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IZVLEČEK
Z združevanjem slovenske in sirske motivike vezenin sem za potisk kuhinjskega
tekstila oblikovala različne kolekcije vzorcev. Poglobila sem se v izvor in pomen
posameznih motivov slovenske in tuje kulturne dediščine ter jih kot poziv k strpnosti
in ozaveščanju združila v celoto. Za potisk sem uporabila navadne pigmente in
termokromno barvilo. Pri slednjem me je predvsem zanimala možnost mešanja z
navadnimi tiskarskimi pigmenti. Izbrane tiskarske paste sem testirala na blagu, ki
sem ga kasneje uporabila za izdelavo končnih izdelkov. Zaradi uporabe potiskanega
tekstila v kuhinji sem nanj nanesla tudi vodo- in oljeodbojno apreturno sredstvo ter
vse apretirane in neapretirane vzorce izpostavila testom za barvno obstojnost pri
umetni svetlobi, drgnjenju, gospodinjskem pranju in vročem likanju. Nanos apreture
je izboljšal rezultate testov barvne obstojnosti.
Ključne besede: kuhinjski tekstil, slovenske vezenine, sirske vezenine, sitotisk,
termokromna barvila.
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ABSTRACT
By combining Slovenian and Syrian embroidery motifs, I designed various collections
of print patterns, for the purpose of screen printing kitchen textiles. I got into the
details of origin and meaning of specific motifs. With increasing number of Syrian
refugees in Slovenia in mind, designs were made as a call to action towards more
tolerance and awareness. For the process of screen printing, I used ordinary
pigments and thermochromic dyes. With the latter, I was particularly interested in the
possibility of mixing them with ordinary printing pigments. I tested the selected
printing pastes on a fabric that was later used for the production of printed textile.
Since the printed textile is to be used in the kitchen environment, I applied water and
oil repellent finish and performed tests of colour fastness, resistance to artificial light,
rubbing, domestic and commercial laundering and hot pressing. The application of
the apreture has greatly improved the colour fastness of all samples.
Key words: Kitchen textiles, Slovenian embroidery, Syrian embroidery, screen
printing, thermochromic dyes
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
Č – vzorec, potiskan s TP5
KP – klasični pigment
MO – vzorec, potiskan s TP3
MOTK – vzorec, potiskan s TP8
MZ – matično zgostilo
RD – vzorec, potiskan s TP2
RDTK – vzorec, potiskan s TP 7
RU – vzorec, potiskan s TP1
RUTK – vzorec, potiskan s TP6
Tk – termokromno barvilo
TK – vzorec, potiskan s TP4
TP1 – tiskarska pasta 1
TP2 – tiskarska pasta 2
TP3 – tiskarska pasta 3
TP4 – tiskarska pasta 4
TP5 – tiskarska pasta 5
TP6 – tiskarska pasta 6
TP7 – tiskarska pasta 7
TP8 – tiskarska pasta 8
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1 UVOD
V diplomski nalogi sem oblikovala vzorce za potisk kuhinjskega tekstila, in sicer z
združevanjem slovenske in sirske motivike vezenin. Nastali so skupni vzorci ‒ kot
poziv k strpnosti in razumevanju ob vse večjem številu sirskih beguncev v
slovenskem prostoru. Za kuhinjski tekstil sem se odločila, ker nam je, ne glede na to,
od kod prihajamo, kakšno je naše versko ozadje in kako (ne)strpni smo, skupno to,
da je jedilna miza prostor druženja družine in prijateljev. Je mesto, kjer ob hrani
rešujemo svoje težave in se pogovarjamo o vsakdanu, prostor, kjer se vsak dan
zberemo s svojimi najbližjimi in se počutimo varne.
Ob oblikovanju tekstilnih vzorcev sem spoznavala pomene, zgodovino, podobnosti in
razlike motivov ter jih združevala v enovite sklope. Potiska tekstila sem se lotila s
tehniko sitotiska. Ob tisku sem se osredotočala na delo s termokromnimi barvili in
mešanjem le teh z navadnimi pigmenti. Odkrivala sem tehnične omejitve izbranih
barv ter nove možnosti oblikovanja z njimi. Spremembe v odtenkih barv ali izginjanje
le teh so ključ vseh v tem diplomskem delu predstavljenih kolekcij. Potisk je
interaktiven, da vzorci doživijo spremembo, pa potrebujejo vir toplote, kar so lahko
naše tople roke ali topel jedilni servis. Večje število ljudi za mizo in aktivno
premikanje toplega predmeta po namiznem tekstilu povzroči nepredvidljive in vsakič
drugačne spremembe vzorcev. Interakcija ljudi s tekstilom je torej ključna. Vso
motiviko sem črpala iz slovenskih in sirskih vezenin, zato so nekateri deli tekstila
vezeni. Vezenina deluje kot skriti podpis in s svojim vstopanjem v prostor uporabnika
vabi k dotiku in odkrivanju njene reliefnosti. Je vez med tradicionalnim in sodobnim
načinom okrasitve tekstila, poleg tega pa povezuje tudi uporabnika s tekstilom.
V eksperimentalnem delu diplome sem se, poleg osnovnih zakonitosti
termokromnega barvila, spoznavala še s pomembnostjo testiranja obstojnosti
končnih potiskov, narejenih s termokromnim barvilom in mešanico tega z navadnim
pigmentom. Obstojnost potiskov sem preizkušala z gospodinjskim pranjem, suhim in
mokrim drgnjenjem, vročim likanjem in svetlobo. Rezultati so pripomogli k boljšemu
razumevanju obstojnosti omenjenih barv in so zbrani v podrobnih preglednicah.
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2 TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu se bom osredotočila na tekstil, zgodovino in različne tehnike tiska
ter razvoj, pomen in rabo vezenin.

2.1 ZGODOVINA TISKA NA TEKSTIL
Ljudje so oblačila okraševali že zelo zgodaj, ko so še živeli v primitivnih združbah in
plemenih. Z okrasitvijo in različnimi motivi so želeli vplivati na svojo usodo. Verjeli so,
da bodo določeni vzorci pripomogli k boljši letini, varnosti, boljšemu ulovu. Motivi,
potiski in okrasitve so služili tudi za razpoznavo med plemeni in njihovimi pripadniki.
Kljub temu da za dokaz danes nimamo nobenega tekstilnega ostanka iz tistega časa,
obstajajo ohranjene egipčanske freske (2500 pr. n. št.), ki prikazujejo ljudi, ovite v
potiskano blago. Torej imamo le zapise, ki pričajo o potiskanem tekstilu. Najbolj
bogato zgodovino tiska ima Indija. Na njenem področju so bile najdene štampiljke iz
časa 3000 let pr. n. št., zato to štejemo za prvi način tiskanja na tekstil. Tudi na
Kitajskem so se zgodaj pojavile razvite kulture, v katerih je bilo okraševanje blaga
pomembna umetnost. Na Kitajskem se je tisk s štampiljkami pojavil že okoli leta 400
pr. n. št. in se nadalje razvil v obdobju vladavine dinastije Han (206 pr. n. št. do 220
n. št.) [1]. Kasneje so začeli tiskati tudi na papir. Šlo je za tisk svetih spisov in molitev,
ki so nastajali pod vplivom budizma [2]. Okoli leta 1100 n. št. so tisk na papir kot
novost prevzeli v severni Afriki in do leta 1150 n. št. preko trgovskih poti tudi v Evropi
[3].
Vse barvano in potiskano blago so dolgo časa uvažali v Evropo iz Indije in Kitajske.
Ta tekstil je bil znan po trpežnosti, predvsem pa po tem, da je bila barva dolgo
obstojna in se ob pranju ni razbarvala ter zbledela. Vse te prednosti so uvoženemu
blagu prinašale priljubljenost, kar pa je začelo ogrožati blago evropske proizvodnje.
Tisk na blago je bil v Evropi dolgo časa rezerviran in zgolj pod nadzorom cerkve.
Prav tako v Evropi dolgo časa ni bilo znanja, da bi blago potiskali z bolj kompleksnimi
motivi, predvsem pa niso imeli izkušenj s pri pranju obstojnimi barvili. Tako se je tisk
uporabljal predvsem za cerkvena oblačila in prte, ker niso potrebovali rednega
pranja. Zaradi tega lahko o uspešnem in dobičkonosnem tiskanju na tekstil v
evropskem prostoru govorimo šele v obdobju od 18. stoletja dalje, ko so se tiskarski
in barvarski postopki razvili do te mere, da so dohajali povpraševanje takratnega
trga. V tem času so se razvili tiskarski stroji, ki so omogočali tiskanje na večje količine
blaga z večjo hitrostjo in po nižji ceni. V osemnajstem stoletju sta bili kljub
zakonodaji, ki je prepovedovala uvoz tujega in izdelavo potiskanega blaga za domači
trg, na področju tekstilne industrije vodilni Anglija in Francija. V Angliji se je
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tehnologija zakonito razvijala, saj je bil potisk tekstila za izvoz na tuje trge dovoljen
[4].

2.2 TEHNIKE TISKA NA TEKSTIL
Med zgodovino so se razvile različne tehnike tiska na tekstil. Danes je uporaba
ročnih tehnik vedno redkejša, saj ne dohaja zahtev trga in ni namenjena proizvodnji
večjega števila potiskanih izdelkov. Prav tako je dražja od novih, industrijskih načinov
tiskanja.

2.2.1 Tisk s štampiljkami
Tisk s pomočjo lesenih štampiljk je najstarejša in najpočasnejša poznana oblika tiska
na tekstil. Razvila se je na področju Indije. Vzorec je bil izrezljan iz tršega lesa
hruške, jesena ali platane. Vzorec so nato premazali z barvo in odtisnili na tekstil.
Tehnika je omogočala tisk kompleksnejših in natančno izdelanih vzorcev [5].

