
 Instrukce & designové návrhy
#9381 

Jste připraveni stát se zručným řemeslníkem? Tento návod vám 
ukáže, jak používat materiály u svého tkalcovského stavu tak, 

abyste z příze mohli vyrábět příjemné věci a krásné tapisérie. To 
ale není vše – jakmile se naučíte tkát, můžete si vyrobit vlastní 
obrázky, pásky, proužky, obrazce i mnoho dalšího. Neexistuje 

nic, co byste nedokázali!

Obsahuje
• Nastavitelný stav

• 2 dřevěné jehlice

• Dřevěné jehly

• 3 soupravy na obrázkové
tapiserie (obrázkové proužky
a vlákna)

• 83 metrů příze
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SESTAVENÍ TKALCOVSKÉHOSTAVU

(měl by dělat dospělý)

1. Umístěte nohy na bočnice, kolmo
na spodní lištu

2. Vložte matice vzpřímeně do
otvorů v boku každé nohy s
potiskem směrem ven

3. Vložte šrouby a utáhněte je
pomocí dodaného šestihranného
klíče. (postupujte pomocí obrázků)

USPOŘÁDEJTE SI PRACOVNÍ PROSTOR
Po ujasnění si, co budete vyrábět, upravte stav podle přiložených obrázků. 

Odšroubujte červené knoflíky k přemístění horizontálních příček, vyjměte a znovu 
vložte svislé tyčky (podle potřeby)..

Tkané textilie

Střapatý tácek/ Duhová šála
Šňůrkový sáček

Praktická taštička

Obrázkové tapiserie

Ryba/želva Sova 

Užitečné rady
PŘEMÍSTĚNÍ HORIZONTÁLNÍCH PŘÍČEK (dítětem nebo 
dospělým)
Uchopte červené knoflíky a odstraňte je otáčením proti směru hodinových ručiček. 
Posuňte pruh na druhou sadu zářezů, pak jej opětovným utažením připojte k rámu.
DEMONTÁŽ (dospělým):
Složte stav odstraněním nohou pomocí dodaného 6hranného klíče. Volitelně 
můžete odstranit všechny šrouby, čímž ještě zmenšíte jeho velikost.
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Příčky: spodní a 
prostřední pozice
Tyčky: 1. a 2. pozice 

Příčky: spodní a 
horní pozice
Tyčky: 1. a 2. pozice 

Příčky: spodní a 
horní pozice
Tyčky: 2. a 3. pozice 

Příčky: prostřední a 
horní pozice
Tyčky: bez

Příčky: spodní a 
horní pozice
Tyčky: bez

Montáž a sestavení



Vyberte si svůj výrobek!  
Vyberte si produkt a otočte na vybranou stránku. 
Nezapomeňte si přečíst tipy, jak začít!

Snadné a jednoduché výrobky - vhodné pro začátečníky 

Výrobky pro začátečníky Výrobky pro začátečníky
Střapatý tácek str. 4     Šňůrkový sáček str. 4

Nádherné tkatelné doplňky

Duhová šála str. 6 Praktická taštička str. 8 

Více skvělých nápadů na straně 12 

Udělejte si vlastní domácí výzdobu!

Ryba 

Sova 
Želva 

Obrázková tapiserie - str. 1 O 
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ZAČÍNÁME

Následujte tyto tipy, abyste 
si mohli být jistí, že vaše 

práce bude nejen zábavná, 
ale i korunována hezkým 

výsledkem

• V balení je dostatek příze
pro jeden až dva produkty.
Vždy, než začnete tkát, se
ujistěte, že máte dostatek
materiálu pro dokončení
produktu. V případě jeho
nedostatku si jej dokupte.)

• Tkaní s celou délkou příze
může vést k jejímu
zamotání. Místo toho je
lepší začít s 9 – 10 délkami
paže, když se dostanete na
jejich konec, jednoduše je
spojíte s dalším dílem
pomocí jednoduchého uzlu.

