POMLÁZKA - TATAR
Potřeby: K další práci nám postačí ostrý nůž, pro svázání a zdobení budeme ještě potřebovat
provázek a barevné stuhy nebo proužky krepového papíru. Pro pevné utahování při pletení je vhodné,
když nám rukojeť podrží pomocník nebo ji upevníme do svěráku, svěrkou ke stolu apod. Lze však
plést i směrem od sebe a rukojeť si opřít o břicho.

Rukojeť
Všechny typy pomlázek se začínají plést od rukojeti.Zvolíme typ pomlázky a připravíme si potřebný
sudý počet prutů - obvykle 8, ale ukážeme si i vzhled pomlázek ze 4, 6, 10 a 12 prutů. Pro tatar
vložíme navíc středový prut a případně 5 - 9 tenkých proutků na ozdobný košíček. Poklepáním o stůl
srovnáme pruty "patami" do roviny. Silnější konec omotávacího proutku nebo šénu vložíme mezi
připravený svazek proutků asi 3 cm od okraje. Někdy postačí jen prut ohnout a hned začít omotávat,
bezpečnější je však zaháknutí za jeden z prutů svazku, vrácení do protisměru a až poté začít s
omotáváním. První otočku provedeme nad zaháknutím, další závity omotáváme postupně pevně a
těsně u sebe směrem ke "špičkám" prutů, dokud je délka omotávacího proutku dostatečná. Optimální
délka rukojeti je asi 10 cm. Zbylý tenký koneček se proplete mezi svazek prutů nebo se prostrčí pod
poslední otočku. Dál bude zajištěn následujícím splétáním. Rukojeť upevníme a začneme splétat
"špičkami" prutů směrem k sobě.

Tělo pomlázky
Svazek prutů rozdělíme na poloviny. Do každé ruky vezmeme jednu z nich a rozložíme je vějířovitě
vedle sebe. Podle zvoleného záměru tedy držíme 2, 3, 4, 5, 6 prutů v každé ruce. Princip splétání je u
copánkových typů pomlázek všude stejný: vnější proutek nejvíc nahoře z jedné strany se vloží mezi
proutky na protilehlé straně a vrátí zpět na svou stranu, avšak dovnitř pod proutek, který byl původně
nejvíc dole. Totéž se opakuje zrcadlově z druhé strany. Pravidelně se střídá zaplétání proutků z levé a
z pravé strany. Pozice proutků se postupně posunuje zevnitř k vnějšímu kraji, takže se na zapletení
každého prutu dostane řada v pravidelných intervalech přesně podle původního počtu prutů ve svazku.
•
•
•

máme-li dvojice (pomlázka ze 4), vkládáme vnější prut mezi protilehlé dva pruty doprostřed jakoby se zaháknul za jeden, vnitřní prut;
u trojic (pomlázka ze 6) a čtveřic (pomlázka z 8) vkládáme (zahákneme) vnější prut za dva
protilehlé pruty;
u pětic (pomlázka z 10) a šestic (pomlázka z 12) vkládáme vnější prut až za tři protilehlé
pruty.

Po "zaháknutí" vždy vrátíme prut na původní stranu
na dolní pozici uvnitř. Proutky držíme co nejblíž u
místa splétání, utahujeme vyhnutím směrem od sebe
do stran, udržujeme rozprostření do vějíře.

Ukončení
Pokud nechceme pomlázku ukončit omotáním
proutku stejně jako rukojeť, nezapomeneme zaplést
spolu s posledními pruty na konci provázek. Při
prostém omotání totiž rád sklouzne a pomlázka
povolí. Provázek zakryjeme pestrými pentlemi,
pomlázku zprohýbáním dotvarujeme a můžeme
vyrazit na koledu. Použitou pomlázku nemusíme
zahazovat. Je-li z čerstvého proutí, můžeme ji zasadit
na zahrádce do hloubky asi 20 cm a po letech z
malého stromku sklízet vlastní proutí. Jako suchá
dekorace může sloužit několik let, jen ji před použitím
namočíme, aby se stala opět pružnou. točit na špičce
hřebíku)
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