
JAK ZROBIÆ
zakoñczenie

warkocz p³aski



ZACZYNAMY
dasz radê

WARKOCZ P£ASKI jest bardzo dekoracyjnym zakoñczeniem. Dobrze wygl¹da na p³ytkich i szerokich formach. Obrêb  p³asko le¿y na 
œciance dlatego nie stosuje siê tego wariantu warkocza jeœli wykonuje siê pa³¹k. 

Do tego zakoñczenia przygnieæ œciankê gim¹. Wybierz piêæ dodatkowych witek gruboœci podstaw. Zrób zaciosy na ich koñcach. 
Bêdziesz jeszcze potrzebowaæ trzy krótkie patyczki, sekator i szyd³o.

piêæ dodatkowych zaostrzonych witek

trzy krótkie patyczki
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patyki pomiêdzy
zagiête podstawy

Dobij dodatkowe witki do piêciu kolejnych podstaw, ociosanym w kierunku podstaw z prawej strony. Jeœli robisz warkocz pierwszy raz 
wybierz miejsce, które nie bêdzie rzuca³o siê w oczy.  Jak ju¿ jesteœ wprawionym wyplataczem nie ma znaczenia gdzie zaczniesz.

Zagnij do przodu trzy kolejne podwójne podstawy rozdzielaj¹c witki krótkimi patyczkami.
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witki pierwszej pary pomiêdzy
zagiête podstawy czwartej pary

Zegnij czwart¹ parê podwójnych podstaw do przodu. Pierwsz¹ parê  z lewej strony i prze³ó¿ do œrodka miêdzy le¿¹cymi 
witkami czwartej pary. 

5 para podstaw

1 para podstaw
4 para podstaw

3 para podstaw

2 para podstaw

Zegnij do przodu pi¹t¹ parê podstaw. WeŸ skrajn¹ le¿¹c¹ parê z lewej strony i prze³ó¿ miêdzy witkami pi¹tej pary do wewn¹trz. 
  

zagiêta do przodu
5 para podstaw
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Kolejne podstawy s¹ ju¿ pojedyncze. Bêdziesz zaplata³ warkocz piêcioma parami. Na zmianê bêd¹ trzy pary w œrodku a dwie na 
zewn¹trz a po przygnieceniu odwrotnie.  

trzy pary w œrodku

dwie pary na zewn¹trz

Jak masz trzy pary w œrodku zaginasz pierwsz¹ stoj¹c¹ (teraz ju¿ pojedyncz¹) podstawê na zewn¹trz i przygniatasz parê skierowana 
do œrodka.

zaginasz podstawê 
przygniataj¹c parê 
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Jak po³o¿y³eœ z góry to teraz przygniatasz witki par¹ le¿¹c¹. Bierzesz t¹ skrajn¹ z lewej strony i wk³adasz j¹ miêdzy stoj¹ce podstawy.
W œrodku znów masz trzy pary.

dok³adasz równolegle
parê z lewej strony

Do po³o¿onej podstawy dok³adasz równolegle parê le¿¹c¹ w œrodku skrajnie z lewej strony.  Witki nie mog¹ siê krzy¿owaæ. Le¿¹ trzy 
na zewn¹trz obok siebie.

przyciskasz par¹ le¿¹ca 
skrajnie z lewej strony

6 



Po³o¿one z do³u witki przygniatasz pierwsz¹ stoj¹c¹ podstaw¹. Uwa¿aj ¿eby nie robi³y siê kolanka - ostre zagiêcia.
Do po³o¿onej podstawy dok³adasz równolegle skrajna z lewej strony parê ze œrodka. 

dok³adasz parê le¿¹ca 
skrajnie z lewej strony

Przygniatasz po³o¿one witki ostatni¹ le¿¹c¹ par¹ z do³u. Od tej pory na dole zamiast par bêd¹ trzy witki. 
Na pewno zauwa¿ysz t¹ zmianê. Nie przejmuj siê, teraz bêdzie ju¿ lepiej.  

ostatnia para le¿¹ca 
skrajnie z lewej strony
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Przygniatasz po³o¿one z do³u witki pierwsz¹ stoj¹c¹ podstaw¹. Dok³adasz równolegle skrajn¹ z lewej strony parê ze œrodka.

skrajna lewa para 
w œrodku

na zewn¹trz trójki

w œrodku pary
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Teraz za ka¿dym razem jak po³o¿ysz witki z góry to z le¿¹cej na zewn¹trz trójki bierzesz dwie zewnêtrzne witki i przek³adasz 
je do œrodka miêdzy podstawami. Wewnêtrzna witka zostaje. Czasem siê zdarza, ¿e ja wykorzystujemy jeœli, któraœ z zewnêtrznych 

jest z³amana lub s³absza.