Slika 1: V les izrezljane štampiljke z različnimi motivi (lit. vir [6])

2.2.2 Tisk z graviranimi bakrenimi valji
Ta oblika tiska se je razvila leta 1752 na Irskem in se prenesla v Anglijo. Tiskanje z
graviranimi bakrenimi valji je omogočilo tisk kompleksnejših vzorcev vendar le v eni
barvi. Bakrene ploščice so gravirali ročno ali s pomočjo strojev. Tovrstni način tiska je
omogočil hitro in natančno tiskanje na blago [7].

2.2.3 Batik
To je ena od najstarejših tehnik tiska, ki niti do danes ni zamrla. V osnovi gre za
rezervirni tisk, kjer se kot rezervirno sredstvo uporablja ob stiku z barvilom netopna
snov, po navadi vosek. Ko je snov na tkanino nanesena in posušena, sledi barvanje.
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Intenzivnost in število uporabljenih barv ter kompleksnost motivov določajo čas
izdelave vzorca. Ker ima vosek vlogo rezervirnega sredstva, prepreči dostop barvila
do tkanine, zato ta na mestih, kamor je bil nanesen, ni obarvana [1].

Slika 2: Tehnika batik, poslikava svile, Japonska, 20. stoletje (lit. vir [1], str. 113)

2.2.4 Šablonski tisk
Tiskanje na tekstil s šablonami se je najbolj detajlno razvilo v šestem stoletju na
območju Japonske, vrhunec pa je metoda doživela v obdobju od 18. do 19. stoletja.
Tehnika šablonskega tiska se je v tem obdobju imenovala »katazome«. Uporabljali
so jo predvsem za okraševanje svilenih kimonov [8]. Papir za izdelavo šablone je bil
izdelan na poseben način s pomočjo vlaken iz murve. Moral je zdržati ne le pritiske
pri postopku tiskanja in vlago tiskarske paste, ampak tudi izrez natančno, ozko in
drobno izrezljanih vzorcev [5].

Slika 3: Natančno izrezovanje šablon in z indigom potiskan bombaž (lit. vir [8])
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2.2.5 Sitotisk
Tehnika sitotiska se je začela razvijati v 20. in je doživela svoj vrhunec v 80. letih
prejšnjega stoletja. Sitotisk se je razvil iz šablonskega tiska in je na trgu hitro postal
konkurenčen, saj je bil od slednjega in tiska z bakrenimi valji cenejši in izvedbeno
lažji. Z njim so lahko na tekstil prenesli risbe, fotografije in slike. Do leta 1950 je
sitotisk postal mehaniziran, s čimer se je proces tiskanja pospešil in postal še
primernejši za proizvodnjo. Do leta 1960 so v uporabo prišle rotacijske mize za
sitotisk. Kompleksnost strojev, uporabljenih za tiskanje večje količine blaga, je
pripomogla k višji ceni končnega izdelka. Danes je sitotisk redek in se uporablja za
izdelavo manjših serij. Z razvojem tehnologije je napredovalo tudi področje
tekstilnega tiskanja in tako se danes za potisk blaga uporablja digitalen tisk, ki je
mnogo cenejši, hitrejši in bolj primeren za visoko potrošno družbo, v kateri se trendi
dnevno spreminjajo [9].

2.3 OBLIKOVANJE VZORCA IN SOSLEDIJ
Vzorec je redno ponavljajoča se ureditev oblik, barv ali linij na površini, običajno kot
dekoracija [10]. Raport ali sosledje je ponavljajoč se del vzorca. Vzorce lahko
vzamemo iz tradicije in jih ohranimo ali pa spremenimo, prilagodimo in predstavimo
na drugačen način. Lahko si jih tudi izmislimo in so produkt naše domišljije,
doživljanja ter percepcije. Lahko jih združujemo in med njimi vzpostavljamo vidni ali
nevidni red. Oblikam, ki sestavljajo vzorec, določamo velikost, lego, barvo, število in
položaj. Če je oblik več, potem med njimi vzpostavljamo red in jih organiziramo v
vzorec. »Kljub temu da so za tekstil značilni ponavljajoči se vzorci, ki enakomerno
naselijo celo širino tekstilne metraže, je na oblačilu, pohištvu ali steni lahko prisotno
le eno samo, dve ali nekaj sosledij. /…/ Ponavljanje kot ena izmed osnovnih
značilnosti tekstilnega oblikovanja je lahko precej raznoliko. Pomeni premikanje
določenega motiva brez zrcaljenja ali obračanja, čeprav tudi to omogoča svojevrstno
ponavljanje. Najmanjši delček vzorca lahko ponavljamo in dobimo vedno nove
vzorce. Enoto, sosledje, ki ga ponavljamo, navidezno omejimo s pomožnim
pravokotnikom, ki ga pomikamo tesno eden ob drugem v horizontalni in vertikalni
smeri. Premikanje sosledja v vodoravnih črtah imenujemo ravno (preprosto)
ponavljanje, stopničasto ponavljanje z enakim zamikanjem po vertikali pa imenujemo
padajoče ponavljanje. Tipično ločimo premikanje za polovico, tretjino, dve petini …
višine enote, kakor bolje odgovarja izbranemu motivu. Ločimo vzorce, kjer je
osnovna enota sestavljena iz več elementov ali pa gre za povezano, zvezno likovno
kompozicijo.« [11]
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2.4 RAZVOJ BARVIL
Ljudje so nekoč tekstil in papir barvali z naravnimi barvili, pridobljenimi iz rastlin, živali
in mineralov. Volno, svilo, bombaž in lan je bilo težko barvati in tiskati, saj se je
barvilo na vlakna slabo vezalo. Že zelo zgodaj so iznašli postopek obdelave in
priprave tekstila za barvanje. Blago so predhodno skuhali v vreli vodi, ki so ji dodali
kalijev aluminijev sulfat. To je omogočilo boljše fiksiranje barvila. Proces je bil široko
znan in so ga izvajali tudi v odročnih krajih.
Za pridobitev rumene barve so na območju Evrope, bližnje Azije in severne Afrike
najpogosteje uporabljali barvilo iz rastline rumenkasti katanec (lat. Reseda luteola), ki
je zelo obstojno na svetlobi. Za pridobitev barvila so uporabili celo rastlino. Rdečo
barvo so na istih območjih pridobivali iz rastline brošč (lat. Rubia tinctorum). Ta ima
rdečkasto korenino, ki so jo posušili in zmleli v prah, s katerim so kasneje barvali.
Brošč je bila tudi ena redkih rastlin, ki so jo že zgodaj začeli gojiti zgolj za barvilo.
Kljub slabši barvni obstojnosti pri pranju so uporabljali tudi barvila, pridobljena iz
cedrovine.
Najbolj cenjeno in za pridobivanje zahtevno barvilo je bil indigo. Rastline, njihova rast
in pridobivanje barvil so se razlikovali od območja do območja. Najpogostejša in
najbolj razširjena rastlina za pridobitev indiga je bila in je še vedno silina (lat. Isatis
tinctoria), saj raste na območju Evrope, Azije ter severne Afrike. Rastlina je za
pridobitev pigmenta primerna v drugem letu starosti. Pridobivanje in obdelava rastline
se razlikujeta glede na toplotni pas rasti. Liste in rumene cvetove so zmleli, pulpo pa
pustili, da je fermentirala. Oblikovali so jo v kepice in jo preko zime pustili, da se je do
konca posušila. Pred začetkom barvanja so posušene kepice rastline za nekaj dni
potopili v kopel iz fermentiranega urina. Postopek namakanja v urin, fermentacije in
predpriprave na barvanje se je razlikoval glede na toplotne pasove, v katerih so ljudje
bivali in ustvarjali. Indigo so v Evropo in Egipt po trgovskih poteh prenesli že v času
antike, vendar pa do danes ni znano, ali so ga v tem času že uporabljali za barvanje
in tiskanje.
Za pridobitev črnih in rjavih odtenkov so uporabljali rastline, ki so vsebovale tanin.
Tega so pridobili iz drevesnih šišk, kostanja, hrastovega lubja in vina [12]. Sir William
Perkin je leta 1856 odkril prvo sintetično barvilo vijolične barve, ki je mešanica
sorodnih aromatičnih organskih spojin. Odkritju so kmalu sledile tudi sinteze drugih
barvil, vse predstavljene leta 1862 v Londonu na mednarodni razstavi [13].
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Slika 4: Silina (lit. vir [14])

Slika 5: Rumenkasti katanec (lit. vir [15])

Slika 6: Brošč (lit. vir [16])

2.4.1 Termokromna barvila
»Termokromizem je reverzibilna sprememba molekulske ali nadmolekulske strukture,
ki jo sproži toplota in je povezana s spremembami v absorpcijskem spektru
termokromne molekule, ponavadi v območju vidne svetlobe.« [17] Proces je
povračljiv, saj ob ohlajanju snov ponovno spremeni barvo v prvotno. Termokromizem
dosegamo na dva različna načina: s pomočjo tekočih kristalov ali posredno z levko
barvili. Slednja imajo širši barvni razpon, vendar je odziv na temperaturo dokaj
nepredvidljiv. Sestavljena so iz treh komponent, in sicer iz kromogena, ki daje barvo,
razvijalca, ki omogoča razvijanje barve, in nepolarnega sotopila, ki uravnava
agregatno stanje [18]. »Kromogen in razvijalec sta raztopljena v sotopilu in za
uporabo na tekstilijah so vse tri komponente vgrajene v mikrokapsulo. Pri ohlajanju
raztopine nastane kompleksni sistem, ki je v trdnem agregatnem stanju intenzivno
obarvan. Segrevanje kompleksnega sistema nad tališče izbranega sotopila privede
do izgube barve v celoti. Sprememba barve je reverzibilna.« [17] Na sliki 7 je
prikazan termokromizem levko barvil.
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Slika 7: Mikrokapsule s kompleksnim termokromnim sistemom (lit. vir [11])