• Můžete používat i jiné příze,
abyste ozvláštnili výsledek.
Speciálně doporučujeme
odlišné barvy pro krásné
různobarevné proužky.

• Na konci každého výrobku
nezapomeňte pomocí rukou
zarovnat tkaninu do
požadovaného tvaru.
Můžete například oříznout
volné konce.

• Pokud vynecháte steh nebo
uděláte chybu, nezoufejte –
vždy můžete výrobek
rozplést na místo chybu.
Nebo ji tam jednoduše
nechte, vždyť právě chyby
jsou to, co dělá domácí
výrobky jedinečnými.

Výrobky pro začátečníky: začněte zde...

Nastavení 
stavu

 Nutné • Dřevěná jehla 
nástroje • Nůžky 

0 Uspořádejte si stav podle      
obrázku nahoře .

8 Svažte přízi na vršku první (levé) 
svislé tyčky (nad horizontální 
příčkou). Veďte přízi nahoru a dolů 
skrze zářezy tak, abyste postupně 
vyplňovaly oblast na tkaní zleva 
doprava. Nakonec udělejte uzel v 
horní části druhé tyčky.

E) S novou části příze: Zavažte jeden
konec na spodní části pravé svislé
tyčky, druhý konec zavažte k jehle.

4 

Potřebná příze 
Tácek • 9.1-11 m 
Sáček • 20 m 

 0 Jezděte s jehlou přes 
stav,vždy za jedno vlákno a 
před to další, tak stále dokola.

0 Na konci každého řádku, udělejte smyčku 
kolem tyčky a posledního vlákna zároveň. 
Poté přitáhněte vlákno (ne příliš těsně).

0 Spřádejte další řádek tak, abyste šli 
opačně než předtím - tedy na opačné 
straně každého vlákna.



... dokončete Střapatý tácek 

f) Čas od času jemně stlačte
všechny řádky dolů. Přidávejte je, 
dokud tkanina nevytvoří čtverec.

(i) Vyjměte tyčky. Vyhákněte 
vrchní smyčky a udělejte dvojitý 
uzel se smyškou vedle ní.

0 Zopakujte to samé vespod. Prvně 
je vyhákněte ze stavu, potom 
udělejte dvojitý uzel. 

(I!) Nakonec zastřihněte konce. Poté jej 
můžete používat jako zábavný podtácek 
pod váš oblíbený nápoj! 

. . . nebo udělejte Šňůrkový sáček 
f) Čas od času jemně stlačte
všechny řádky dolů. Přidávejte je,
abyste zaplnili prostor.

(i)  Přeložte látku na polovinu, shora 
dolů. Použijte jehlu a nit, abyste sešili 
strany dohromady.
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0 Použijte jehlu, abyste vytáhli kousek 
příze skrze smyčky okolou otevřeného 
konce sáčku. 

(Ii) Uvažte uzel pro připojení konců. 
Zastřihněte je a váš sáček je hotový!  

 �

�
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Tip: Rozdělte přízi na menší části, 
aby bylo pletení snažší.. 

0 Uspořádejte si stav podle 
obrázku nahoře .

8 Svažte přízi na vršku první (levé) 
svislé tyčky (nad horizontální 
příčkou). Veďte přízi nahoru a dolů 
skrze zářezy tak, abyste postupně 
vyplňovaly oblast na tkaní zleva 
doprava. Nakonec udělejte uzel v 
horní části druhé tyčky.

E) S novou části příze: Zavažte jeden
konec na spodní části pravé svislé
tyčky, druhý konec zavažte k jehle.

 0 Jezděte s jehlou přes stav, 
vždy za jedno vlákno a před to 
další, tak stále dokola.

0 Na konci každého řádku, udělejte smyčku 
kolem tyčky a posledního vlákna zároveň. 
Poté přitáhněte vlákno (ne příliš těsně).

