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OD AUTORA

Oddaję w Państwa ręce drugie wydanie „Poradnika Początkującego Wikliniarza”.
Względem wydania pierwszego postanowiłem zwiększyć format i liczbę kart oraz
rozluźnić zawartość, wpuszczając w nią więcej oddechu, przez co – mam nadzieję –
korzystanie z niego będzie łatwiejsze i przyjemniejsze.
Dzięki sugestiom uczestników warsztatów, które miałem przyjemność prowadzić
przez wiele lat, oraz użytkowników poprzedniego wydania, którzy wskazali na pewne
drobne błędy lub problemy z czytelnością w pewnych miejscach, poprawiłem
kilka rysunków, a inne narysowałem całkiem od nowa. Dodałem też kilka nowych
zagadnień, a tekst uprościłem na tyle, na ile jest to tylko możliwe.
Poradnik z uwagi na swój charakter koncentruje się na najbardziej podstawowych
splotach dotyczących koszy okrągłych i owalnych. Kosze kwadratowe, elementy
meblarskie, koszyki regionalne, wyplatanie na stelażach i wiele innych technik
zaawansowanych nie zostało tutaj zatem poruszonych.
Niemniej sploty, które zostały opisane, takie jak gima, splot warstwowy, splot
denkowy, zakończenia, pałąk, pozwalają wykonać bardzo wiele rodzajów
koszy i form, koszami niebedącymi. To, w jaki sposób wykorzystacie Państwo
te podstawowe sploty, zależy wyłącznie od waszej wyobraźni.
Opisane sploty i techniki nie są absolutne i niezmienne. Wikliniarstwo
to stare rzemiosło, sposób wykonywania koszyków może bardzo różnić
w zależności od tradycji regionalnych.
Miłego wyplatania!
Tomasz Kowal
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WSTĘP

Wikliniarstwo to piękna, ale też wymagająca dziedzina. Aby zrobić najprostszy
koszyk, trzeba poznać kilka różnych splotów. Do tego dochodzą zagadnienia
warsztatowe, np. moczenie wikliny czy przestrzeń potrzebna do pracy. Jednocześnie
wikliniarstwo wykracza poza ramy rzemiosła. Techniki wikliniarskie stają się coraz
częściej narzędziem działań artystycznych. Wyplatanie koszyków nie jest już tylko
ginącym zawodem, jest również ciekawym i wciągającym hobby, którym zajmuje się
coraz więcej osób i które staje się coraz modniejsze.
„Poradnik Początkującego Wikliniarza” został stworzony głównie z myślą o osobach,
które odbyły już kurs wyplatania z wikliny, ale mają jeszcze problem z niektórymi
podstawowymi splotami, niemniej dociekliwy amator tego rzemiosła stawiający
pierwsze kroki we własnym domu również powinien poradzić sobie z opanowaniem
tych podstawowych kilku splotów.
Największą zaletą i podstawową ideą niniejszego poradnika są rysunki, trudno
bowiem opisać słowem skomplikowane sploty. Schematyczne rozrysowanie
na poszczególne kroki jest bardzo pomocne. Poszczególne elementy zostały
rozróżnione kolorami, aby lepiej było widać przebieg splotu, i który pręt przechodzi
pod którym. Każdy splot został rozrysowany krok po kroku. Trudniejsze miejsca
są opisane dokładniej, zaś te łatwiejsze pobieżnie. Zaleca się najpierw przeczytanie
go w całości, aby zorientować się, w których miejscach są omawiane poszczególne
zagadnienia, potem dopiero rozpoczęcie pracy z książką pod ręką.
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BUDOWA
KOSZA
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BUDOWA KOSZA

Większość koszy składa się z kilku podstawowych splotów:
• Splot warstwowy – splot do wyplatania ścian kosza, wykonuje się go ilością prętów
równą ilości osnów.
• Gima – splot wyrównujący i stabilizujący, zwykle wykonuje się go trzema prętami
(mówimy wtedy, że gima jest potrójna).
• Wałeczek – splot brzegowy, pozwala ustawić osnowy w pionie oraz stanowi
ozdobne wykończenie brzegu kosza. Wykonuje się go osnowami wbitymi w denko,
przy spałkach.
• Obręb – splot zakańczający kosz, wykonuje się go końcami osnów.
• Pałąk – do jego wykonania potrzeba kilkanaście dodatkowych prętów.
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BUDOWA KOSZA

Denko koszyka wyplata się
gimą podwójną (czasami
zwaną też splotem denka).
Widoczny wałeczek jest tym
samym splotem, który widać
na obrazku obok.
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WARSZTAT
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WARSZTAT

NARZĘDZIA:
Do wyplatania koszy oprócz chęci i własnych rąk potrzebne są trzy podstawowe
narzędzia: sekator, nóż i szydło (szpikulec). Przyda się również ciężarek (lub coś
ciężkiego) do dociskania kosza, aby był on bardziej stabilny podczas wyplatania,
oraz ubijak (płaska deska lub podobny przedmiot) do ubijania zbyt luźnych splotów.