2.5 OKRAŠEVANJE TEKSTILA
Okraševanje tekstila se deli na tehnike, pri katerih gre za nanos barve na tekstilno
površino (barvanje, odtiskovanje, tiskanje), in na tehnike, pri katerih kot pripomoček
uporabljamo iglo (vezenje, krpanje, našitki …). Zgodovinarji in preiskovalci menijo, da
je razvoj okraševanja tekstila potekal na tri različne, med seboj nepovezane načine:
- Prvi način naj bi se razvil na podlagi teksture, ki je nastala med izdelavo
tkanine in zaradi katere so se sprva tudi pojavila barvna odstopanja (črte,
kocke).
- Drugi način nanašanja okraskov na površino tekstila se je verjetno razvil po
vzoru tetoviranja in poslikave telesa. Sprva so uporabljali enake pigmente in
barvila, kasneje pa je tehnika napredovala in se razvila v batik, ikat in
večbarvni tisk.
- Tretji način nakazuje na to, da se je okraševanje tekstila razvilo na podlagi
krojenja, šivanja in vzdrževanja tekstila. S šivanjem in krpanjem so se
spretnosti razvijale in omogočile razvoj mozaika (angl. patchwork) ter našitkov
(ang. applique). Možnosti različnih šivov so vodile v razvoj izpopolnjenih tehnik
vezenja [5].
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2.5.1 Razvoj vezenja
Vezenina je okras, izdelan z vbadanjem igle in vodenjem niti po tekstilni ali usnjeni
površini [19]. Še danes ne vemo točno, kdaj in kje so se vezenine prvič pojavile,
vemo pa, da dobro ohranjene najdbe s Kitajske segajo v obdobje od 5. do 3. st. pr. n.
št. [20]. Številčna vezena dela, ki so se razlikovala po materialu in okraskih,
dostopnih ljudem v določenem času in okolju, so se razvila, ker vezenje ni bilo
pogojeno z družbenim statusom posameznika. Vezenine je lahko ustvarjala skupina
izkušenih ljudi ali pa širša podeželska množica. Bogatejši sloji so z zlatimi in
srebrnimi nitmi na svilo vezli bisere in kristale, medtem ko so si preprostejši ljudje
oblačila krasili s semeni, šiškami in drugimi dostopnimi okraski [21].

2.5.2 Pomen vezenin glede na izvor
Ljudje so si nekoč, ponekod pa si še danes, nastanek življenja, smrt, naravne
katastrofe, bolezni in ostale naravne pojave, za katere niso poznali logične razlage,
pojasnjevali s pomočjo dobrih in zlih duhov, bogov, mitologije in vraževerja. Verjeli
so, da dobre in zle sile nanje prežijo v potokih, zidovih in jamah, zato so jih od sebe
odganjali ali privabljali z umestitvijo vzorcev na točno določene dele oblačil oziroma
telesa, kadar je šlo za tetoviranje. Vezenje je ena redkih tekstilnih umetnosti oz.
tehnik nasploh, ki je bila nekdaj veliko bolj natančna in kompleksnejša ter je sčasoma
izgubljala kakovost. Splošna usoda motivov je sicer, da so se z minevanjem stoletij
spreminjali in poenostavili, mnogi so tudi izgubili svoj izvorni simbolni pomen.
Pomembno vlogo pri vezenju so imeli barve in materiali. Vezenine so največkrat
upodabljale mitološka bitja. Kitajske vezenine so bile na primer vedno zelo cenjene
zaradi izvrstne, precizne izdelave ter veliko skritega simbolizma. Ko so po svetu
formalne religije prevzele poganske praznike in verovanja, so se glede na vero
predrugačili tudi izvirni poganski motivi (trikotniki, granatna jabolka, tulipani, kvadrati,
spirale). Motivi, ki so se uporabljali pri vezenju, so se prenašali tudi v ostale veje
umetnosti, kot so rezljanje, lončarstvo, izdelava preprog, predvsem pa so vplivali na
izdelavo in oblikovanje nakita. Nakit je po starih prepričanjih imel tako magičen kot
religiozen pomen [21].
V srednjem veku je bila vsa umetnost podrejena krščanstvu. Laneni prti, vitraži in
vezenine so bila sredstva komunikacije cerkve z nepismenim prebivalstvom. Motive,
ki imajo izvor v krščanski veri, lahko najdemo na hišnem lanenem tekstilu in čipkah.
Nove motive so širili s knjigami in priročniki o vzorcih ter kasneje preko veziljskih šol.
Motivika predstavlja boj med dobrim in zlim, npr. sveti Mihael v boju z zmajem.
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V sedemnajstem stoletju so se začeli pojavljati cvetlični vzorci, pogostejši so postali
tudi posamezni motivi, ki so izvirali iz krščanske vere in prikazovali različne biblične
izseke, kot so Adam in Eva, križanje ter Jakobov boj [22].
Islam je najmlajša svetovna religija, ki se je iz Savdske Arabije hitro širila prek
Palestine, Sirije, Iraka, Irana ter centralne Azije do Evrope na območje Španije in
Portugalske. Na tem obsežnem območju obstaja enotnost v arhitekturi in ostalih
umetniških slogih. Islam je močno vplival na razvoj geometrije, kaligrafije in arabesk.
Motivi in vzorci vezenin islamskega sveta niso tako močno povezani z vero kot
krščanski. Namerno izbrana napačna barva, nedokončan vzorec, napačen vbod ‒
vse to kaže na prepričanje, da je le Alah popoln in nezmotljiv. Najlepši primeri
islamskih vezenin so bili narejeni na območju Iberskega polotoka, po vsej verjetnosti
na območju Granade v Španiji. Ročno narejene lanene krpe so bile skoraj v celoti
prekrite s svileno nitko v lososovi, rumeni, rjavi, rdeči in modri barvi. Izvezeni vzorci
so spominjali na tipične islamske ploščice.
Na zahodu se je z industrijsko modernizacijo oblikoval na vezilstvo drugačen pogled.
Razvilo se je mišljenje, da je ročno vezenje konjiček za krajšanje prostega časa, saj
so vezenine danes v veliki večini izdelane strojno, v količinsko velikih serijah. Danes
je posamezniku, ki veze, dana možnost, da si motiv za vezenje izmisli ali pa ga
vzame iz tradicije ter ga interpretira na svoj način. Visoko razvita sodobna družba
dopušča veliko mero ustvarjalnosti in vezenina je tako postala izdelek posameznika
in ne družbe oz. skupnosti kot nekoč.
Najstarejši motivi vezenin, ki so se v zgodovini človeštva tudi najpogosteje pojavljali,
so motivi velike boginje, drevesa življenja, vode, sonca, ptic in različnih rož. Simboli
zaščite, plodnosti, duhovnosti in blaginje so izvirali iz narave, ki jo je človek vsak dan
opazoval ter z njo živel. V rastlinju in živalstvu, ki ga je obdajalo, je iskal vzporednice
in možne razlage za vsakdanje dogodke v svojem življenju [21].

Slika 8: Rajski vrt, Adam in Eva iz poznega 16. stoletja; žamet z vezenino iz zlate in svilene niti (lit. vir [22])
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2.5.2.1 Simbolika zaščite
Vse obrede, pri katerih je bil človek na kakršenkoli način izpostavljen zlim silam in
ranljiv (smrt, poroka, rojstvo), so spremljale zelo različne vezenine s simboli zaščite,
ki so se v različnih kulturah uporabljale na več načinov. Že v času paleolitika so
domovanje jamskega človeka varovale različne figurice, narejene iz mamutovih kosti
in oklov, za katere so verjeli, da odganjajo zle duhove, vsiljivce in varujejo skupnost.
Danes v večini domov najdemo oltarčke in svete kote. To so prostori, ki so namenjeni
svetim figuricam in h katerim se ljudje obračajo z molitvijo, da bi zaščitili svoje družine
in sebe.
Za ljudi so imele živali z rogovi (jelen, oven, koza, los, gams, bik, bizon, bivol …)
poseben pomen, zato so jih tudi najpogosteje upodabljali tako na poslikavah kot
vezeninah. Zaradi sposobnosti rasti in menjanja rogov so jih povezovali s ponovnim
rojstvom. Danes še vedno kot znak zaščite doma najdemo obešene rogove živali nad
vhodnimi vrati hiš vse od Afganistana do Španije. Prenos rogov in najpogostejših
lovnih živali na vezenine se je čez čas poenostavil in stiliziral.
Na etnično pestrem območju Grčije in Balkanskega polotoka so bile vezenine pisane,
geometrijske in umeščene na robove oblačil, predvsem rokavov. Na območju
Balkana so najpogosteje uporabljali križni vbod. Vezli so z volnenim sukancem v bež,
modri in zeleni barvi. Severno, proti Panonski nižini so motivi postajali bolj cvetlični,
težke volnene materiale kot osnovo za vezenje je zamenjal bel lan. Naglavne rute in
šale ter ostala pokrivala so krasili s pisanimi svilenimi nitmi v geometrijskem
zaporedju ali križnimi vbodi. Pogost motiv na volnenih brezrokavnikih in jaknah so bili
sončni diski, spirale, drevo življenja in pletene kite. Na območjih, kjer je prevladovala
islamska vera (Turčija, Sirija, jug Španije), so bili največkrat uporabljeni motivi ribe,
roka Fatime, trikotnik, polmesec in kvadrat. Vsi služijo odganjanju zla. Tudi na
območju bivše Jugoslavije so bili glavni in najpogostejši motivi tisti, ki so služili
odganjanju in zaščiti pred zlom.

11

Slika 9: Detajl sirskega oblačila iz mesta Hama iz obdobja 1950–1960;
razlike v barvi določajo področje, s katerega človek prihaja (lit. vir [23])

Z vezeninami okrašen tekstil so v Skandinaviji in Nemčiji razobesili okrog umivalnikov
in vež, v vzhodni Evropi in Maroku pa ga ogrnili okoli oken in ogledal. Verjeli so, da
sicer zlo lahko vstopa skoznje. V krščanskih deželah še danes velja prepričanje, da
vezeni, rezljani ali drugače prisotni monogrami zadržijo zlo. Monogram IHS je npr.
krščanski simbol Jezusovega imena, ki izvira iz grščine [21].

