Hadrák či copánkový koberec
Dříve se šetřilo každým kouskem textilu. Z obnošených starých strakatých košil
a šatů se vytvářely technikou patchworku nejrůznější přikrývky a polštáře a z ještě
obnošenějšího šatstva nebo starých povlaků ložního prádla a ručníků koberce
hadráky. Zvláštní kategorii tvoří copánkové koberečky. Vyrobit je mohou i děti, pro něž
pletení textilních „copů“ může představovat fajn zábavu. Udělat kobereček z odstřižků
není žádná věda .

Copánkový koberec či předložku k posteli zhotovíme zcela jednoduše, neboť na
rozdíl od hadráku nepotřebujeme na jejich výrobu tkalcovský stav. Můžeme vyrobit
předložku pro psa či kočku. Jako materiál lze použít veškeré tenčí oblečení, které již
nehodláme nosit, ale je nám ho líto jen tak vyhodit. Pro své pokusy můžeme zbytky látek
nakoupit také v nějakém výprodeji či bazaru.
Kobereček z odstřižků děláme buď do kruhu nebo do čtverce či obdélníku.
Spotřeba hadrů nebude ovšem malá, na kruhový kobereček o průměru asi metr budeme
muset uplést copánek dlouhý něco přes třicet metrů. Výhodou kulatých či oválných
tvarů je, že je podle potřeby, volného času, chuti k rukodílu a také dostupného materiálu
můžeme libovolně zvětšovat.
Jak na copánkové pletení?
1. Natrháme, či nastříháme nůžkami různé textilní látky na pruhy o šířce přibližně sedm
centimetrů.
2. Tři pruhy na jednom konci sešijeme či svážeme. Připevníme je třeba zavíracím
špendlíkem na čalounění opěradla křesla nebo provazem, který omotáme kolem něčeho
pevného co neuhne, abychom mohli splétat.
3. Začneme plést klasický copánek, a to tak, že neobroubené kraje zahrnujeme dovnitř.
Pořádně utahujeme, ať se nerozjede. Dojde-li pruh, přišijeme další, anebo přiložíme
konce k sobě a zapleteme je či propojujeme.

4. Jakmile dosáhne copánek několika metrů délky, začneme ho stáčet do kruhu, nebo tam
a zpátky v případě obdélníku, a jednotlivé copy sešíváme k sobě pevnou nití.
5. Spletený copánek stáčíme do kruhu na rovném povrchu a sešíváme dohromady plochým
stehem tak, že nabereme jehlou vždy kus látky z obou pletenců a koberečkem podle
potřeby otáčíme.
6. Průběžně splétáme další pruhy látek do copu a ten po několika metrech opět stáčíme
a sešíváme a tak pořád dokola, až jsme s průměrem nebo délkou koberečku spokojeni.
Nebo až hadry dojdou, případně když nás to přestane bavit.

Místo sešívání copánků můžeme spletené pruhy látek přiháčkovat háčkem. Silným
háčkem též kobereček uháčkujeme nebo na silných dřevěných jehlicích upleteme. Také
můžeme vytvořit jednotlivé díly, jakési dlaždice, které posléze provázkem sešijeme či
sháčkujeme dohromady.
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