
8.1  Informacje ogólne

Obszar występowania przewiązanego kosza wcię-
tego jest ograniczony do Magdeburga i jego okolic. 
„Wytyczne niemieckiego rzemiosła dekarskiego” nie 
uwzględniają tego rodzaju kosza. 

Kosz ten może być kryty zarówno w łuskę, jak 
i w koronkę; jego szerokość wynosi 2 lub 3 karpiówki. 

W przewiązanym koszu wciętym czwarty rząd 
koszowy musi zachodzić na pierwszy przynajmniej 
o 1 cm. 

Deskowanie jest identyczne z deskowaniem pod prze-
wiązany kosz z karpiówki. Szerokość kosza jest naj-
pierw wyznaczana przy pomocy sznura. Przewiązany 
kosz wcięty powinno się układać tylko wtedy, gdy obie 
połacie dachu są pochylone pod takim samym kątem 
(równoramienność) lub gdy różnica pomiędzy kątami 
pochylenia jest niewielka. 

8.2   Przewiązany kosz wcięty przy 
kryciu w łuskę

Żeby uniknąć sporów, ten wariant wykonawczy kosza 
należy uzgodnić wcześniej pisemnie z inwestorem. 

Przy dzieleniu połaci pod pokrycie układane w łuskę 
miarodajne są linie zabudowy końców karpiówek 
z rzędu wierzchniego i linie przecięcia brzegów 
bocznych kosza. Przy kryciu w łuskę dzieli się je 
na 2, przy czym każda z części odpowiada jednemu 
rzędowi kosza.

Deskowanie kosza wykonuje się w ten sam sposób 
jak dla innych przewiązanych koszy z karpiówki. 
Kosz wcięty szerokości 2 karpiówek rozpoczyna się 
nakładaną karpiówką wodną i leżącymi powyżej niej 
dwoma karpiówkami koszowymi. Następnie kładzie 
się pierwszy rząd koszowy i równocześnie wyznacza 
pierwszy punkt przecięcia. Karpiówki wcięte muszą 
się ściśle zbiegać z segmentowym wykrojem kar-
piówek przykrywanych. Dystans między pierwszym 
i drugim rzędem kryjącym jest dzielony przez 2; 
podobnie postępuje się dalej podczas układania kosza.

Kosz wcięty szerokości 3 karpiówek rozpoczyna się 
nakładaną karpiówką wodną, po której kładzie się 
pierwszy rząd koszowy i tym samym równocześnie 
wyznacza pierwszy punkt przecięcia. Podział odbywa 
się według takich samych zasad jak w przypadku 
kosza wciętego szerokiego na 2 karpiówki. 
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Ryc. 8.1: 
Początek przewiązanego kosza wciętego,

szerokość 2 karpiówki, pierwszy rząd przykrywany. 
Po prawej stronie rząd wierzchni jest już przewiązany

Ryc. 8.2: 
Kolejny etap krycia przewiązanego kosza wciętego
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Ryc. 8.3: Początek przewiązanego kosza wciętego przy kryciu w łuskę, szerokość 3 karpiówki. Pierwszy rząd przykrywany 

Ryc. 8.4: Z lewej strony znajduje się pierwszy punkt przecięcia z rzędem wierzchnim


