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Na czym polega to zadanie:
Inspirując się słomianymi krzesłami z Fair Isle, 
stwórz swój własny koszyk, używając tej samej 
techniki wyplatania i wiązania – jest to obecnie 
rzemiosło ściśle zagrożone zapomnieniem.   
Ucząc się go, pomagamy ocalić je od 
zapomnienia!

Słomiane krzesła z Fair Isle

WYPLATANE 
KOSZYKI
Eve Eunson

To zadanie potrwa 
ok. trzech godzin. 
Zostało podzielone 
na dwie sesje. 
Spróbuj ze sznurkiem 
lub papierem!

Zanim zaczniesz, 
obejrzyj
film z Eve.

OBEJRZYJ 
FILM

Wprowadzenie

Fair Isle to mała wyspa w pobliżu północnego wybrzeża Szkocji. Leży 
w połowie drogi między Orkney i Szetlandami kontynentalnymi. Mimo 
że mieszkają tam ludzie, populacja jest niewielka; jest tam tylko jedna 
szkoła podstawowa. Przez ponad 150 lat na Fair Isle istniała silna 
tradycja wyrabiania krzeseł. Obecnie jest to rzemiosło tradycyjne w 
krytycznym stopniu zagrożone zaginięciem – została już tylko jedna 
osoba, która zajmuje się profesjonalnie 
wyrobem krzeseł!

Krzesła z Fair Isle mają oparcia 
wykonane ze słomy. Przy ich wykonaniu 
stosowana jest unikalna technika 
przeplatania słomy polegająca na 
wiązaniu, a nie zszywaniu rządków 
słomy. Ta technika wiązania jest 
nietypowa dla rzemiosła z udziałem 
słomy na Wyspach Północnych.

Słoma użyta do krzeseł z Fair Isle 
była wcześniej produktem ubocznym 
upraw owsa i była wykorzystywana do produkcji wszelkiego rodzaju 
przedmiotów codziennego użytku, w tym do dachów krytych strzechą, 
lin i koszyków! 

Pytanie!
Czy znasz inne tradycyjne szkockie rzemiosła? Czy wiedziałeś, 
że ze słomy można robić krzesła? Jakie jeszcze inne materiały 
naturalne nadawałyby się do wyrobu krzeseł? 

http://www.makemanifesto.com/make-learn
http://www.makemanifesto.com/make-learn


MAKE Learn / Activity Guides • KNOTTED BASKETS Eve Eunson

Część nr 1 — Przygotowanie koszyka

1   Zaznacz ołówkiem 
16 równomiernie rozłożonych 
punktów wokół okręgu z kartonu, 
ok. pół centymetra od krawędzi. 
Nie musisz ich wymierzać – 
wystarczy zaznaczyć każdą 
ćwiartkę, następnie połowę 
odległości między tymi punktami, 
i znów połowę. Przebij te punkty 
podstawy igłą.  

2   Zmierz i odetnij 16 kawałków sznurka. Aby to zrobić, odetnij kawałek 
sznurka o długości 1,2 m. Użyj go do pomiaru i odetnij pozostałość – 
wszystkie 16 kawałków powinno być tej samej długości
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Będziesz potrzebować

 • Grubego, okrągłego kawałka kartonu (średnica 15 cm)
 • Liny – 2,5 m (1 długość x 2 m, 1 długość x 0,5 m)
 •  Sznurek – 20 m (mocny sznurek, NIE z wełny, wykonany 

z materiału naturalnego, grubość 3mm/4mm)
 • Linijki lub miary
 • Nożyczek lub nożyka
 •  Igły do cerowania z dużym uchem – na tyle dużym, aby łatwo było 

przełożyć sznurek
 • Taśmy klejącej (idealna będzie szeroka taśma maskująca) 

 
Jeśli nie masz dostępu do wszystkich tych materiałów, możesz spróbować 
wykonać taki koszyk z gazety i kartonu! (patrz instrukcje na str. 7).

Sesja nr 1
Koszyki ze sznurka 
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3   Przymocuj sznurki do podstawy. 
Aby to zrobić, przewlecz 
kawałek sznurka przez igłę do 
cerowania i przełóż ją przez 
otwory. Przeciągnij przez nie 
sznurek, aby uzyskać równą 
długość po każdym boku 
podstawy i zawiąż jeden supełek 
(patrz zdjęcia obok). Czynność 
powtórz, aby zawiązać sznurek 
przy wszystkich pozostałych 
otworach.

