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PRÁCE S PEDIGEM

Pedig je dnes velmi populární a snadno dostupný materiál. Práce s ním je velmi 

snadná, èasovì nenároèná a zábavná. Nejznámìjším zpùsobem zpracování je 

pletení, které vychází z klasického lidového košíkáøství. Jak tuto øemeslnou 

dovednost využít pøi práci s pøedškolními dìtmi, ale také jak pøistupovat k pedigu 

jako k materiálu ještì zcela neobjevenému je náplní tohoto semináøe. 

Mimo to se zamìøíme i na zpracování zbytkù tohoto materiálu, protože množství 

vzniklého odpadu pøi práci s dìtmi je vždy vìtší než pøi práci školeného øemeslníka.

Rovnìž nabídneme alternativy, jak tento materiál kombinovat, což nabízí možnosti v 

tìch pøípadech, kde by se nedostávalo prostøedkù k nákupu dostateèného množství 

pedigu pro vìtší skupiny dìtí. 



tavná pistole

náboje do pistole

nùžky, nùž

kolíky

šídlo

tužka, fix

kombinované kleštì

štípací kleštì

 kulaté kleštì malé

pùlkulaté kleštì malé

miska s vodou
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dýha

pedig 2,5 mm

drát 1,4 mm

vèelaøský drát, pocínovaný

dýha

korálky, prùvlak 3 mm

knoflíky

reflexní banner

pevná látka 

filc
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1)

2)

3)

Jablíèko

Z namoèeného pedigu vytvarujeme srdcový tvar a konce trèící 

dolù ohneme kolem spodní èásti srdce zpìt nahoru. Drátem 

pevnì svážeme, cca 1 cm od místa kde jsme pedig ohýbali. V 

horní èásti jablíèka všechny ètyøi vlákna pedigu opìt drátkem 

pevnì pøichytíme. Tím upevníme tvar. Z vybíhajících horních 

koncù vytvoøíme lístek a š�opku. Lístek mùžeme vyplést 

drátkem, abychom napodobili žilky a š�opku podlepit 

kouskem dýhy. Z dýhy také vystøihneme tvar jádøince. Pokud 

máme dva odstíny, vystøihneme jeden vìtší a druhý menší. Ze 

zbytku pedigu drátkem svážeme malé srdíèko, do kterého 

namotáme drátek. Obì dýhové èásti jádøince nalepíme na sebe 

a nakonec pøilepíme i srdíèko z pedigu, jako jadérka. Vše pak 

vsuneme mezi pedigová vlákna do støedu jablíèka. Pokud je 

nutné pojistíme lepidlem.
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1) 3)

2)

Ze silnìjšího drátu, pomocí kleští vytvarujeme rybku. Mùžeme 

si pøedem nakreslit šablonu a ohýbat podle ní. Konce drátu k 

sobì pevnì svážeme tenkým drátkem. Drátek poté vyplétáme 

køížem krážem rybkou, tak jak nám to vychází a jak se nám to 

líbí. Ve všech místech køížení, vždy drátek otoèíme kolem 

druhého, minimálnì jedenkrát. Hlavu rybky bìhem vyplétání 

necháváme prázdnou, abychom tam pozdìji mohli navázat 

oko z barevného knoflíku. Celou rybku pak z obou stran 

polepíme šupinami z materiálu, který zrovna máme. Na 

obrázku jsme použili odstøižky reflexního banneru, ale 

podobnì by posloužil i papír, filc, látka nebo folie.  

Rybka
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1) 3)

2)

Z pedigu vytvoøíme dvojitý kruh. Novým vláknem jej zaèneme 

jednoduše vyplétat. Konce si ponecháme dostateènì volné, 

abychom je mohli pøi spojování pevnì do kruhu zaplést. Když 

máme kruhový rámeèek spletený, vetkneme do jeho spodní 

èásti dalších šest vláken, cca 1,5 cm daleko od sebe. Sedmým 

pøidaným vláknem šest pøedešlých splétáme, nejdøíve volnìji 

a postupnì utahujeme a tak vytváøíme kmen stromu. Pøi 

proplétání si pomáháme šídlem. Když je kmen dostateènì 

vysoký, zaèneme tvoøit korunu. Jednotlivá vlákna splétáme 

vždy s tøetím, doprostøed novì pøidaným, abychom získali 

bohatší korunu stromu. Na jednotlivá vlákna-vìtvièky 

navlékáme korálky. Každou vìtvièku pak zapleteme do rámu, 

tak  že prostrèíme tam a zpìt skrz rámeèek. Pøeènívající konce 

odštípneme a obrázek tím zaèistíme.

Obrázek 
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1)
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Ptáèek

Na ètvrtku si nejprve nakreslíme tvar jednoduchého ptáèka. 

Pomocí kleští jej pak vytvarujeme ze silnìjšího drátu. Tìlo a 

hlava ptáèka jsou z jednoho kusu drátu svázaného k sobì 

drátkem v místì ocásku. Jednotlivé èásti / oko, køídlo, nohy/ 

spojujeme tenkým drátkem. Køidélko, ocásek a oko 

zvýrazníme pøidrátováním barevných korálkù.



-15-

5) 7)

6)4)



10)8)

-16-

9) 11)



1) 3)

2)

Na výrobu šneka musíme použít pøedem namoèený pedig a pro 

jemnìjší vzhled spojù budeme používat tenký drátek. 

Pøipravíme si delší kus pedigu a smotáme do spirály a 

svážeme. Takto pøipravenou ulitu vyplétáme tenkým drátkem 

tam a zpìt jak nás napadne. Z dalšího kusu pedigu si vytvoøíme 

tìlo šneka ve tvaru kapky. Tìlo také èásteènì vypleteme 

drátkem, aby nám drželo požadovaný tvar. Ulitu s tìlem pevnì 

pøichytíme k sobì. Na ulitu pøidrátujeme barevné knoflíky na 

ozdobu. Nakonec ze zbytku pedigu vytvoøíme šnekovi tykadla, 

na jejichž konce mùžeme umístit  knoflíèky.také 

Šnek
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