Slika 10: Tradicionalna oblačila s področja Srbije v devetnajstem stoletju (lit. vir [24])
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2.5.2.2 Simbolika plodnosti in rodovitnosti
Rodovitnost zemlje in plodnost ženske sta vedno predstavljali glavno skrb človeštva.
Simboli, ki predstavljajo plodnost in rodovitnost, so skoraj univerzalni in prisotni v
vseh kulturah. V zgodovini jih je mnogo izgubilo svoj prvotni pomen. Motiv boginje
zemlje Venere, ki se je začel pojavljati v jamskih bivališčih, se je s poslikav in kipcev
kasneje prenesel tudi na vezenine. Območja izvora temu simbolu plodnosti, zaščite,
cikla življenja in nastanka človeka sicer ne moremo določiti. Bil je poznan v vseh
kulturah širom sveta ter čaščen na podobne načine. Venera, boginja zemlje, blaginja,
Mati, mati Zemlja ‒ vsa ta imena so označevala prej omenjeni simbol, ki je v
zgodovini spreminjal svojo podobo. Najti ga je moč v vseh vejah zgodnje umetnosti.

Slika 11: Kip sedeče Mati boginje, ki jo varujeta dve divji mački (lit. vir [25])

V vezeninah se je simbol plodnosti najpogosteje pojavljal na območju od Jadrana do
Egejskega morja, Ukrajine in Poljske. Posebej pogost je bil na območju Mediterana
in Rusije. Značilen simbol se je v času renesanse preoblikoval v dekorativni vzorec,
sploh v Evropi, kjer je bil največkrat prikazan kot morski deklici podobno bitje z
dvema repoma in nemalokrat moško glavo. Takšne vezenine so bile najdene na
Kreti.
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Slika 12: Slovanska boginja Mokosh; simbolizira življenje, plodnost in zaščito (lit. vir [26])

Slika 13: Detajl s poročne brisače; Rusija, 19. stoletje (lit. vir [27])

Granatno jabolko je bilo tam, kjer je uspevalo, eden izmed najbolj očitnih in
najpogosteje uporabljanih simbolov plodnosti v zgodovini ‒ na območju Turčije, Sirije
in bližnjega vzhoda. Na zahodu je granatno jabolko nadomeščal tulipan, ki je po
obliki spominjal na žensko vulvo in so ga tako povezovali s plodnostjo. Na severu
Sirije je bil simbol plodnosti najpogosteje nagelj, ki so ga stilizirali v šestkotnik. Še en
pogost motiv, ki predstavlja žensko plodnost, je trikotnik, ki ponazarja sramni
trikotnik. Pomen simbola sega v čas jamskega človeka in je bil najden že na jamskih
poslikavah. Mnoga ljudstva so ga vezla na otroške kape in robove oblačil [21].
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2.5.2.3 Simbolika življenja
Sposobnost kač in kuščarjev, ki se levijo, so povezovali z obnavljanjem življenja, zato
so njihove simbole na območju Bornea in Indonezije vezli na ženska krila in moške
plašče. Pomemben simbol je bila tudi voda, ki so jo upodabljali z meandri in cikcak
motivi. Ladja je ponazarjala potovanje skozi življenje, riba pa pomen vode kot vir, iz
katerega se vsi napajamo. Skrivnostnost vode so povezovali tudi z rojstvom. V
Bengaliji motiv ribe vezejo na posteljne prevleke deklet, ki so pripravljene na zakon.
Morske deklice so zaščitnice vode in so bile pogost motiv v Angliji v sedemnajstem
stoletju. Dež, ki prinaša življenje živalim in pridelkom, so povezovali z mlekom
boginje življenja in doječe matere. Ponazarjali so ga z vzporednimi črtami in trikotniki,
ki jih še danes na območju severnega Jemna vezejo na predele prsi poročnih oblek
mladih nevest.

Slika 14: Vezenina s simboli granatnega jabolka iz Uzbekistana (lit. vir [28])

Drevo ima zgodovinsko velik pomen. Njegove korenine segajo v podzemlje, krošnja v
nebesa, deblo pa ta dva svetova med seboj povezuje. V letnih časih predstavlja cikel
življenja, simbolizira rojstvo, življenje, smrt in ponovno rojstvo. Drevesni plodovi,
mleček in smola ponazarjajo plodnost ženske. Ko so simbol prenašali na vezenine,
so ga poenostavili [21].

2.5.2.4 Simbolika duhovnosti
Pomemben in pogost motiv na področju duhovnosti so bile ptice. Skoraj povsod so
bile predstavnice duhovnega sveta, sli med sončnimi, nebesnimi in zemeljskimi
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bogovi. Verjeli so, da ptice v posmrtno življenje nosijo duše umrlih, le ti pa tam tudi
sami postanejo ptice. Pripadniki plemena v Sibiriji so si na rame tetovirali ptice, saj so
verjeli, da bodo pomagale ohraniti dušo v telesu. Prav tako so jih rezljali na zibke
otrok, saj naj bi preprečile, da bi se otroci sredi noči kam odpravili. Ptice so ene
izmed najpogostejših motivov vezenin na svetu. Spremljajo jih simboli sonca,
cvetlični vzorci plodnosti in drevo življenja v različnih oblikah [21].

2.5.3 Vezenine na Slovenskem
V slovenskem prostoru veliko simbolov izvira še iz časov poganskega verovanja,
bajeslovnih bitij, urokov in vraž. Ljudje so se zelo bali privoščljivih urokov, ki so jih en
drugemu izrekali zaradi sosedskih nestrinjanj in zamer. Verjeli so v moč zaščite, ki
naj bi jo določeni predmeti imeli. Tako so na primer verjeli, da lesena palica za oporo
pri hoji odganja zlo in škodoželjne uroke, če je le dovolj požrta od lesnih črvov. Pri
gradnji nove hiše je bil pomemben temelji kamen, ki ga je gospodar izbral po
občutku. Verjeli so, da naj bi hišo varoval. Mnogo simbolov se je preneslo tudi na
vezenine. Perunova cvetlica (svarica) ima cvet s šestimi listi različnih oblik in naj bi
poleg bršljana, praproti, hrastovih listov in kolovrata varovala pred zlom in nesrečo
[29]. »Svarica, praprot in bršljan so delovali proti udaru strele, požaru in raznim
boleznim. Hrastovi listi so dajali moč in trdnost družini.« [29] Te motive najdemo tako
na narodnih nošah kot na preprostejših oblačilih. Vezenine so pripovedovale o
vrednotah posameznika, ki jih je nosil, in družbe, iz katere je prihajal, prav tako so
govorile o človekovi duhovnosti in nadnaravnih silah, ki nanj vplivajo.
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Slika 15: Vezenine na rokavu tradicionalnega slovenskega oblačila: »/…/ družinski košek sreče (1) varujeta
spodaj in zgoraj dve vnic vrteči 'svarici' (2), ki imata v sredini sonce. Sonce predstavlja življenje, torej varujeta tudi
življenje dekleta in družine. Vse okoli koška so varovalne rastline, od praproti do oreha, z zaprtimi in odprtimi
semenskimi mešički (3), kar lahko pomeni, da dekle še ni godna za rojevanje, vendar lahko zanosi. Spodaj sta
dva nasproti obrnjena polžka – starša, z vnic všitimi nitmi (4), kar pomeni, da jo varujeta. Med njima je spodaj
majhen polžek (5), ki predstavlja dekle, zavarovano z dvema praprotma proti boleznim in neplodnosti. Še eden
večji levo (6) je eden od še živečih starih staršev in pod njim še manjši v nasprotnem zasuku (7), kar pomeni njen
brat. Manjša 'svarica' (8) z dvema praprotma pod koškom pazi na njihov dom. Spodnji rob rokava je obrobljen s
trojnimi listi mokovca (9). Število tri kot tudi mokovec imata močan protiuročni učinek na dotik. Dodaten učinek
imajo še luknjice, ki urok razpršijo.« (Lit. vir [29])

»Od 16. stoletja dalje so po evropskih deželah potovale vezilske vzorčne knjige,
osnova za učenje in vezenje. Vezenje je bilo že takrat ne le obrtna, pač pa tudi
prostoročna dejavnost. Bilo je ena od ročnih spretnosti, ki so jih poučevali v vseh
ženskih, večinoma samostanskih šolah, kamor so sprva hodile le plemiške hčere,
kasneje pa tudi meščanske […] Razširjenost vezenja med kmečkimi ljudmi je tesno
povezana z možnostjo šolanja. V času vladavine Marije Terezije, ki je prva v naših
krajih vpeljala šolanje za vse sloje, so nastavljali učiteljice za ročna dela v posebnih
oddelkih ljudskih šol (imenovali so jih industrialne). Pogosto niso imele izobrazbe,
pogoj ni bila niti pismenost. Premožnejši so si privoščili šolanje hčera v samostanskih
šolah (dominikanke v Velesovem pri Kranju, uršulinke v Škofji Loki in Mekinjah,
šolske sestre v Repnjah pri Vodicah). Večini prebivalstva na podeželju so vezenine
postale dostopne šele po letu 1869, ko je vezenje kot ena od ročnih spretnosti skupaj
s kvačkanjem, pletenjem in šivanjem postalo del programa obvezne osnovne šole
(do 60. let 20. stoletja).« [30]
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2.6 SELITVE
Za selitve lahko na splošno rečemo, da obstajajo, odkar obstaja vesolje. Neživa in
živa narava sta v nenehnem gibanju, kar pa je tudi temelj evolucije. Selitve so tako
ena najuspešnejših evolucijskih prilagoditev rastlin in živali, predvsem pa so temelj
razvoja modernega človeka. Na pot v Evropo so tako, ko se je med ledenimi dobami
nekoliko umaknilo morje, odšli že predniki neandertalcev in ti so se tudi kasneje
nenehno selili po kontinentu. Iz Afrike so se še hitreje razselili predniki sodobnega
človeka, ki so najprej naselili Azijo in Avstralijo, med ledeno dobo pa še Evropo, kjer
so že živeli neandertalci. Tako se je začel tudi hud boj za hrano in bivališča, Homo
sapiens sapiens je v zgodovinsko kratkem obdobju iztrebil daljno sorodno vrsto ‒
človečnjaka. A tu se seveda ni ustavil, saj boj za preživetje poznamo še danes, le da
so v modernem svetu vojne razmere in vzroki zanje precej bolj kompleksni [31].