Część 2 — Wyplatanie koszyka

4   Po zawiązaniu wszystkich sznurków przy podstawie upewnij się, 
że jeden koniec każdego sznurka znajduje się pośrodku podstawy, 
a drugi zwisa z krawędzi.

 
5   Odmierz i odetnij długość liny potrzebną na boki koszyka. Będzie to 

czterokrotność obwodu podstawy: 4x (C = 2πr2). Dla podstawy 15 cm 
będziesz potrzebować 2 metrów liny.

6    Teraz możesz przywiązać boczne liny do podstawy. Rozpocznij od 
końca liny, tuż za odcięciem. Biorąc w obie ręce sznurek, zawiąż 
linę wokół podstawy, do każdego z 16 sznurków, używając węzła 
chirurgicznego (patrz zdjęcia obok). Węzeł chirurgiczny jest jak 
węzeł zwykły używany do przymocowania sznurka do podstawy, 
ale z dodatkowym skrętem. Przełóż jeden sznurek nad drugim, 
przełóż sznurek po prawej pod sznurkiem po lewej – zrób to 
DWUKROTNIE, a następnie mocno pociągnij. Zawiązuj sznurki 
nad pierwszym rządkiem po całym obwodzie podstawy.

7   Po przejściu całego obwodu podstawy i przywiązaniu wszystkich 
16 sznurków do liny (jeden pełny rządek), zawiązuj dalej sznurki 
od pierwszego rządka nad górą kolejnego. Twój koszyk będzie rósł 
w górę, ruchem spiralnym. 
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8    Zwijaj i wiąż linę aż wykonasz cztery pełne rządki – pamiętaj, 
aby skończyć w tym samym miejscu, gdzie zacząłeś, aby 
góra koszyka była równa – policz ilość węzłów/rządków, aby 
sprawdzić, gdzie skończyć. Na kilka węzłów przed końcem 
odetnij wszelki nadmiar liny.

Część 3 — Wiązanie koszyka

9   Weź kolejny, krótszy kawałek liny – użyjesz jej do wykończenia 
koszyka. Ułóż linę w okrąg o takiej samej średnicy co koszyk. 
Użyj taśmy, aby skleić końce okręgu. Jest to tzw. “górny rządek”. 

10    Przymocuj górny rządek do koszyka. Aby to zrobić, umieść okręg 
z liny nad ostatnim rządkiem węzłów i wykonaj węzeł chirurga, 
aby go przywiązać (parz zdjęcie nr 9). Zrób to na całym obwodzie 
koszyka. 

11    Teraz użyj końców sznurka, aby do końca owinąć (lub “zawiązać”) 
górny rządek koszyka. Najpierw zauważ, że każdy węzeł ma jeden 
sznurek wystający z koszyka i jeden wystający do wnętrza koszyka. 
Przewlecz przez igłę sznurek po zewnętrznej stronie koszyka. 
Z zewnętrznej strony koszyka przełóż igłę pomiędzy górnym a 
ostatnim rządkiem i przewlecz ją (patrz zdjęcie nr 10). Wyciągnij 
sznurek do góry i z powrotem na zewnątrz, aby powtórzyć ten ruch.

12    Zrób to cztery lub pięć razy, 
aż dojdziesz mniej więcej do 
połowy drogi między dwoma 
węzłami. Aby zakończyć 
końcową warstwę, przebij igłę 
pod spodem górnego rządku 
i przez wiązanie, które przed 
chwilą wykonałeś. Lepiej jest 
zrobić to po skosie, z zewnątrz 
do środka, dzięki czemu igła 
wyjdzie w pobliżu węzła. 
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Wyciągnij igłę i przytnij sznurek 
najkrócej jak to możliwe. 

13    A teraz nawlecz na igłę sznurek 
z wewnętrznej strony kolejnego 
węzła. Z wewnętrznej strony 
koszyka przełóż igłę między 
górnym rządkiem i ostatnim 
rządkiem i wyprowadź ją do 
przodu. Przełóż sznurek nad 
górą i z powrotem do wewnątrz. 
Powtórz ten ruch, poruszając 
się w kierunku wiązania, które 
właśnie wykonałeś. Zakończ 
wątek na zewnątrz.