MIEJSCE PRACY:
Do wyplatania wikliny potrzebny będzie również stół i trochę przestrzeni wokół
niego. Przy organizacji miejsca pracy musimy wziąć pod uwagę, czy będziemy
używać wikliny wymagającej moczenia. Nie zawsze w warunkach domowych
znajdziemy taką przestrzeń ale piwnica, garaż, czy warsztat przydomowy świetnie
się do tego nadadzą. Można również wykorzystać ogródek lub działkę, gdyż wiklina
idealnie nadaje się do pracy na wolnym powietrzu. Wiklinę można również moczyć
w wannie lub w prysznicowym brodziku.
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WARSZTAT

WIKLINA MOCZONA LUB NIE:
WIKLINA NIEKOROWANA, ŚWIEŻA
(świeżo ścięta, zwana także zieloną)
Nie trzeba jej moczyć. Zawiera naturalne soki, które nadają
jej plastyczności. Aby nią wyplatać, potrzebujemy jedynie
narzędzi oraz miejsca ze stołem, który nie musi być odporny
na wilgoć.

WIKLINA KOROWANA, SUCHA
(brązowa, farbowana czy moczarkowana, czyli wszystkie
te odmiany, które są wysuszone i wymagają moczenia)
Do wyplatania taką wikliną potrzebne będą:
• stół, któremu nie zaszkodzi woda,
• miejsce, w którym można pracować na mokro,
• dostęp do wody,
• pojemnik do moczenia wikliny (duży kalfas, wanna, głęboki brodzik, basen, staw, strumyk). Wielkość pojemnika
musi być taka, aby zamoczyć pęk wikliny w całości.
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WARSZTAT

RODZAJE WIKLINY:
Niekorowana (zwana też zieloną, naturalną)
To świeżo ścięte pręty wierzbowe, niepoddane żadnej obróbce. Taka wiklina zawiera
naturalne soki i nie wymaga moczenia. Można jej używać, dopóki nie wyschnie.
Aby jak najdłużej zachować jej giętkość, należy przechowywać ją w zacienionym
i wilgotnym miejscu.
Korowana (zwana też suchą lub brązową)
To wiklina okorowana, poddawana obróbce
poprzez gotowanie. W procesie tym
traci korę i nabiera charakterystycznego
brązowego koloru. Przechowywana
jest sucha i wymaga moczenia przed
wyplataniam.
Moczarkowana
(zwana również białą)
To wiklina pozbawiona kory
w procesie moczarkowania zaraz
po ścięciu. Proces ten polega
na wstawieniu prętów odziomkową
stroną w płytkiej wodzie na kilknaście
dni. Dzięki temu kora staje się luźna
i można ją łatwo ściągnąć. Powstała
w ten sposób wiklina ma naturalny,
biały kolor i jest bardzo plastyczna.
Bardzo przyjazna dla początkujących
osób. Wymaga moczenia.
Farbowana
To wiklina brązowa poddana specjalnym
procesom farbiarskim, dzięki którym
nabiera innych kolorów, niewypłukujących
się podczas moczenia. W ten sposób
powstaje także wiklina bielona, która
jest bielsza od wikliny moczarkowanej.
Wymaga moczenia.
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WARSZTAT

MOCZENIE WIKLINY
Wiklina okorowana przed użyciem wymaga
namoczenia. Czas moczenia wynosi
zwykle od 30 do 60 min. Wiklinę
cieńszą moczymy krócej,
a grubszą dłużej. Pęk
wikliny należy
zanurzyć
w wodzie tak,
aby nic nie
wystawało ponad
taflę wody. Aby wiklina
nie wypływała, należy
ją przycisnąć ciężkim
przedmiotem.
Stopień namoczenia
sprawdzamy, łamiąc pręt
od strony odziomkowej
o 90⁰. Nie powinien
pęknąć. Jeśli pęknie,
znaczy, że wiklina potrzebuje
jeszcze kilku minut moczenia.
Wikliny nie należy przemaczać.
Pozostawienie jej zbyt długo w wodzie
(powyżej dwóch godzin) spowoduje jej
kruszenie, co utrudni wyplatanie, a ponadto
wiklina straci plastyczność i jakość. Dlatego
po odpowiednim namoczeniu należy ją wyjąć
z wody. A aby nie wysychała w trakcie pracy,
wystarczy ją przykryć mokrym materiałem.
W trakcie wyplatania pręty, którymi pleciemy,
należy utrzymywać w wilgoci. W tym celu można
użyć zraszacza lub po prostu wkładać od czasu
do czasu cały pleciony koszyk do wody.
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SPLOTY
KROK
PO
KROKU
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DENKO
OKRĄGŁE
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DENKO OKRĄGŁE

SPAŁKI DENKA OKRĄGŁEGO:
Zanim zaczniemy wyplatanie denka, trzeba ustalić, ile spałek użyjemy do zrobienia
stelaża na denko okrągłe.
Im większy kosz chcemy wykonać, tym więcej musimy użyć spałek. Na koszyczek o średnicy dna ok. 10 cm wystarczą 4 spałki. Kosze o średnicy denka od 10 do 30
cm zaczniemy 5 lub 6 spałkami, natomiast na wielki kosz będziemy potrzebować od 8
do 10 spałek. Wraz ze wzrostem liczby spałek rośnie również ilość osnów, których potem użyjemy do plecenia ścian kosza. Każda spałka ma dwa końce, a na każdy z tych
końców przypadają dwie osnowy, dlatego liczba osnów jest czterokrotnie większa niż
liczba spałek. Prościej to zrozumieć, gdy odwołamy się do konkretnych przykładów.
Oto schemat małego koszyczka na bazie czterech spałek:

Długość prętów również powinna być dobrana do rozmiaru koszyka. Do małych
koszyczków użyjemy prętów o długości 100–120 cm. Do większych 140–160 cm.
Natomiast do wielkich koszy zastosujemy wiklinę wysoką na 180 cm lub więcej.
20