2.6.1 Selitve modernih ljudstev v zgodovini
V evropski zgodovini čas od 4. do 8. stoletja poznamo kot čas preseljevanja ljudstev.
Po razpadu Rimskega imperija, ki ga je deloma prav tako zakrivilo seljenje drugih
narodov za boljši jutri, so bile v Evropi več kot tristo let edina stalnica selitve.

Slika 16: Preseljevanje ljudstev med 5. in 8. stoletjem n. št. (lit. vir [32])
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V srednjem veku je s katoliško cerkvijo prišlo nekaj več stabilnosti, po 16. stoletju pa
se je evropska kultura z reformacijo razširila tudi po drugih celinah. To je omogočilo
hiter napredek družbe in številna odkritja na področju znanosti. S kulturo se je
razširila tudi umetnost in na mnogih celinah pustila močan vtis, križarji in popotniki pa
so domov prinesli tudi novitete z drugih celin [32].

Slika 17: Pristanek Krištofa Kolumba na Hispanioli v Karibih in srečanje z domorodci (lit. vir [33])

Od 16. stoletja do danes je človek s selitvami zasedel domala vse za življenje
primerne in tudi bolj odročne kotičke zemlje. V modernem času je celo poletel na
Luno in se v prihodnosti pripravlja na poselitev drugih planetov, predvsem Marsa
[34].

Slika 18: Pristanek človeka na Luni (lit. vir [34])
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V času ko se človeštvo na eni strani pripravlja na poselitev vesolja, na drugih, že
poseljenih območjih, vladajo vojna, kaos, lakota ali pa zgolj nezadovoljstvo z rodnim
okoljem. Vse to ima za posledico, da se moderni človek seli zelo daleč v izjemno
kratkem času, s svojo edinstveno prevlado pa preseljuje tudi druge živalske in
rastlinske vrste. A selitve vseeno niso na voljo vsem. Zaradi ekonomskega prepada
med bogatimi in revnimi so številni žrtve vojn za dobičke in prevlado ter tako bežijo in
se preseljujejo nezakonito. V enaindvajsetem stoletju ne poznamo celine, kjer se ne
bi del človeške populacije selil pod prisilo, kar pa ima lahko hude posledice zaradi
razlik v kulturah in prilagajanja novim okoljem. V sodobnih slovarjih se za ta del
populacije uporablja besedo begunec. To je človek, ki (z)beži iz domovine pred
nevarnostjo, preganjanjem ali neprijetnostmi zaradi vojnih, političnih, religioznih ali
rasnih razlogov [35].

2.6.2 Begunska kriza 21. stoletja
S koncem preteklega in začetkom novega stoletja so se vojne za prevlado, vpliv in
predvsem dobiček ter ekonomske dobrine preselile v manj razvite predele sveta, ki
pa so izjemno bogati z rudninami in tudi, žal, poceni človeškimi življenji. Konec druge
svetovne vojne je prinesel odmik žarišč iz Evrope na druga, modernejša in zato
kompleksnejša bojišča na bližnjem Vzhodu in v Afriki. Ozaveščenost ljudi in
razširjenost tehnologije pa vseeno omogočata, da se mnoge žrtve vojn dobro
zavedajo, zakaj in od kod prihajajo konflikti. V primerjavi s tamkajšnjimi razmerami je
Evropa videti kot prostor, kjer se cedita med in mleko. Mnogi se tako raje, kot da bi
sodelovali v bojevanju in zrli smrti v oči, odločijo za beg in naselitev v zahodnih
deželah. Tudi relativna bližina kontinentov in dobre morske povezave so razlog, da je
ta pot, za tiste, ki si jo lahko privoščijo, čeprav smrtno nevarna, boljša rešitev kot
streljanje. Za države Evrope je to vedno večji pritisk, saj s svojo rigidno pravno in
nehumano obravnavo priseljencev niso sposobne poskrbeti niti za njihove najbolj
osnovne življenjske potrebe, kar je pripeljalo do hude begunske krize. Ljudje se
stiskajo, hirajo in umirajo v neživljenjskih razmerah tik ob meji Evropske unije, želja
do boljšega življenja pa je mnoge pahnila v beg tudi iz begunskih centrov v notranjost
celine. S križanjem kultur in različnih verovanj je prišlo do radikalizacije na obeh
straneh in tako je sovraštvo med skrajneži ter civilno družbo pripeljalo do še večje
negostoljubnosti in upora do priseljencev [36–38].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu bom predstavila, kako sem, upoštevajoč kulturno
dediščino, različne pomene vzorcev, barve, tehniko sitotiska in omejitve
termokromnih barvil, slovenske in sirske vezenine združila v kolekcije kuhinjskega
tekstila, namenjenega pogrinjanju jedilne mize. Kolekcije so sestavljene iz prtov,
pogrinjkov in namiznih tekačev. Izdelke sem v kolekcije razdelila glede na pomen in
postavitev likovnih elementov, njihovo sporočilnost pa odražata preplet slovenskih in
sirskih vzorcev ter uporaba navadnih pigmentov in termokromnih barvil. Izdelki zares
zaživijo šele z uporabo. Vroči krožniki, posode in skodelice, vsi za seboj puščajo sled
ter povzročajo spremembe ali izginjanje določene barve. Nekateri pogrinjki so
ponekod tudi vezeni. S tem sem želela poudariti izvor vzorcev, saj prav vsi izvirajo iz
vezenin. Prav tako sem z vezeninami dodatno želela vstopiti v osebni prostor in se
še bolj približati uporabniku. Vezenina namreč izdelku doda vrednost in na
svojevrsten način posameznika pritegne. Ker ima volumen in izstopa iz površine
pritegne oko in roko povabi k dotiku. Je kot osebni podpis, ki ga lahko otipaš.
Spremembo barve pogrinjka sprožimo sami in jo opazujemo, vezenine na njem pa se
lahko tudi dotaknemo in na ta način vzpostavimo dodaten stik.
Kolekcije so nastale s prerisovanjem predlog za vezenine ter njihovo modifikacijo.
Elementi so bili deležni spremembe, bodisi odvzemanja ali dodajanja posameznih
delov. Vzorce sem v kolekcije razdelila na podlagi uporabljenih barv in postavitve
posameznih elementov ter možnosti kombiniranja posameznih izdelkov med seboj.
Kljub temu da sem vzorce smiselno razdelila glede na obliko, velikost in kompozicijo
posameznih elementov, pa jih uporabnik med seboj lahko uredi in uporabi glede na
lasten občutek za estetiko, da mu bo končni videz jedilne mize kar najbolj všeč. V
naslednjih poglavjih so prikazane predloge za pogrinjke, prte in tekače. Predstavljeni
vzorci se lahko uporabijo za potisk vseh naštetih. Eksperimentalni del zajema opis
postopka tiskanja in izvedbe testov obstojnosti, ki sledijo standardom ISO.
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3.1 PRIMERJAVA SLOVENSKIH IN SIRSKIH VEZENIN GLEDE NA
POMEN
V preglednici 1 so prikazane slovenske in sirske vezenine glede na pomen.
Preglednica 1: Primerjava slovenskih in sirskih vezenin

SLOVENSKI

POMEN

SIRSKI

PLODNOST

Praprot

Granatno
jabolko

Nagelj

Nagelj

Orehova
vejica

Tulipan

ŽIVLJENJE

Lipov list

Drevo
življenja,
boginja
življenja
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Nadaljevanje preglednice 1:

SLOVENSKI

POMEN

SIRSKI

ZAŠČITA

Praprot

Dlan

Trojni list
mokovca

Kvadrat

DUHOVNOST

Ptica

Ptica

3.2 RAZVOJ VZORCEV ZA KUHINJSKI TEKSTIL
Osnova, iz katere sem izpeljala vzorce za kuhinjski tekstil, so sirske in slovenske
vezenine. Pri obeh kulturah so me zanimali tisti motivi, ki so najbolj prepoznavni in za
katere sem našla dokaj jasne pomene. Motive sem z vezenin prerisovala, tako da so
se v procesu ustvarjanja ohranile moje ročne poteze. Nekateri vzorci so v likovno
celoto sestavljeni glede na obliko, barvo in orientiranost posameznih elementov.
Določene kolekcije so sestavljene iz izključno slovenskih ali sirskih motivov. Sirske
vezenine in vzorci so barvno precej pestrejši od slovenskih, gre predvsem za
intenzivne barve na temni osnovi, medtem ko pri slovenskih vezeninah prevladujeta
rdeča ali bela nit na beli osnovi.
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Slika 19: Prerisovanje vzorcev in sestavljanje v celoto