0 Spřádejte další řádek tak, abyste šli 
opačně než předtím - tedy na opačné 
straně každého vlákna.

 Nutné • Dřevěná jehla 
nástroje • Nůžky 

Nastavení 
stavu

Potřebná příze 
Šála • 45,7 m 

Duhová šála



(!) Až dosáhnete vrchní příčky, 
rozvažte uzel nad nejbližší tyčkou. 
Nyní byste měli mít dva volné konce, 
svažte je dohromady dvojitým uzlem. 

0  Utkejte ještě jeden řádek, abyste přízí 
dosáhli na protější tyčku. Rozvažte a dvojitě 
zavažte stejně jako předtím. Ujistěte se, že 
jsou uzly pevné a zastřihněte konce.
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e Odstraňte tyčky, pak vyhákněte 

tkaninu z horní i spodní příčky.

CD Pokud chcete, pŚidejte tŚ§sni 
nebo ġ§lu prodluģte. (viz dole) 
Pak uģ ji jen vyzkouġejte!

Přizbůsobte si! 
• Udělejte extra dlouhou šálu tkaním

dvou dalších textiílií a jejich sešití
pomocí jehly.

• Spojte spolu konce, aby vaše šála
měla kruhový tvar.

• Můžete také svázat menší kus příze,
abyste udělali třásně.

Praktická taštička
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f) Čas od času jemně stlačte
všechny řádky dolů. Přidávejte je,
dokud nezaplníte celý prostor.

0 Uspořádejte si stav podle 
obrázku nahoře .

8 Svažte přízi na vršku první (levé) 
svislé tyčky (nad horizontální 
příčkou). Veďte přízi nahoru a dolů 
skrze zářezy tak, abyste postupně 
vyplňovaly oblast na tkaní zleva 
doprava. Nakonec udělejte uzel v 
horní části druhé tyčky.

E) S novou části příze: Zavažte jeden
konec na spodní části pravé svislé
tyčky, druhý konec zavažte k jehle.

 0 Jezděte s jehlou přes stav, 
vždy za jedno vlákno a před to 
další, tak stále dokola.

0 Na konci každého řádku, udělejte smyčku 
kolem tyčky a posledního vlákna zároveň. 
Poté přitáhněte vlákno (ne příliš těsně).

0 Spřádejte další řádek tak, abyste šli 
opačně než předtím - tedy na opačné 
straně každého vlákna.

 Nutné • Dřevěná jehla 
nástroje • Nůžky 

Nastavení 
stavu

Potřebná příze 
Taštička • 50,4 m

Tip: Rozdělte přízi na menší části, 
aby bylo pletení snažší.. 



0 Skončete v levém horním rohu, vedle 
svého původního uzlu. Rozvažte uzel nad 
tyčkou, takže byste měli držet dva volné 
konce. Ty svažte dvojitým uzlem dohromady., 

0 V pravém dolním rohu uvažte dvojitý 
uzel, čímž spojíte dva volné konce, které 
tam jsou od začátku projektu. Ujistěte se, 
že jsou uzly pevné a zastřihněte konce.
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(0 Složte tkaninu tak, aby spodní 
třetina zakrývala tu prostřední. 

Pak použijte jehlu a nit, abyste sešili 
rohy dohromady. Vytvořte řemínek 
opletením 3 délek přízí, potom svažte 
oplety do vrchních rohů vaší taštičky.

Nyní už nezbývá než naplnit vaši 
taštičku vašimi oblíbenými věcmi! 

• Přidejte knoflík pro možnost
praktičtějšího uzavření.

• Chcete-li přidat třásně, ustřihněte
volné smyčky a udělejte místo nich
dvojitý uzel. Dělejte je postupně, ať
se zabrání rozpletení!

--- - - - - - -- ....... 
, - UŽITEČNÝ TIP - ,

, _ 
.... .... 

carry-all 
- -

with a 
-

lZlap. 
__. 

_ ,.. / 

Obrázková tapiserie

E) Začněte s 1. pruhem (koukněte 
na čísla úplně vlevo), pak pleťte 
každý obrázkový pruh přes svislé 
vlákna, vždy za jedním a před tím 
dalším (obrázková strana by měla 
vždy směřovat k vám).

