek na žáka
•	 vlna na tkaní (alespoň dvě barvy)
•	 člunek (nemusí být)

Příprava ke tkaní

Do otvorů v tkací destičce- stávku- navlékneme osnovní nitě. Navléknutím do otvorů kulatých 
i protáhlých se nám nitě automaticky samy rozčleňují na dvě soustavy, na nitě sudé a liché. 
Pořadí barev je na nás, ovlivní výsledný vzor tkanice. Navlékneme-li například do kulatých 
otvorů nitě modré a do podlouhlých bílé, získáme dostatečným utahováním útku (výsledný 
efekt připomíná právě osnovní ryps) modro-bíle příčně pruhovaný pás. 

Navlečenou osnovu jedním koncem přivážeme k nějakému pevnému bodu, druhý přichytíme 
nejlépe k pasu, ideálně přivázáním k opasku. Ke kraji přivážeme i připravenou útkovou nit, 
bude-li připevněná, bude se nám s ní lépe pracovat.
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Tkaní
Samotné tkaní už je velmi jednoduché. Spočívá ve dvou základních pohybech „nahoru 
a dolů“. Po napnutí osnovy mezi dva pevné body stávek svojí vahou klesne a vytvoří tak 
první prošlup. Pohybováním stávkem dosáhneme křížení nití nutného pro vznik vazby jsou zde 
vidět oba dva krajní body posunu stávku). Každý pohyb stávkem musí následovat protažení 
útku prostorem mezi dvěma osnovními soustavami, tedy prošlupem. Dbáme na dostatečné 
přirážení útku k předchozím, již utkaným, řadám. S trochou šikovnosti nepotřebujeme žádné 
přirážedlo, vystačíme si i prsty.

Útek můžeme utahovat do té míry, že je plně překryt osnovou (nepravý ryps). Poněkud pracnější 
je utahovat jej jemně a rovnoměrně, kdy výsledným efektem je plátnová vazba. Opatrné 
utahování nám zajistí rovněž stejnou šířku výrobku po celé délce.

Pokud budeme útek naopak tkát hustě a hodně jej přirážet, zcela překryje osnovu, výsledná 
tkanice bude širší a bude mít kilimový charakter, vytvoří efekt takzvaného útkového rypsu.