Že med prerisovanjem na pavs papir sem odkrila različne možnosti kombiniranja in
prekrivanja motivov. Hkrati sem spoznavala njihove pomene in ugotovila, da so si
nekateri pomensko zelo podobni, hkrati pa oblikovno zelo različni. Vseeno so končni
vzorci oblikovno in stilsko smiselno sestavljeni.
Ko sem vzorce prerisala, sem jih skenirala in uredila v programu Adobe Illustrator,
kjer sem za vektorizacijo posameznih motivov uporabila orodje Image trace, motivi
pa so bili tako pripravljeni za kasnejšo obdelavo in manipulacijo. Velikost, postavitev,
orientiranost in barvo posameznih elementov sem prilagajala v programu Photoshop.
Različne dele vzorcev sem obračala, kopirala in združevala, dokler nisem dosegla
želenega rezultata. Program mi je omogočil tudi simulacijo tekstila v prostoru.
Kolekcije kuhinjskega tekstila ponujajo možnost kombiniranja posameznih prtov,
pogrinjkov in tekačev glede na osebne želje posameznika.
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3.3 KOLEKCIJA DROBNEGA RASTLINSKEGA POTISKA
Kolekcija je sestavljena iz treh vzorcev, primernih za prte. Njihova glavna likovna
značilnost je, da so drobni in in se raztezajo po celotni površini tkanine. Vzorce sem
oblikovala iz tipičnih slovenskih motivov. Vzorec se spremeni tam, kjer odložimo topel
predmet. Učinek spreminjanja oz. izginevanja barve je lokalen in vezan na topel
predmet. Uporabljeni motivi in njihovi pomeni so podani v preglednici 2.
Preglednica 2: Pri kolekciji drobnega rastlinskega potiska uporabljeni motivi slovenskih vezenin, njihovi detajli in
pomen

IZVOREN MOTIV
VEZENIN

ZA TISK SPREMENJEN MOTIV

POMEN

Lipov list je slovenski
simbol in ponazarja
središče skupnosti,
zdravje, veselje in
življenje [39].

Žito ponazarja cikel
življenja, plodnost zemje
in rojstvo. Slovanska
ljudstva so žito
upodabljala ob boginji
Živi, zaščitnici polj in čred
[40].
Stilizirana cvetna
mandala kot izpeljanka
motivov cvetja ponazarja
plodnost in življenje [21,
40].
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Slika 20: Motiv lipovega lista; tisk s črnim termokromnim barvilom

Slika 21: Motiv lipovega lista; tisk s črnim termokromnim barvilom; prikaz izginitve vzorca ob stiku s toploto
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Slika 22: Motiv pšeničnega klasa; tisk s črnim termokromnim barvilom

Slika 23: Motiv pšeničnega klasa; prikaz izginitve vzorca ob stiku s toploto
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Slika 24: Del cvetlične mandale; tisk z mešanico navadnega modrega pigmenta in črnega termokromnega barvila

Slika 25: Del cvetlične mandale; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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3.4 KOLEKCIJA RDEČEGA V VELIKEM IN MALEM
Kolekcija je sestavljena iz treh različnih vzorcev, primernih za prte in pogrinjke.
Posamezni vzorec v tej kolekciji je sestavljen iz dveh elementov, ki se med seboj
razlikujeta in dopolnjujeta v velikosti. Večje, ponekod nesimetrične elemente
dopolnjujejo manjši, v raport urejeni motivi. Sporočilnost vzorcev je razvidna iz
preglednic 3 in 4. Količina rdeče barve v motivih se manjša. Pri prvem vzorcu je
izrazita in zapolnjuje velike motive, pri drugem je rdeč motiv izrazito manjši, vendar
obsega celotno površino tekstila, pri tretjem vzorcu pa rdeča barva nastopa v ozadju
in zapolnjuje droben motiv.
Preglednica 3: Pri kolekciji rdečega v velikem in malem uporabljeni motivi slovenskih vezenin, njihovi detajli in
pomen

IZVOREN MOTIV VEZENIN

ZA TISK SPREMENJEN MOTIV

POMEN

Žito ponazarja cikel
življenja, plodnost zemje
in rojstvo. Slovanska
ljudstva so žito
upodabljala ob boginji
Živi, zaščitnici polj in
čred [40].

Vinska trta in grozdje sta
povezana s simboliko
obilja in blaginje [41].

Listi mokovca so simbol
zaščite pred uroki in
neplodnostjo [29].
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Preglednica 4: Pri kolekciji rdečega v velikem in malem uporabljeni motivi sirskih vezenin, njihovi detajli in pomen

IZVOREN MOTIV VEZENIN

ZA TISK SPREMENJEN MOTIV

POMEN

Sadež simbolizira
ljubezen, bogastvo in
plodnost. V zgodovini je
bilo granatno jabolko
posvečeno boginjam
ljubezni [42].
Drevo življenja je
najpogostejši simbol v
vseh kulturah. Vsaka
rastlina na nek način
ponazarja drevo življenja,
saj korenine segajo v
podzemlje, krošnja oz.
cvetovi pa v nebesa.
Steblo oz. deblo je
povezava vseh treh
svetov; tako je cikel
življenja, smrti, življenja
sklenjen. Simbol rojstva,
zrelosti, smrti in
ponovnega rojstva je
ponazorjen z listi,
steblom in sadežem.
Plodnost drevesa je
povezana s plodnostjo
ženske [21].
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Slika 26: Motiv granatnega jabolka in pšeničnega klasa, tisk z mešanico navadnega rdečega pigmenta in črnega
termokromnega barvila (motiv granatnega jabolka) ter navadnim črnim pigmentom (motiv klasja)

Slika 27: Motiv granatnega jabolka in pšeničnega klasa; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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Slika 28: Motiv dela vinske trte in stiliziranega slovenskega ornamenta; tisk z mešanico navadnega rdečega
pigmenta in črnega termokromnega barvila (motiv slovenskega ornamenta) ter navadnim črnim pigmentom (motiv
vinske trte)

Slika 29: Motiv dela vinske trte in stiliziranega slovenskega ornamenta; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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Slika 30: Motiv mokovca in drevesa življenja; tisk z mešanico navadnega rdečega pigmenta in črnega
termokromnega barvila (motiv mokovca) ter navadnim črnim pigmentom (motiv drevesa življenja)

Slika 31: Motiv mokovca in drevesa življenja; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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3.5 KOLEKCIJA ŽIVOBARVNIH VZORCEV
Kolekcija je sestavljena iz treh vzorcev, primernih za prte in pogrinjke. Linija dveh
vzorcev je brez konture, medtem ko prvi vzorec dopolnjuje konturna linija tulipana,
potiskanega s termokromnim barvilom, ki ob stiku s toploto izgine. Uporabljeni motivi
in njihov pomen so prikazani v preglednicah 5 in 6.
Preglednica 5: V kolekciji živobarvnih vzorcev uporabljeni motivi slovenskih vezenin, njihovi detajli in pomen

IZVOREN MOTIV VEZENIN

ZA TISK SPREMENJEN MOTIV

POMEN

Praproti različnih oblik
so Slovenci vezli na
dekliška in ženska
oblačila, saj so poleg
orehovih vejic eden
najmočnejših
protiuročnih simbolov in
simbolov plodnosti [29].

Vsakršno cvetje je bilo
povezano z življenjem,
plodnostjo in
rodovitnostjo [21, 40].
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Preglednica 6: V kolekciji živobarvnih vzorcev uporabljeni motivi sirskih vezenin, njihovi detajli in pomen

IZVOREN MOTIV VEZENIN

ZA TISK SPREMENJEN MOTIV

POMEN

Tulipan je simbol
plodnosti in
ponazarja obilje.
V turški kulturi je
tulipan simbol
raja na zemlji
[21].
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Slika 32: Motiv stiliziranih praproti in tulipanov; tisk z mešanico navadnega modrega pigmenta in črnega
termokromnega barvila (motiv praproti) ter črnim termokromnim barvilom (kontura tulipana)

Slika 33: Motiv stiliziranih praproti in tulipanov; prikaz postopnega izginjanja vzorca tulipana in spremembe barve
praproti

Slika 34: Motiv stiliziranih praproti in tulipanov; prikaz končnega videza vzorca po stiku s toploto
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Slika 35: Stiliziran motiv cvetja; tisk z mešanico navadnega rdečega pigmenta in črnega termokromnega barvila
ter mešanico navadnega rumenega pigmenta in črnega termokromnega barvila

Slika 36: Stiliziran motiv cvetja; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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Slika 37: Stiliziran motiv cvetja; tisk z mešanico navadnega rdečega pigmenta in črnega termokromnega barvila,
mešanico navadnega rumenega pigmenta in črnega termokromnega barvila ter navadnim črnim pigmentom

Slika 38: Stiliziran motiv cvetja; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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3.6 KOLEKCIJA ORISANIH VZORCEV
Vzorci v tej kolekciji so sestavljeni iz zgolj slovenskih motivov, povzetih po slovenskih
predlogah za vezenine, ki upodabljajo rastlinstvo in živalstvo. Primerni so za
pogrinjke. Njihova likovna značilnost je izrazita kontura, ponekod zapolnjena z barvo.
Pomen motivov je opisan v preglednici 7.
Preglednica 7: V kolekciji orisanih vzorcev uporabljeni motivi slovenskih vezenin, njihovi detajli in pomen

IZVOREN MOTIV
VEZENIN

ZA TISK SPREMENJEN MOTIV

POMEN

Praproti različnih oblik so
Slovenci vezli na dekliška
in ženska oblačila, saj so
poleg orehovih vejic eden
najmočnejših protiuročnih
simbolov in simbolov
plodnosti [19].

Vsakršno cvetje je bilo
povezano z življenjem,
plodnostjo in rodovitnostjo
[21, 40].

