
UPLEŤ ČTVEREC SE SKAUTKAMI 
 

Zapojte se s námi do mezinárodního dobrovolnického 
projektu a pomozte opuštěným dětem v Africe. 
Pomoc vás bude stát trochu času, práce a klubíčko 
„vlny“. Upletete nebo uháčkujte čtverec o rozměrech 
20x20 cm. My pak všechny čtverce zabalíme a 
pošleme do Jižní Afriky. Tam pak dobrovolníci sešijí z 
čtverců deky a rozdají je opuštěným nebo nemocným 
dětem. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. Po 
dohotovení  každého čtverce je potřeba nechat 
ocásek dlouhý cca 50 cm, aby bylo možné k sobě 
čtverce sešít. Ocásek je potřeba pak ke čtverci 
„přimotýlkovat“, aby se nezašmodrchal s jinými. 
 

 
 

Co plést kromě čtverců 
Přestože název organizace je Knit A Square (Upleť čtverec), 
neznamená to, že nemůže tvořit a odesílat jiné věci. Naopak! 
Háčkované i pletené oblečení, jako například svetry, ponožky, 
vesty nebo návleky na ruce jsou velmi vítané. Co tedy například 
plést kromě čtverců? 
Návleky na ruce (Hand warmers) 
Návleky chrání před chladem zápěstí a ruku a zároveň umožnují 
volný pohyb prstů při psaní nebo kreslení. Školní třídy jsou 
většinou nevytápěné. Návleky na ruce jsou v podstatě sešitý 
čtverec, který má volnou část pro prostrčení palce. Ideální je 
použít nějaký pružný vzor, aby se návleky dobře oblékaly a rostly 
spolu s dítětem. Nepoužívejte prosím pro jejich pletení příliš 
tlustou vlnu, aby nebyl pohyb zápěstí a prstů omezen. Rovněž je 
lepší použít vlnu tmavší… přece jen ruce dětí jsou nenechavé, 
tak ať nejsou návleky hned špinavé. 
Dále je možné plést jednoduché čepice, dlouhý svetr nebo spacáčky, svetry a vesty, podrobnosti 
najdete na níže uvedeném odkazu. 
 
„KNIT A SQUARE - UPLEŤ ČTVEREC“ naleznete na stránkách: https://upletctverec.wordpress.com 
 
Předpokládaný termín odeslání balíku je konec roku 2017. 
 
„Ne všichni můžeme dělat velké věci. Ale všichni můžeme dělat malé věci s velkou láskou.“ 
Matka Teresa 
 
Junák - Český Skaut, středisko Datel, Kostelec nad Černými lesy, z. s. 
info: Michaela Kuželová - 606 425 246 
www.skaut-kostelec.cz 
 

https://upletctverec.wordpress.com/
http://www.skaut-kostelec.cz/