 
14   Aby zakończyć, przepchnij igłę 

pod wiązaniem, które właśnie 
wykonałeś i przeciągnij ją 
pod węzłem. Odetnij sznurek 
pozostawiając ok. 1 cm (zostanie 
on pokryty kolejną partią 
wiązania).

15   Powtórz poprzednie działania, 
aż pokryty zostanie cały górny rządek. Koniec ostatniego sznurka 
przeprowadź pod wiązaniem i odetnij jak najkrócej.

Masz już gotowy koszyk!

Pytanie
Jak myślisz, do czego tradycyjnie używano koszyków? Co w nich 
noszono lub przechowywano? Do czego Ty użyjesz swojego 
koszyka? 

A finished basket
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 1  Wymierz w kartonie okrąg o średnicy 15 cm i wytnij go.  

2   Zaznacz ołówkiem 16 równomiernie rozłożonych punktów wokół 
okręgu z kartonu, ok. pół centymetra od krawędzi. Nie musisz 
ich wymierzać – wystarczy zaznaczyć każdą ćwiartkę, następnie 
połowę odległości między tymi punktami, i znów połowę. Przebij 
te punkty podstawy igłą. 

 3   Następnie zmierz i odetnij 16 kawałków sznurka. Aby to zrobić, 
odetnij kawałek sznurka o długości 70 cm. Użyj go do pomiaru 
i odetnij pozostałość – wszystkie 16 kawałków powinno być tej 
samej długości.

Sesja nr 2
Wyplatane koszyki z papierem

Będziesz potrzebować

 • Gazety lub dużych arkuszy podobnego papieru
 • Grubego kartonu
 • Sznurka o długości 10 metrów
 •  Skrawków tkaniny podartych na wstążki o szerokości 1 cm 

i długości min. 70 cm
 • Linijki lub miary
 • Nożyczek lub nożyka
 •  Igły do cerowania z dużym uchem – na tyle dużym, aby łatwo 

było przełożyć sznurek
 • Taśmy klejącej (idealna będzie szeroka taśma maskująca)

Wskazówka
Aby mieć trwalszą podstawę, możesz pokryć ją cienką warstwą 
papier mâché (mieszanką papieru i kleju) i pozostawić ją na noc do 
wyschnięcia.
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4   Przymocuj sznurki do podstawy. Aby to zrobić, przewlecz 
kawałek sznurka przez igłę do cerowania i przełóż ją przez jeden 
z zaznaczonych otworów. Przeciągnij przez niego sznurek, aby 
uzyskać równą długość po każdym boku podstawy. Zbierz końce 
i zawiąż prosty supełek. Czynność powtórz, przywiązując po 
jednym sznurku przy każdym punkcie podstawy.

5    Po zawiązaniu wszystkich sznurków przy podstawie upewnij się, 
że jeden koniec każdego sznurka znajduje się pośrodku podstawy, 
a drugi zwisa z krawędzi.

 
6    Przygotuj materiał, którego użyjesz 

do boków. Będziesz potrzebować 
starej gazety lub podobnych 
ścinków. Weź arkusz gazety i zwiń/
skręć go w węża, w najdłuższym 
kierunku. Zwiń papier skośnie, 
aby miał spiczaste końce – 
pomoże to złączyć go z kolejnym 
elementem. W miarę posuwania się 
prac będziesz skręcać i dodawać 
materiały. Wąż z papieru będzie 
grubszy pośrodku i cieńszy na 
końcach.

7   Teraz możesz przywiązać skręcone boki papieru do podstawy. 
Zacznij ok. 1/4 odległości wzdłuż gazety, w miejscu, gdzie jest dość 
gruba. 