Ptice so simbol duhovnosti
in predstavljajo vez z
onstranstvom [21].
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Slika 39: Motiv praproti; tisk z navadnim zelenim pigmentom, mešanico navadnega rumenega pigmenta in črnega
termokromnega barvila ter navadnim črnim pigmentom (kontura)

Slika 40: Motiv praproti; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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Slika 41: Motiv vinske trte; tisk z navadnim zelenim pigmentom, mešanico navadnega rumenega pigmenta in
črnega termokromnega barvila ter navadnim črnim pigmentom (kontura)

Slika 42: Motiv vinske trte; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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Slika 43: Motiv ptice; tisk z mešanico navadnega rdečega pigmenta in črnega termokromnega barvila ter
navadnim črnim pigmentom

Slika 44: Motiv ptice; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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3.7 KOLEKCIJA SIRSKIH VZORCEV
Kolekcija je sestavljena iz vzorcev, primernih za tekače in pogrinjke. Vzorce sem
povzemala po sirski motiviki. Oblikovala sem jih z zrcaljenjem, kopiranjem, večanjem
in manjšanjem posameznih elementov. Pomen motivov je opisan v preglednici 8.
Preglednica 8: V kolekciji sirskih vzorcev uporabljeni motivi vezenin, njihovi detajli in pomen

IZVOREN MOTIV VEZENIN

ZA TISK SPREMENJEN
MOTIV

POMEN

Kvadrat je eden
izmed najmočnejših
simbolov zaščite [21].

Roka Fatime ali
Hamsa je simbol, ki
prikazuje odprto
desno dlan. Reče se
ji tudi roka sreče, saj
je simbol zaščite pred
zlom in vsem hudim
[21, 43].
Drevo življenja je
najpogostejši simbol v vseh
kulturah. Vsaka rastlina na
nek način ponazarja drevo
življenja, saj korenine segajo
v podzemlje, krošnja oz.
cvetovi pa v nebesa. Steblo
oz. deblo je povezava vseh
treh svetov, tako je cikel
življenja, smrti, življenja
sklenjen. Simbol rojstva,
zrelosti, smrti in ponovnega
rojstva je ponazorjen z listi,
steblom in sadežem.
Plodnost drevesa je
povezana s plodnostjo
ženske [21].
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Slika 45: Kompozicija kvadratov; tisk z navadnim
rdečim pigmentom ter mešanico navadnega modrega
pigmenta in črnega termokromnega barvila

Slika 46: Kompozicija kvadratov; prikaz spremembe
barve ob stiku s toploto
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Slika 47: Drevo življenja; tisk z mešanico navadnega rdečega pigmenta in črnega termokromnega barvila,
mešanico navadnega modrega pigmenta in črnega termokromnega barvila ter navadnim črnim pigmentom
(kontura)

Slika 48: Drevo življenja; prikaz spremembe barve ob stiku s toploto
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Slika 50: Dlan Fatime; prikaz spremembe barve
ob stiku s toploto

Slika 49: Dlan Fatime; tisk z mešanico navadnega
rumenega pigmenta in črnega termokromnega barvila
ter navadnim črnim pigmentom (kontura)
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3.8 TEHNIKA SITOTISKA
Za izvedbo potiskov sem izbrala tehniko sitotiska, ker mi je ta način prenosa ideje na
tekstil zelo blizu, prav tako pa tudi možnosti eksperimentiranja, ki jih ponuja. Tehnika
me je pritegnila, ker so izdelki vedno unikatni in so med končnimi produkti prisotna
minimalna, včasih nepričakovana odstopanja. Menim, da to ponuja dodatno pestrost
in možnost izražanja idej posameznika. Poleg tega mi je način tiskanja s sitom bližje
kot digitalni tisk, saj mi je všeč to, da je celoten proces lahko izveden ročno.

3.8.1 Vzorčenje tiskarskih sit
Sita je bilo treba pripraviti za tisk. Najprej sem jih očistila z razmaščevalnim
sredstvom Deterstrip 110, proizvajalca Grafco SRL iz Italije, ki se meša z vodo v
razmerju 1 : 4. Delo sem nadaljevala v temnici. Na očiščena sita sem v tankih slojih z
aluminijastim raklom nanesla fotoemulzijo in sita 24 ur pustila v temnici, da se je
emulzija dodobra posušila. Prej digitalno pripravljene vzorce sem v črni barvi
natisnila na pavs papir in jih v temnici pod rdečo lučjo prilepila na sita, nekaj
centimetrov od robov proti sredini. Sita, nameščena pod stekleno mizo, sem osvetlila
trikrat za šest minut in vmes delala dvajsetminutne premore. Ko je bilo osvetljevanje
končano, je bilo sita treba sprati z vodo pod visokim pritiskom. Fotoemulzija, ki je bila
neposredno izpostavljena močnim lučem, je na mrežici sita zaprla pore in tako v
nadaljevanju preprečila prehod tiskarske paste na blago. Fotoemulzija, ki ni bila
neposredno izpostavljena lučem, torej jo je prekrival del vzorca, pa na svetlobo ni
reagirala v zadostni meri, da bi pore zaprla, zato je bilo te treba sprati z vodo in jih
tako pripraviti na nadaljnji prehod tiskarske paste v postopku tiskanja. Pri izbiri barvil
za sitotisk sem se osredotočila na termokromna barvila. Ta so me pritegnila zaradi
odzivnosti na spremembo temperature, nenavadnosti in možnosti uporabe na
tekstilu.

3.8.2 Priprava tiskarskih past
Za izdelavo tiskarskih past sem najprej pripravila matično zgostilo, katerega sestava
je podana v preglednici 9. Proizvajalec je Achitex Minerva iz Italije.
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Preglednica 9: Sestava matičnega zgostila

Sredstvo

Koncentracija
[g/kg]

Voda (hladna, destilirana)
Fixator NFO (brezformaldehidno samozamreževalno sredstvo)
Finish S (silikonsko mehčalno sredstvo za izboljšanje otipa)

740
10
10

Legante Se Conc (samozamreževalno akrilatno vezivo za pigmentni tisk)
Clear CP (sintetično zgostilo za pigmentni tisk)

200
40

Pri tisku sem uporabila različne klasične pigmente (KP) italijanskega proizvajalca
Achitex Minerva brez in v kombinaciji z mikrokapsuliranim fotokromnim barvilom (TK)
proizvajalca LJ Specialities, Velika Britanija. V preglednici 10 so podana tržna imena
klasičnih pigmentov in termokromnega barvila ter njihove oznake.
Preglednica 10: Tržna imena klasičnih pigmentov in termokromnega barvila ter njihove oznake

Tržno ime KP ali TK
Minerprint Yellow 3GL
Minerprint Red RTL
Minerprint Blue 2G
Minerprint Black B
Itothermochromic Black

Oznaka
KPru
KPr
KPm
KPč
Tk

Pripravila sem osem tiskarskih past, katerih sestava je podana v preglednici 11.
Preglednica 11: Sestava tiskarskih past in oznaka vzorcev

Koncentracija
Oznaka
tiskarske paste

Oznaka
vzorca

TP1

(g/kg)
KPru KPr

MZ

Tk

PKm

KPč

RU

970

0

30

0

0

0

TP2

RD

760

0

0

40

0

0

TP3

MO

770

0

0

0

30

0

TP4

Č

980

0

0

0

0

20

TP5

TK

800

200

0

0

0

0

TP6

RUTK

770

200

30

0

0

0

TP7

RDTK

760

200

0

40

0

0

TP8

MOTK

770

200

0

0

30

0
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3.9 TISKANJE VZORCEV ZA TESTIRANJE BARVNE OBSTOJNOSTI
S tiskarskimi pastami od TP1 do TP8 sem potiskala tkanino iz 60 odstotkov bombaža
in 40 odstotkov poliestra v vezavi platno z gostoto 22 niti/cm v smeri osnove in 11
niti/cm v smeri votka. Vzorce tkanine sem potiskala z nevzorčeno plosko šablono na
laboratorijskem magnetnem tiskarskem stroju Mini MFD R390 avstrijskega
proizvajalca J. Zimmer z naslednjimi parametri:
 premer tiskarskega noža: 8 mm,
 stopnja magnetne sile: 3,
 hitrost prehoda tiskarskega noža: 80 % in
 število prehodov tiskarskega noža: 1.
Po tiskanju sem vzorce sušila dve minuti pri 100 stopinjah Celzija in jih toplozračno
fiksirala štiri minute pri 150 °C v laboratorijskem razpenjalno-sušilnem stroju TKF 15M500 proizvajalca Ernst Benz, Švica.

3.10 NANOS VODO- IN OLJEODBOJNE APRETURE
Polovico potiskanih vzorcev sem apretirala z 10-odstotno raztopino vode in
oljeodbojnega apreturnega sredstva Protectosil F 8815 (modificiran fluoroalkil
siloksan) zastopnika Chemcolor iz Sevnice. Optimalna vrednost pH vodne raztopine
sredstva je 4‒5; uravnala sem ga s 30-odstotno ocetno kislino (CH3COOH).
Potiskane vzorce sem impregnirala v raztopini apreturnega sredstva, jih stisnila med
ožemalnimi valji pri hitrosti 0,8 m/min in s pritiskom 1 bar s 100-odstotnim ožemalnim
učinkom, sušila 4 minute pri 100 °C in nato še kondenzirala 4 minute pri 150 °C v
laboratorijskem razpenjalno-sušilnem stroju TKF 15-M500 švicarskega proizvajalca
Ernst Benz.

3.11 TESTIRANJE BARVNE OBSTOJNOSTI
Barvno obstojnost potiskanih apretiranih in neapretiranih vzorcev sem preizkusila v
skladu z veljavnimi standardi SIST EN ISO.

