
  

KURZ  
  

  

  Paličkovaná krajka, základy paličkování 

Zájmový kurz   

Vstupní požadavky  Zručnost, kreativita myšlení, fantazie  

Trvání kurzu  4. 10. 2022 – první lekce, seznámení se s kurzem a jeho náplní 
11 lekcí po 3 hodinách  

  Kurz je postaven na zvládnutí a osvojení základních dovedností: 
základy krajkářství, šperky, ozdoby na oblečení, interiérové doplňky, ubrusy, 
dečky i ozdoby na zeď. Získáte všechny potřebné informace a krok za 
krokem se naučíme paličkovat. 
popis základních pomůcek pro paličkování, názvosloví, seznámení se 
základními pojmy 
příprava, navíjení nití na paličky a tvorba předlohy neboli podvinku 
správné zapichování špendlíků do herdule 
výroba řetízku a dvě základní techniky, plátýnko a polohod, tkalcovský uzel 
vytvoření předloh a základního vlastního vzorníčku 
pláténko, pláténko za dva páry, polohod, polohod za dva páry, spojování, 
řetízky 
paličkování jednoduchého obrázku s využitím základních technik ze 
vzorníčku 

Obsah kurzu  Proniknete do tajů paličkované krajky, jejíž počátky sahají do 16. století. 
Podíváme se na základní techniky i pomůcky, seznámíme se s tvorbou a 
přípravou vzorů a budeme si moci vyzkoušet paličkovací techniky, pomocí 
nichž se dá zhotovit velké množství vzorů a tvarů. Hotové paličkované krajky 
pak můžeme použít jako bytové dekorace, krásné šperky, ozdoby na 
oblečení i jako dárky pro své blízké. 

  
Výuka  

úterý 16.00 – 19.00   

lektor:  PhDr. Vlasta Novotná 

   Kurz bude probíhat 1x za 14 dní 

účastníci kurzu si pořídí sami - herduli a stojánek (cca 
500 Kč), paličky (min. 30 ks, cena celkem cca 600 Kč), 
nitě atd. 

Místo výuky  Pod Táborem 55/3, Praha 9  

Dopravní spojení  bus 109, 177, 183, 195 zast. Pod Táborem, odtud cca 250 m pěšky  

Cena kurzu  4.000 Kč  dospělá osoba za celý kurz  

  2.500 Kč  dotovaná cena pro studenty a seniory * 

Nutné vybavení  Na výrobu vlastních paličkovaných výrobků potřebujete herduli, paličky, 
kvalitní špendlíky a pevné nitě. Herdule je válec, který slouží jako podložka 
pro podvinky, podle kterých paličkujeme libovolné vzory. K herduli si určitě 

pořiďte i stojánek, na který ji usadíte. 

Poznámka  Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.  
  

 *student = účastník denní formy vzdělávání na SŠ, VOŠ, VŠ, prokáže potvrzením o studiu 

* senior = osoba ve věku 55 a více let  


