
Pletieme z novinového papiera 
Potrebujeme: 
noviny, lepidlo, špajlu, nožničky, nôž, misku alebo inú nádobu ako formu na opletanie 
(Obr.1) 

• Najprv si pripravíme papierové prúty. Otvorené stránky novín prehneme po výške 
dvakrát a prerežeme až dostaneme 4 pásy. Špajlu priložíme k novinovému pásiku 
našikmo tak, aby jeden koniec prečnieval – tým budeme natáčať papier na špajlu 
(Obr. 2). Točením špajle na tvrdej podložke navíjame papier – našikmo, tak aby 
sme dostali jeden dlhý papierový prútik. Papier navíjame pevne, aby sa nám na 
špajli nepretáčal. Na koniec papiera nanesieme lepidlo, špajlu vytiahneme. 
Pripravíme si min. 20 prútov podľa veľkosti nádoby, ktorú budeme pliesť. 

• Dno vytvoríme z nepárneho počtu prútov, veľkosť prispôsobíme nádobe, ktorú 
máme ako formu. Z prútov vytvárame kríž, prepletáme ich spôsobom „raz nad, raz 
pod“ (Obr. 4). Prúty dna budú tvoriť akúsi os – lúče nádoby (Obr. 5). Počet prútov 
závisí od veľkosti dna nádoby, pre začiatok odporúčame max. 9 prútov. V jednom 
smere použijeme o 1 prút viac. 
• Po vytvorení dna vypletieme steny. Začneme pliesť krajným prútom z väčšej 
skupiny prútov dna nádoby. Prepletieme ho okolo ostatných prútov dna. Lúče 
následne roztiahneme rovnomerne po obvode dna, aby boli pravidelne 
rozmiestnené po obvode budúcej nádoby. Prút, ktorým sme fixovali dno predĺžime 
nanesením lepidla na jeho koniec a nasunutím ďalšieho prútu (Obr. 6). Ďalej 
postupujeme rovnako štýlom „raz nad, raz pod“ lúč, až kým opletieme nádobu do 
požadovanej výšky. Aby sme vedeli udržať tvar, je dobré steny vypletať priamo na 
nádobe. 
• Keď sme dosiahli požadovaný tvar a veľkosť nádoby, zasunieme koniec prútu, 
ktorým sme vypletali, dovnútra pozdĺž lúča pod výplet (Obr.8). Koniec predtým 
zastrihneme našikmo, aby sa ľahšie zasúval. Podobne pozastrihávame aj všetky 
lúče a pozasúvame ich rovnakým spôsobom, jeden z vonkajšej, druhý z vnútornej 
strany nádoby (Obr.9) Hotový košík môžeme natrieť lakom alebo farbou. 
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