8    Ponieważ używasz papieru lub innego materiału, który nie jest 
w jednym kawałku, musisz dodawać materiały do rządku. Kiedy 
będziesz w odległości ok. 3/4 długości papierowego węża, będzie on 
coraz cieńszy. Skręć kolejnego węża z papieru, takiego jak pierwszy. 
Lekko skręć razem dwa cieńsze końce i zawiąż je. Może to być 
nieco trudne – możesz poprosić przyjaciela, rodzica lub opiekuna 
o przytrzymanie kolejnego element, kiedy będziesz wiązać węzeł; 
możesz też zawiązać go na środku i pracować od tyłu.
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9   Po przejściu całego obwodu podstawy i przywiązaniu wszystkich 
16 sznurków do skręconego papieru (jeden pełny rządek), zawiązuj 
dalej sznurki od pierwszego rządka nad górą kolejnego. Twój koszyk 
będzie rósł w górę, ruchem spiralnym. 

10    Zatrzymaj się po wykonaniu czterech lub pięciu pełnych rządków 
– upewnij się, że skończysz w tym samym miejscu, w którym 
zacząłeś. Na kilka węzłów przed końcem odetnij wszelki nadmiar 
papieru, Upewnij się, że koniec węża z papieru jest cieńszy – 
możesz to zrobić tnąc go pod kątem. 

11    Wykończ koniec sznurka wiążąc prosty węzeł nad górą ostatniego 
rządka węzłów. Zrób tak dla każdego sznurka i odetnij luźne końce. 

12   Aby wykonać ostatni rządek, uformuj okrąg z papieru o tym 
samym rozmiarze co obwód koszyka. Możesz użyć taśmy 
klejącej, aby złączyć końce okręgu. Zwiń dwa arkusze papieru 
w najdłuższym kierunku – nie musisz ich skręcać. 

13   Aby zawiązać górny rządek będziesz potrzebować sznurka lub 
tkaniny – im szerszy, tym lepiej. 
Jeśli używasz tkaniny, najpierw 
potnij ją na długie wstążki 
ok. 1 cm szerokości i 60 cm 
długości (lub dłuższe). Możesz 
pociąć stare koszulki, dżinsy lub 
piżamy – cokolwiek, co chcesz 
zrecyklingować! 

14   Przymocuj górny rządek do koszyka. 
Nawlecz na igłę sznurek lub tkaninę 
i przełóż ją pomiędzy ostatnim i 
przedostatnim rządkiem. Zrób to 
obok węzła lub w połowie drogi między dwoma węzłami. Przeciągnij 
kilka centymetrów sznurka i wyjmij igłę. Umieść okrąg na górny rządek 
na ostatnim zawiązanym rządku i zawiąż węzeł prosty używając sznurka 
do wiązania, aby go przymocować. Pozostaw krótki koniec sznurka 
o długości 4 cm i dużo dłuższy bok.

11
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15   Nawlecz dłuższy koniec na igłę 
i przeciągnij ją między górnym 
rządkiem a ostatnim rządkiem 
węzłów. Rób tak, aż całkowicie 
pokryjesz górny okrąg sznurkiem/
materiałem. Za każdym razem, 
gdy dojdziesz do kolejnego węzła/
połowy drogi między węzłami, 
przekładaj igłę między ostatnim 
i przedostatnim rządkiem. Dzięki 
temu przymocujesz górny rządek 
do koszyka.

16   Co jakiś czas musisz dodawać 
więcej sznurka lub tkaniny. 
Aby to zrobić, przyszyj materiał 
do górnego rządku od przodu. 
Przełóż igłę spod spodu i 
przez górę, pozostawiając ok. 
4-centymetrowy “ogon”. Weź 
nowy kawałek sznurka lub tkaniny 
i przyszyj go od góry, przez dno 
aż do tylnej części. Przeciągnij 
sznurek lub tkaninę i pozostaw 
ok. 40-centymetrowy “ogon”.  
Kontynuuj wiązanie i w miarę 
posuwania się do przodu chowaj 
“ogony”. 

     
17   Kiedy pokryjesz już cały górny 

rządek, przełóż koniec sznurka 
lub tkaniny pod wiązaniem, aby 
je zamocować. Spróbuj przewlec 
koniec tak daleko, jak to możliwe – 
ok. 4 cm.

