
Pozdravljeni, dragi učenci in učenke. 

Vesela sem, da pridno opravljate domače naloge, se učite in mi pošiljate fotografije 
praktičnih izdelkov. Vem, da je bilo naporno, ampak sedaj veste, kako so živeli ljudje nekoč, 
ko so sami predli, tkali in izdelovali oblačila. Še moja babica jih je in nekaj njenih izdelkov še 
vedno krasi naš dom. 

Poglejmo, kaj boste delali v tem tednu: Spregovorili bomo o plemenitenju blaga. 

Delo si vedno razporedite tako kot vam ustreza glede na vaše dnevne obveznosti.  

Pa začnimo. 

l. PONOVIMO.  
Preberite, da osvežite že znano:  Vrste blaga (učbenik stran 52 do 55)  
Kaj veš o blagu? 
Kaj so tkanine, kaj vlaknovine in kaj pletenine? 
Kaj so statve? 
Katero vezavo si uporabljal, ko si tkal svoj izdelek? 
Kakšna je razlika med čipko in vezenino? 
 
ll. KAKO BLAGO OPLEMENITIMO? 
V učbeniku (preberi na strani 56) imate zapisanega zelo malo, zato vam prilagam zbrano 
gradivo, ki si ga dobro preberite. Oglejte si tudi posnetke. 
 

PLEMENITENJE 

S plemenitenjem tekstilnih izdelkov izboljšamo kakovost in lastnosti (otip in uporabno 
vrednost, izboljšamo polnost gostoto, izgled, vodoodpornost, lesk, lažje likanje, večjo 
odpornost, preprostejše vzdrževanje …).   

Pa poglejmo, kaj razumemo pod naslednjimi tehnikami plemenitenja tekstila. 

1. BELJENJE IN BARVANJE  

O beljenju in barvanju tkanin si glejte spletno povezavo:  
https://wol.jw.org/sl/wol/d/r64/lp-sv/102007129   
 
Z beljenjem blago postane belo. Včasih so belili blago na naraven način (bombaž in lan), npr. 
na soncu, barvali so ga z naravnimi barvili, ki so jih dobili kot izvlečke rastlin (čaji, zelje, 
borovnice, čebula, koprive, indigo). Danes blago belimo s kemikalijami in barvamo z 
umetnimi barvili, ki so bolj obstojna. 

Oglejte si posnetek barvanja nekoč :  

Tržiški muzej - Ko oživijo tržiški modrotiskarski modeli: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBfcSPFt4Ek   

https://wol.jw.org/sl/wol/d/r64/lp-sv/102007129
https://www.youtube.com/watch?v=EBfcSPFt4Ek


2. TISKANJE 

Včasih so ljudje tiskali ročno.  
V tovarni tiskajo s posebnimi valji ali šablonami, ki na blago nanašajo vzorec. Če je vzorec 
večbarven, postopek ponovijo za vsako barvo posebej. Tiskajo lahko na belo blago ali na  
blago, ki je bilo že pobarvano. 
Danes tiskajo z elektronskimi tiskalniki, vse barve hkrati. 
 

 

Ogled posnetkov na naslednjih spletnih povezavah: (žal je govor v angleščini, upam pa, da 
boste razumeli glede na prikazano)   
  
1.Textiles Dyeing and Printing - https://www.youtube.com/watch?v=m8W2g-YvjPw   
 

 1.        2.  
 
2. Direct Print on Cotton - https://www.youtube.com/watch?v=y8nrycyvF5c  
 

3. KOSMATENJE 

S kosmatenjem spreminjamo videz in lastnosti blaga. To postane mehkejše na otip in 

toplejše, saj zadrži več zraka in toplote. Blago lahko kosmatimo na eni ali na obeh straneh. 

Takšno blago lahko uporabimo za zimska oblačila in za posteljnino. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m8W2g-YvjPw
https://www.youtube.com/watch?v=y8nrycyvF5c


4. APRETIRANJE (nanos naravnih in umetnih snovi na površino blaga) 

Z apretiranjem se spremenijo lastnosti blaga, npr. ne premoči, se ne mečka, se ne krči, je 
manj gorljivo, odbija vodo in ne prepušča vetra. Uporablja se za izdelavo dežnih plaščev, 
pelerin, zaves v javnih stavbah, šotorska platna. 

 

Blago v koritu namakajo v različne snovi in jih nato v sušilni komori grejejo in posušijo. 

lll. KAJ SMO SI ZAPOMNILI? 

a).  V zvezek napišite odgovore na vprašanja. 

1. Zakaj blago, ki ga stkejo ali spletejo v tovarni, belijo in barvajo? 
2. Kaj dobi blago po beljenju ali barvanju? 
3. Kaj so včasih uporabljali za barvanje blaga? 
4. S čim barvajo danes? 
5. S čim potiskajo blago? 
6. Kaj spreminjamo s kosmatenjem? 
7. Katera oblačila iz kosmatenega blaga nosiš? 
8. Kaj je apretiranje? 
9. Kakšne lastnosti ima apretirano blago? 

  
b). Naredite miselni vzorec o plemenitenju (samo glavne besede). 

___________________________________________________________________________  

Prilagam vam še nekaj zanimivosti o barvanju tekstila z naravnimi barvami (priloga) 

Ne pozabite pa na domačo nalogo (Kaj smo si zapomnili?), ki jo opravite do naslednjega 
tedna in mi jo pošljete v vpogled do 9. 4. 2020. 

Lepo bodite do prihodnjič, 

Sonja Marko 

 

 



 


