
Rámový koš neboli gondola 

Název rámový koš vystihuje způsob, jakým se koše pletou. Základem jsou dva 

nebo více rámů - nejčastěji kruhů. Na počtu, tvaru a kombinaci rámů záleží to, 

jak bude koš vypadat. Jelikož se vyplétá většinou plátnovou vazbou jedním 

prutem, je tento typ košů vhodný i pro začátečníky. K vyplétání můžeme použít 

plochý i kulatý materiál a také různé jiné materiály jako provázek, mořskou 

trávu a podobně. Rámovým košům se také říká gondoly nebo koše melounové. 

 

Co budete potřebovat 

Budete potřebovat jen tři druhy pedigu 

silný pedig 6 mm na rám koše 

silný pedig 4 mm na žebra koše 

pedigové šény 4-8 mm, nůžky, nůž kolíčky na prádlo 

 

Vytvoření rámu koše 

Namočte si silný pedig a vytvořte dva kruhy tak, že pedig je zamotaný 3x dokola. 

První kruh bude vrchní obvod košíku. Druhý kruh bude tvořit rukojeť a část dna.  

Namočte si dlouhou šénu. Šénou k sobě připevněte kruhy podle fotografií. Z vrchní 

strany se bude vytvářet tvar kosočtverce, z vnitřní strany je vidět opletené rámy. 

Podle toho, v jakém místě k sobě rámy připevníte, dá tvar koši. V tomto případě jsou 

oba rámy připevněné asi v polovině. Vzniklo tak pohodlné ucho i dostatečně hluboký 

vnitřní prostor. 

 

Založení žeber na výplet 

Když máte hotovou jednu stranu, stejným způsobem udělejte i druhou. Konec šény si 

přichyťte kolíčkem. 

Žebra, která budou tvořit kostru koše jsou také ze silného pedigu. Konce seřízněte do 

špičky a zastrčte je pod kosočtverec z vnitřní strany. U tohoto malého košíku je počet 

přidaných žeber 3 na každé straně. Jak dlouhá udělat žebra? Právě délkou žeber 

vytvoříte tvar košíku. Já jsem použila z každé strany středového rámu delší pedig. Na 

koši se vytvoří dvě vyklenutí, na kterých koš dobře sedí. 



Začínáme oplétat 

K oplétání použijte namočenou šénu. Pleťte jednoduše nahoru dolů - klasickou 

plátnovou vazbu. Pleťte střídavě z každé strany košíku a konec si vždy zajistěte 

kolíčkem. 

Na co si dát pozor? Při pletení šénou si dávejte pozor na to, aby na líci koše byla 

oblá strana šény, uvnitř plochá strana. Toho docílíte přetočením šény při obtáčení 

vrchního rámu košíku. 

Další věc, na kterou si dávejte pozor, je pravidelné a přiměřené utahování a kladení 

šén hezky vedle sebe. Někdy se stane, že je třeba horní část rámu obtočit dvakrát do 

kola. To jsem udělala ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že je to třeba. Není na to asi 

pravidlo, prostě ve chvíli, kdy se vám zdá, že koš není pravidelný nebo, že šény 

nejdou správně vedle sebe. 

U větších košů se do každé mezery přidává jedno žebro! V našem případě jsme 

přidávali tedy 8 kratších žeber. Výplet plátnovou vazbou pokračuje ve stejném rytmu i 

při vyšším počtu žeber. 

 

 

   

Když budete plést z obou stran pravidelně, uprostřed koše vám vznikne klín. Aby se 

místo souměrně vypletlo, ukončete výplet plátnovou vazbou o řadu dříve. 

Opletení rukojeti 

Namočenou šénu vsuňte pod kosočtverec. Potom jednoduše obtáčejte rukojeť. 

Jediné, nač je třeba dbát, je pravidelnost. Na konci zastrčte šénu do výpletu. 

Toto je základní postup při pletení rámového koše. Vzhledem k tomu, že možností 

rámových košů je nespočet, určitě se vám podaří vytvořit originální a krásný košík. 

Zkuste kombinaci různých barev, materiálů a pohrajte si s tvarem rámů a délkou 

žeber. 