Masz już gotowy koszyk!
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O wytwórczyni
Eve Eunson

Eve Eunson wychowała się w małym gospodarstwie w Fair 
Isle na Szetlandach i studiowała sztukę i architekturę 
w Aberdeen. W 2018 r., nie mając żadnego wcześniejszego 
doświadczenia w pracy z drewnem oraz bardzo niewielką 
wiedzę na temat zabytkowych mebli, rozpoczęła ambitny 
projekt badawczy mający na celu znalezienie, zbadanie 
i odtworzenie tradycyjnych krzeseł z jej rodzimej wyspy. 
Dwa lata i setki rysunków przeglądowych później, projekt 
The Fair Isle Chairs został ukończony. Eve w dalszym ciągu 
wykorzystuje swoje nowe umiejętności pracy z drewnem 
i słomą do tworzenia rzemiosła inspirowanego historią, 
przekazując te umiejętności innym.

Strona internetowa
eveeunson.com

Media społecznościowe
instagram.com/eveeunson
Fair Isle and Shetland Chairs Facebook group

Krzesło Old Child 

https://www.eveeunson.com/
https://www.instagram.com/eveeunson/
https://www.facebook.com/groups/2197179347173458


Załącznik
Alternatywne opcje

Materiały 

Istnieje mnóstwo materiałów, których możesz użyć 
do wykonania koszyka. Ludzie zwykle używają tego, 
co mają pod ręką – Ty też tak możesz.

Podstawa 
Zwykle jest ona wykonana z drewna z przybitymi do niego 
sznurkami. Możesz użyć dowolnego sztywnego materiału 
– plastiku, kartonu lub sklejki. Możesz też spróbować 
elastycznego materiału, jak tkanina czy skóra. Aby 
zwiększyć wytrzymałość kartonu, możesz użyć cienkiej 
warstwy papieru zanurzonego w mieszaninie kleju i wody, 
pokrywając nim podstawę i krawędzie. Po wyschnięciu 
możesz go pomalować lub użyć kolorowego papieru.

Boki
Zwykle są one wykonane ze słomy. Można też użyć innych 
łodyg roślinnych, np. długich traw lub trzcin, które są suche, 
ale mimo to elastyczne. Możesz też spróbować włókien 
takich jak lina, sznurek do prasowania, sieci rybackie, 
kawałki nierozplątanej liny lub sznurka, papier, torby 
plastikowe, podarta tkanina…

Sznurek
Zwykle jest on wykonany z bawełny, sizalu lub juty. 
Sznurek syntetyczny nie sprawdza się zbyt dobrze, 
ponieważ jest zbyt elastyczny i węzły łatwo się 
poluzowują. Jest bardzo wiele sznurków naturalnych, 
które dobrze się sprawdzają i są łatwo dostępne. Zwykły 
sznurek do pakowania można dostać w lokalnych 
sklepach i na pocztach – można spróbować zafarbować go 
na różne kolory przed użyciem.

Górny rządek
Górny rządek krzesła jest obwiązany sznurkiem. Może 
to być ten sam sznurek, który został użyty do boków lub 
coś innego. Im szerszy materiały, tym szybciej można 
go wiązać – do koszyka możesz użyć pasków materiału, 
wstążki lub grubszego sznurka (syntetycznego lub 
naturalnego).

Rozmiar i kształt

Podstawy koszyków mogą mieć dowolny rozmiar 
i kształt. Kosz może też mieć dowolną wysokość – 
ważne, aby wymierzyć odpowiednią ilość sznurka. 
Przy podejmowaniu decyzji o długości sznurka bierze 
się pod uwagę wiele czynników, jednak dobrą praktyką 
jest przyjmować, że każdy sznurek powinien stanowić 
sześciokrotność wysokości koszyka + 60 cm (60 cm na 
zawiązanie górnego rządka).

Dodatkowe zasoby

— Tworząc koszyki, artystka Lois Walpole recyklinguje 
sznurek i inne materiały znalezione na plażach 
Szetlandów. Więcej można 
zobaczyć na jej stronie,  
loiswalpole.com

http://loiswalpole.com/


Tradycyjne krzesła ze słomianym oparciem z Fair Isle 

MAKE | Learn to współpraca zawiązana między MAKE 
i Craft Scotland w celu wzmocnienia szkockiego sektora 
rzemieślniczego poprzez weryfikację edukacji rzemieślniczej 
w szkołach podstawowych i średnich w Szkocji oraz na 
wyższych poziomach. 

Finansowana przez Creative Scotland w ramach 
ukierunkowanych dotacji na rzecz wzmocnienia sektora 
rzemieślniczego w Szkocji. 
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