wewnêtrzna witka z trójki 
zostaje

Zaplataj  ca³y czas przek³adaj¹c dwie witki z do³u miêdzy podstawy do œrodka, przygniataj podstaw¹ stoj¹c¹, dok³adaj 
równolegle parê witek skrajnych z lewej strony. Wijesz warkocz z piêciu par, na zmianê:  trzy w œrodku,dwie na zewn¹trz i trzy na zewn¹trz, 

dwie w œrodku. Kontroluj sytuacjê. Na dole bêd¹ zostawa³y pojedyncze wewnêtrzne witki z trójek. Tak ma byæ.
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Dochodzimy do koñca. Nie zatrzymuj siê. WyobraŸ sobie, ¿e podstawy dalej stoj¹. Nie wybija siê z rytmu. 
Licz przejœcia i obserwuj splot.

tymi witkami (wewnêtrznymi z trójek)
ju¿ nie pracujesz

Powtarzasz ca³y czas to samo. Bierzesz dwie zewnêtrzne witki z do³u. Przek³adasz do œrodka miêdzy podstawy. Przygniatasz stoj¹c¹
podstaw¹ a do niej dok³adaj równolegle parê ze œrodka.
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ostatnia stoj¹ca podstawa 
z do³o¿on¹ równolegle par¹ ze œrodka

Zagnij ostatni¹ podstawê do przodu, do³ó¿ do niej równolegle parê witek ze œrodka. WeŸ dwie witki z dolnej trójki i prze³ó¿ je do œrodka.
Masz w tym miejscu zostawiony krótki patyczek. Wyjmij patyczek.  £atwiej jest prze¿yæ witki pojedynczo. 

druga witka z trójki

pierwsza witka prze³o¿ona
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le¿¹ca pionowa podstawa

Obje witki masz ju¿ w pierwszej dziurce. Przygniecione ju¿ s¹ podstaw¹. Dok³adasz teraz tylko do niej dwie równoleg³e 
witki z pierwszej skrajnej pary le¿¹ce w œrodku. Nic siê nie zmienia oprócz tego, ¿e pionowe podstawy ju¿ le¿¹. 

k³adziemy równolegle obok podstawy 
dwie witki z skrajnej pary

Przek³adaj witki pojedynczo, bêdzie ³atwiej, szerokim ³ukiem aby ich nie z³amaæ.
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prze³o¿one dwie witki z góry

prze³o¿one z do³u dwie witki

Prze³o¿yliœmy dwie witki z góry wiêc teraz wyjmij drugi patyczek i przez t¹ dziurkê przeci¹gnij dwie zewnêtrzne witki z dolnej trójki.

patyczek do wyjêcia

dwie witki z do³u

od tej pory na dole 
bêd¹ zostawa³y dwie witki
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prze³o¿one dwie witki z do³u

Przecisnêliœmy dwie witki z do³u. Podstawa ju¿ le¿y wiêc dok³adamy tylko do niej od œrodka dwie równoleg³e witki.

le¿¹ca ju¿ podstawa

dwie witki z góry

dwie równoleg³e witki 
do³o¿one do podstawy

Wyjmij trzeci patyczek i w to miejsce w³ó¿ dwie witki z do³u.

trzeci patyczek

dwie zewnêtrzne 
witki z ostatniej trójki
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W œrodku masz trzy pary witek a w obrêbie trzy pojedyncze podstawy, Do³ó¿ po kolei do ka¿dej z nich witki ze œrodka.

pojedyncza podstawa

Pomagaj¹c sobie szyd³em przeci¹gaj wewnêtrzne pary witek równolegle do podstaw na zewn¹trz. 
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Przeci¹gaj witki pojedynczo, szerokim ³ukiem. 

Wbij szyd³o od spodu przy ostatniej podstawie i do³ó¿ jej parê równoleg³ych witek ze œrodka. Obrêb zakoñczony. 
Po zewnêtrznej bêdzie 5 par podwójnych witek a reszta pojedyncze do odciêcia sekatorem.

szyd³o przy ostatniej podstawie bez pary

witki 
do odciêcia
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KONIEC
gratulacje

www.manunatura.pl mo¿esz tworzyæ i uczyniæ swoje ¿ycie niezwyk³ym 17 

WARSZTATY PLECIONKARSKIE
Sylwia Koz³owska 

wszelkie prawa zastrze¿one, rozpowszechnianie, kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione 
www.manunatura.pl

PODZIÊKOWANIA 
profesjonalne rêce - Marta Witkowska
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