I ', I 

10 

O Přidávejte další obrázkové pruhy 
napříč další řadou, vždy opačně než 
předtím  - tedy na opačné straně 
každého vlákna.

0 Na zadní straně tapisérie přilepte 

izolepu, tak aby pruhy držely vedle 
sebe. Ještě předtím se ujistěte, že 
jevše tam, kde má být 

f) Čas od času jemně stlačte
všechny řádky dolů. Přidávejte je,
dokud nezaplníte celý prostor.

e Odstraňte tyčky, pak vyhákněte 

tkaninu z horní i spodní příčky.
Nastavení 

stavu

0 Uspořádejte si stav podle 
obrázku nahoře .

8 Uvažte vlákno na vršku první 
(levé) svislé tyčky (nad horizontální 
příčkou). Veďte vlákno co 
nejtěsneji nahoru a dolů skrze 
zářezy tak, abyste postupně 
vyplňovaly oblast na tkaní zleva 
doprava. Nakonec udělejte uzel v 
horní části druhé tyčky.

f) Čas od času jemně stlačte
všechny řádky dolů. Přidávejte je,
dokud nezaplníte celý prostor.

Přizbůsobte si! 

Než začnete šít, zkuste různé možnosti 
přehnutí. Uspůsobte si, jestli chcete 
menší taštičku a delší překryv, nebo 
naopak.

-- - - - - -

 Nutné  • Vertikální vlákna                     • Izolepa
 nástroje • Očíslované obrázková vlákna   • Nůžky



f) Opatrně nadzvedněte smyčky
vláken, abyste odstranili tapisérii ze
stavu

0 Přeložte smyčky na druhou stranu. 
Všech spodních 12 přilepte, stejně jako 10 
vrchních, nepřilepené nechte jenom 
smyčky v horních rozích.

0 Opatrně nadzvedněte smyčky vláken, 
abyste odstranili tapisérii ze stavu.

• Použijte dřevěnou tyčku na spojení dvou smyček a pověšení na zeĎ.
• Udělejte si vlastní tapiserii! Jednoduše namulejte obraz, rostříhejte ho
na proužky a spojte je na tkalcovském stavu!
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Pom-Pom (3.7m)

0 Vystřihněte dva 
lepenkové kroužky a složte 
je dohromady.

8 Provlékejte přízi 
kruhem, dokud nezbývá asi 
30 cm.

0 

0 Navíjejte 
zbylou přízi 
těsně kolem 
středu (mezi 
dvěma kruhy) a 
udělejte dvojitý 
uzel.

Roztřepená bambulka  (1.9m)

0 Udělejte z 
příze smyčky 
stejné délky, jednu 
smyčku udělejte 
delščí a dejte ji 
nahoru.

Zajímáme se o vaše komentáře! Zavolejte nám! 

�sQ;>i.Do� 
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www.MelissaAndDoug.com 

Melissa & Doug products meet or exceed U.S. testing 

standards and pass our high quality requirements. 

© Melissa & Doug, LLC, P.O. Box 590, Westport, CT 06881 

Věk:

6+ 

E) Provlečte nůžky mezi 
kroužky a ustřizněte smyčky 
okolo.

0 Odsuňte kruhy, takže 
máte jeden velký 
chuchvalec. Nechte dvě 
vlákna volná pro možnost 
uchycení, ostatní 
zastřihněte tak, aby byla 
rovná.

8 Udělejte smyčku tak, 
abyste svázali vrcholy 
dohromady a skryli kratší 
konce. Svažte do jednoho 
výrobku!

Lt WARNING: 
CHOKING HAZARD • Small Paris. 
Not for children under 3 years. 

Lt WARNING: 
ADULT ASSEMBLY REQUIRED. 

Assembly instructions included. 

Vyrobeno v Číně

Přizbůsobte si! 




