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Ruské kolo jsem se naučila paličkovat v Německu v kurzu nizozemské lektorky . 

Obecně k ruské krajce: jako první se paličkuje pásek, obvykle se 7 až 8 páry, oba okraje se píchají na očka. Výplň se 

paličkuje se dvěma páry (vodivý a vnitřní krajový), v jednom tahu, v jedné vrstvě a skládá se z klasických řetízků, 

falešných řetízků a much (lístků). Na řetízcích se často vyskytují také pikotky. Typickým prvkem je tzv. ruské kolo, 

které mívá 6 až 8 „loukotí“. 

Ruská krajka se údajně paličkuje lícem nahoru (tedy to, co vidíme na podušce při paličkování, už je lícová strana). 

Pásek se ukončí pouze připojením, páry se pak ustřihnou asi o 20 cm od krajky a pomocí háčku nebo jehly se 

„zaštupují“ do již hotového pláténka, 1 až 2 cm daleko od místa připojení, polovina nití v jednom směru a polovina 

ve druhém. Pak se nitě těsně u krajky opatrně odstřihnou. 

Netvrdím, že je to úplně neviditelné, kdovíjak dobře se to také nedělá (kolikrát to vyžaduje i kleště na uchopení 

jehly), ale pravda je, že pak v krajce opravdu nejsou uzlíky. Rubová strana vypadá stejně jako lícová. Považovala 

bych to zkrátka za další alternativu, jak páskovou krajku ukončit. V některých situacích to může být optimální 

řešení.   



 

(1) 

Nejprve upaličkujeme pásek, kam až to jde. 

Z tohoto posledního bodu (šipka) vybíháme 

do výplně. Výplň se nedá nějak obecně 

předem naplánovat, záleží, jak vypadá a čím 

je tvořena. Je potřeba myslet zejména na 

to, že z ní v tomto vstupním bodě také 

budeme muset vyjít zpátky do pásku, takže 

tuto poslední cestu si musíme nechat 

otevřenou. Jinak musíme vše „oběhnout“ 

pokud možno nejkratší cestou. K dispozici 

máme řetízky, falešné řetízky a mouchy. 

 

 

(2) 

V první řadě jsem tedy „objela“ kolečko 

z much a připojila ve výchozím bodě. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

Z výchozího bodu se nyní musím dostat na 

místo, kde je k pásku připojený řetízek 

(šipka). Tyto přechody se dělají tak, že se 

těsně podél vnitřního kraje paličkuje řetízek 

a ten se připojí do každého očka. Další 

možností je vést tento řetízek ve druhé 

vrstvě už na hotovém pásku, také těsně 

podél okraje. Ani jedna z možností není 

úplně neviditelná, ale prý to tak dělají. Na 

druhou stranu se tím opět vyhnou uzlíkům. 

  



 

(4) 

Dalším cílem je místo naproti (šipka), kam 

se dostaneme řetízkem. Cestou připojíme 

k předělům mezi mouchami a do řetízku si 

zapíchneme špendlíky v místech, kde 

protíná kolečko a střed. Místa křížení se 

vždy fixují špendlíkem a připojuje se až při 

posledním průchodu. 

 

 

 

 

(5) 

Podél okraje přejdeme k dalšímu výchozímu 

bodu (šipka) a pak opět řetízkem přes střed 

až k protilehlému pásku. Odtud podél okraje 

připojovaným řetízkem dolů do špičky. 

 

 

 

 

 

 

(6) 

Ze špičky (žlutá špička) pokračujeme 

řetízkem ke středu (červená šipka). 

 

 

  



 

(7) 

Uprostřed řetízek připojíme ke stávajícím 

dvěma. 

 

 

 

 

 

 

(8) 

Jeden pár (žlutá šipka) mnohokrát natočíme 

a přichytíme někde dále na podušce tak, 

aby zůstal napnutý. 

Druhý pár postupně připojujeme ke 

každému řetízku kolem dokola, mezi 

připojeními jednou natočíme. Postupovat 

můžeme po směru hodinových ručiček nebo 

proti směru (ale pokud možno u všech 

ruských kol v jedné krajce vždy stejně), 

točíme také pokud možno stále stejně. 

Osvědčilo se mi při připojování „nabírat“ 

háčkem stále tu samou paličku (dá se pro 

tento účel třeba nějak označit). 

 

 

(9) 

Počet „oběhů“ kolem dokola není 

stanovený, je potřeba to nějak odhadnout 

(nebo na to myslet už od začátku a počítat).  

 

 

  



 

(10) 

Naposledy připojíme k natočenému páru, 

podpíchneme špendlíkem, natočený pár 

uvolníme, natočení roztočíme a s oběma 

páry paličkujeme (v tomto případě šestý) 

řetízek až k místu, kde se protíná 

s kolečkem. 

 

 

 

 

 

(11) 

Řetízek vytvarujeme kolem špendlíku a 

pokračujeme k prvnímu místu protnutí, kde 

připojíme. Oblý tvar vytvoříme pomocí 

dalších špendlíků. 

 

 

 

 

 

 

(12) 

Když dorazíme s řetízkem k výchozímu bodu 

kolečka, připojíme, případně ještě zajistíme 

dalším pomocným špendlíkem a řetízkem 

vyjdeme z výplně zpátky do pásku 

(samozřejmě připojíme). 

 

  



 

(13) 

Dopaličkujeme zbytek pásku, připojíme, 

jednu niť z každého páru vyvedeme po 

směru, druhou proti směru. 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 

Paličky odstřihneme asi 20 cm od podušky a 

jednotlivé nitě pomocí jehly nebo háčku 

„zaštepujeme“ do hotového pásku asi 1 až 2 

cm daleko (raději každou jinak daleko). Po 

napaření nitky těsně u krajky odstřihneme. 


