
V minulosti si lidé lemovali oblečení tkanými barevnými pásky nebo si vyráběli různě vzorované
opasky. Počátky techniky tkaní na karetkách spadají až do doby bronzové a můžete se s ní setkat 
i dnes. I když vám zprvu tato technika tkaní bude připadat náročná, není tomu tak. Její výhodou je, 
že můžete tkát kdekoliv. Není potřeba žádného stálého ukotvení, tkát můžete klidně v přírodě nebo
v pohodlí domova. 
 
Základní pomůckou, kterou budete potřebovat, je destička zvaná karetka. Obvykle má čtvercový tvar,
ale můžete se setkat i s víceúhelníky nebo trojúhelníky. Vyrábí se ze dřeva nebo z kosti. V každém
rohu destičky je dírka.

Na výrobu karetky je potřeba tvrdší papír. Ideální je silnější karton nebo staré hrací karty. Karetky
vyrobené z měkčího materiálu, např. krabičky od čaje, se velmi rychle zničí. Dobře vám poslouží 
i plastová podložka nebo lenoch (linkovaná podložka pod papír). Pokud si troufáte na dřevo, použijte
překližku.

Co budete potřebovat: 
karetky
nůžky
tužku

pravítko
děrovačku

příze
člunek
opasek

 

Tkaní na karetkách

Postup

I. Výroba karetek

Rozměr karetky:

5 cm

5 cm
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Do každého rohu pomocí děrovačky udělejte díru.
Každou karetku si označte číslicí 1 až 10.
Každou karetku si označte písmenem A až D.
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II. Vzor a navlékání přízí

Návodů na vzory najdete na internetu hodně. Pro začátek zvolíme jednoduchý vzor. Vytvořit si ale
můžete jakýkoli vzor – od geometrických tvarů přes písmena až po zvířata.
 
Horní řádek – vždy uvádí potřebný počet karetek. Každý sloupec odpovídá jedné karetce.
 
Řádek vlevo – uvádí písmenka, do kterých budete navlékat jednotlivé příze dle barvy. Například
karetka 3 otvor C – modrá příze, karetka 8 otvor D – červená příze.

Karetka 5
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Spodní řádek – každá karetka je označena písmenem S nebo Z. Můžete se taky setkat
s označením / nebo  \. Oznamují vám, jakým směrem máte vlákno do karetky navlékat (viz
obrázek). Podle toho, zda použijeme návlek S či Z, se bude karetka otáčet. Návlek S se bude
otáčet vpravo, návlek Z vlevo

Počet karetek závisí na vzoru, který budete tkát.
V našem případě vám postačí 10 KARETEK.
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Nejprve si nastříhejte jednotlivé barevné příze. Stříhejte je vždycky trochu delší (aspoň o 1 m).
Budete potřebovat 16 červených, 8 modrých, 6 zelených, 10 bílých.
 
Pak se můžete pustit do samotného navlékaní. Dávejte pozor, abyste nitě navlékli správně.
Nesmíte přehodit karetky ani navléct příze ve špatném směru. Výsledek by dopadl úplně jinak,
než byste chtěli.
 
Ještě zbývá připravit si člunek s přízí. S člunkem budete provlékat a není potřeba řešit barvu jeho
příze – většinou totiž nejde vidět. Použijte dřevěný kolík nebo tužku, na kterou si namotejte přízi 
v dostatečném množství.



Aby se vám karetky nezamotaly, všechny najednou je svažte. Horní konec ukotvěte k něčemu
pevnému (noha židle, klika dveří, strom atd.). Karetky je potřeba mít pevně natažené. Druhý
konec si uvažte k opasku nebo kolem pasu. Na horní konec připevněte přízi z člunku.
 
Princip tkaní spočívá v  otáčení karetek dopředu či dozadu, tak jak uvádí rytmus tkaní. Otočení
provádíme vždy o jednu hranu, tedy o úhel 90°. Každé otočení musíme zajistit protažením člunku
na druhou stranu mezerou mezi nitěmi, takzvaným prošlupem. Po každém provlečení utáhněte
nitě.
 
Náš vzor se otáčí 4x dopředu a 4x dozadu.

III. Tkaní

Navlečené karetky seřaďte podle čísel do řady za sebou. Každá karetka musí mít všechny otvory
s písmeny postaveny totožně.



Vše opakujte, dokud pásek nebude mít požadovanou délku. Konce pak zajistěte jednoduše uzlem
nebo copánkem.

Iv. Výsledek
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