
Často kladené dotazy 

Jde opravdu o čistou ruční výrobu? Kdo kravaty plete? 

Ano, jedná se o ryzí ruční práci. Kravaty pletou české tetičky pomocí p letacích jehlic. 

Každou kravatu tvoří více než 4 000 oček, které je potřeba uplést, aby z vlněné příze vznikla 

kravata. 

Každý kus je originál, jak to? 

Výslednou kravatu lze přirovnat k rukopisu - pokud se snažíte vytvořit opis Vámi psaného 

textu, dílo bude na první pohled velmi podobné, ale rozhodně se nebude jednat o identickou 

kopii. Podobně je tomu u kravat Auntie Knitter, každá tetička dá kravatě specifický ráz. 

Z jakého materiálu je kravata? 

K pletení používáme luxusní, 100% vlněnou pletací přízi složenou z kombinace vláken typu 

Angora (vlna z králíka „Angoráka“) a Alpaka (vlna z Lamy Alpaka, která se chová v Peru a 

Bolívii).  

Kravata je z vlny. Mám se bát, že se vytahá? 

Nemusíte se bát. Zvolená směs vlny Angora/Alpaka je oproti klasické vlně méně pružná, na 

druhou stranu jde o to „živý“ materiál, který se může při dlouhodobém pnutí deformovat. 

Doporučujeme dodržování pravidla základní péče a Vaše kravata bude stále jako nová. 

http://www.auntieknitter.cz/wp-content/uploads/pdf/ak-pece-o-kravatu.pdf  

Kravata je z vlny, nezbarví mi košili? 

Ne, kravata může pustit barvu pouze při praní. Každou kravatu po upletení ručně vypereme 

a vysušíme, takže Vaše košile je v bezpečí. 

Kravata je z vlny, nebude "chlupatá"? 

Na kravatě Auntie Knitter najdete jemné chloupky, které jsou dány přirozenou strukturou 

vlny. Chloupky jsou však patrné, až při detailním zkoumání kravaty. 

Proč jde o limitovanou edici? 

Protože si zakládáme na osobním přístupu a doba výroby kompletního balení se počítá na 

dny, počet kusů v jedné sérii omezíme na 15 kusů. Buďte opravdu jedineční! 

  

http://www.auntieknitter.cz/wp-content/uploads/pdf/ak-pece-o-kravatu.pdf


Je obtížné si uvázat uzel? 

Vázání uzlu se neliší od běžné kravaty. Pro pletené kravaty se používá úzký Four-in-Hand 

uzel. 

Co když si kravatu zašpiním, můžu ji vyprat? 

Ano, kravatu lze vyprat ručně. Podrobnější instrukce jsou k dispozici zde 

http://www.auntieknitter.cz/wp-content/uploads/pdf/ak-pece-o-kravatu.pdf   

Kravata mi nevyhovuje, můžu ji vrátit? 

Za kvalitou našich kravat si stojíme, pokud by Vám ovšem nevyhovovala, můžete kravatu do 

dvou týdnů bez udání důvodů vrátit. Více informací zde 

http://www.auntieknitter.cz/wp-content/uploads/pdf/ak-reklamace-a-odstoupeni.pdf  
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