3.11.1 Barvna obstojnost pri drgnjenju
Preizkušanje barvne obstojnosti z drgnjenjem potiskanih vzorcev je potekalo v skladu
s standardom SIST EN ISO 105-X12:2002 [44]. Test sem izvajala z aparatom
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Crockmeter M238BB proizvajalca SDL Atlas, ZDA. Test z mokrim in suhim
drgnjenjem sem izvedla na preizkušancih, velikih 15 krat 5 cm, v smeri osnovnih in
votkovnih niti. Pri suhem drgnjenju sem na klin aparata namestila suho kemično
beljeno bombažno tkanino, veliko 5 x 5 cm. Klin s pritrjeno tkanino sem namestila na
testno mizico, kjer je že ležal testni vzorec tkanine. Sledilo je drgnjenje vzorca v ravni
liniji z desetkratno ponovitvijo naprej in nazaj. Postopek testa za mokro drgnjenje je
bil enak, le da sem na klin namestila mokro kemično beljeno bombažno tkanino,
veliko 5 x 5 cm. Prehod pigmenta oziroma mikrokapsul termokromnega barvila na
suho in mokro bombažno tkanino sem ocenila vizualno s pomočjo sive skale.
Rezultati testiranja so podani v preglednicah 12 in 13. Na sliki 41 so prikazani vzorci
po izvršenem testiranju.
Preglednica 12: Vizualna ocena barvne obstojnosti neapretiranih vzorcev pri drgnjenju po sivi skali

VZOREC

RU
RD
MO
Č
TK
RUTK
RDTK
MOTK

OCENA PO SIVI SKALI
V smeri osnovnih niti
V smeri votkovnih niti
Suho
Mokro
Suho
Mokro
drgnjenje
drgnjenje
drgnjenje
drgnjenje
4/5
4/5
4/5
4/5
3/4
1/2
3/4
1/2
1/2
2/3
1/2
3
3/4
3
3/4
3
4/5
5
4/5
5
2
2/3
2
2/3
2
1/2
2
1/2
2
2
2
2/3

Preglednica 13: Vizualna ocena barvne obstojnosti apretiranih vzorcev pri drgnjenju po sivi skali

VZOREC

RU
RD
MO
Č
TK
RUTK
RDTK
MOTK

OCENA PO SIVI SKALI
V smeri osnovnih niti
V smeri votkovnih niti
Suho
Mokro
Suho
Mokro
drgnjenje
drgnjenje
drgnjenje
drgnjenje
2
4/5
1/2
4/5
3/4
4
3/4
4
2
4
1/2
3/4
4/5
5
5
5
5
5
5
5
2/3
2/3
3
3/4
3/4
2
3
2
2/3
3/4
2
3/4
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Slika 51: Vzorci po končanem testiranju barvne obstojnosti pri drgnjenju

3.11.2 Barvna obstojnost pri gospodinjskem pranju
Preizkušanje barvne obstojnosti pri gospodinjskem pranju je potekalo v skladu s
standardom SIST EN ISO 105-C06:2012 [45]. Pripravila sem preizkušance iz
potiskanega tekstila, velike 10 x 4 cm. Oprala sem jih pri temperaturi 40 °C v aparatu
Gyrowash proizvajalca James Heal, Velika Britanija, po metodah A1S in A1M. Po
metodi A1S se pere 30, po metodi A1M pa 45 minut. Eno pranje po metodi A1M je
enako petim gospodinjskim pranjem. Ker sem želela ugotoviti obstojnost tiska po
večkratnem pranju, sem preizkušance enkrat oprala po metodi A1S, enkrat po
metodi A1M in dvakrat po metodi A1M. Pri pranju nisem uporabila spremljevalnih
tkanih. Po vsakem pranju sem preizkušance dvakrat izprala v 100 ml destilirane
vode, ogrete na 40 °C. Vsako izpiranje je trajalo eno minuto. Nato je sledilo sušenje
preizkušancev na zraku pri sobni temperaturi. Spremembo barve neapretiranih in
apretiranih vzorcev po enem, petih in desetih ciklih pranja sem vizualno ocenila s
sivo skalo. Ocene so podane v preglednicah 14 in 15.
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Preglednica 14: Vizualna ocena barvne obstojnosti neapretiranih vzorcev pri pranju po sivi skali

VZOREC
RU

RD

MO

Č

TK

RUTK

RDTK

MOTK

ŠTEVILO CIKLOV PRANJA
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
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OCENA PO SIVI SKALI
5
5
5
4/5
5
4/5
5
4/5
4/5
5
4/5
4/5
5
4/5
4/5
5
5
5
5
5
5
4/5
4/5
4/5

Preglednica 15: Vizualna ocena barvne obstojnosti apretiranih vzorcev pri pranju po sivi skali

VZOREC
RU

RD

MO

Č

TK

RUTK

RDTK

MOTK

ŠTEVILO CIKLOV PRANJA
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
10

OCENA PO SIVI SKALI
5
5
5
5
5
4/5
5
5
4/5
5
5
5
5
5
4/5
5
5
5
5
5
5
5
5
4/5

3.11.3 Barvna obstojnost na umetni svetlobi
Test sem izvedla po standardu SIST EN ISO 105-B02:2014 [46]. Pripravila sem
ustrezno velike preizkušance iz potiskanega tekstila in jih pritrdila na lepenko, ki sem
jo vstavila v nosilec aparata Xenotest Alpha proizvajalca Atlas, ZDA. Preizkušance
sem osvetljevala 72 ur v naslednjih pogojih:
 vlažnost v osvetljevalni komori: 70 %
 temperatura v komori: T= 35 °C
 moč sevanja ksenonske sijalke: E= 42 W/m2
 temperatura črnega standarda: T= 54 °C
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Obstojnost neapretiranih in apretiranih vzorcev po osvetljevanju sem ocenila vizualno
z modro skalo. Rezultati testiranja so podani v preglednicah 16 in 17. Na sliki 42 so
prikazani vzorci, potiskani s fotokromnim barvilom z dodatkom klasičnega pigmenta
in brez njega po izvršenem testiranju.
Preglednica 16: Vizualna ocena barvne obstojnosti neapretiranih vzorcev po osvetljevanju po modri skali
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Preglednica 17: Vizualna ocena barvne obstojnosti apretiranih vzorcev po osvetljevanju po modri skali
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Slika 52: Vzorci, potiskani z mešanico navadnega pigmenta in črnega termokromnega barvila po končanem
testiranju barvne obstojnosti na umetni svetlobi. A( Apretirani vzorci) B (neapretirani vzorci)
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3.11.4 Barvna obstojnost pri vročem likanju
Testiranje barvne obstojnosti potiskov pri vročem likanju je potekalo po standardu
SIST EN ISO 105-X11:1999 [47]. Za preizkus sem iz vsakega potiskanega vzorca
izrezala preizkušanec, velik 10 x 4 cm, pripravila pa sem tudi enako velike kose
kemično beljene bombažne tkanine. Na likalno mizo sem položila vzorček suhe
kemično beljene bombažne tkanine, nanj preizkušanec, ki sem ga predhodno
omočila z destilirano vodo, in nanj še vzorček mokre kemično beljene bombažne
tkanine. Tako pripravljen testni vzorec sem likala 15 sekund pri 150 °C. Test sem
izvajala z apretiranimi in neapretiranimi vzorci. Prehod pigmenta oziroma mikrokapsul
termokromnega barvila na oba kemično beljena kosa tkanine ter spremembo barve
preizkušanca po testiranju sem ocenila vizualno po sivi skali. Rezultati testiranja so
podani v preglednicah 18 in 19.
Preglednica 18: Vizualna ocena barvne obstojnosti neapretiranih vzorcev pri vročem likanju po sivi skali
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5
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Preglednica 19: Vizualna ocena barvne obstojnosti apretiranih vzorcev pri vročem likanju po sivi skali
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Slika 53: Testiranje barvne obstojnosti pri vročem likanju
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3.11.5 Testiranje vodo- in oljeodbojnosti
Za izvedbo testa vodo- in oljeodbojnosti apretirane tkanine sem uporabila vodo,
rdeče vino in bučno olje. Na vzorec sem kanila omenjene tekočine in opazovala, ali
se bodo oblike kapljic spremenila v času 30 sekund. Na slikah 40 in 41 je prikazano
testiranje.

Slika 54: Testiranje vodo- in oljeodbojnosti apretirane tkanine; v zgornji vrsti kapljice bučnega olja, v srednji vina
in v spodnji vode

Slika 55: Testiranje vodo- in oljeodbojnosti apretirane tkanine; s strani vidna oblika kapljic
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4 RAZPRAVA O BARVNIH OBSTOJNOSTIH POTISKANIH
VZORCEV
Iz preglednic 12 in 13 je razvidno, da so potiskani vzorci slabše barvno obstojni pri
suhem in mokrem drgnjenju, saj se ocene po sivi skali gibljejo od 1/2 do 5. Med
klasičnimi pigmenti je pri drgnjenju nabolj barvno obstojen vzorec, potiskan z
rumenim pigmentom, medtem ko so vzorci, potiskani z rdečim, modrim in črnim
pigmentom slabše obstojni. Dodatek kateregakoli klasičnega pigmenta
termokromnemu barvilu je poslabšal barvno obstojnost vzorca pri drgnjenju v
primerjavi z vzorcem, ki je bil potiskan le s termokromnim barvilom (ocene 4/5).
Sklepam, da je v primeru kombinacije pigmenta in mikrokapsul termokromnega
barvila dosežena slabša adhezija med tkanino in vezivom, v katerega so ujeti
pigmenti in mikrokapsule termokromnega barvila. Posledica tega je slabša barvna
obstojnost pri drgnjenju. Nanos apreture ne poslabša barvne obstojnosti potiskov pri
drgnjenju (izjema je vzorec RU), temveč jo izboljša ali ohrani.
Neapretirani in apretirani tiskani vzroci so odlično obstojni pri večkratnem pranju
(preglednici 14 in 15). Ocene po sivi skali znašajo od 4/5 do 5. Nanos apreturnega
sredstva bistveno izboljša barvno obstojnost potiska pri pranju, saj so ocene po sivi
skali 5 pri skoraj vseh vzorcih. Z naraščajočim številom ciklov pranj se ocene
zmanjšajo za največ pol ocene, vendar ostanejo še vedno visoke (ocena 4/5).
Iz preglednic 16 in 17 je razvidno, da so vzorci, potiskani z navadnim pigmentom bolj
barvno obstojni na svetlobi (ocene od 5 do 8) v primerjavi z vzorci, potiskanimi s
termokromnim barvilom z dodatkom navadnega pigmenta ali brez njega (ocene od 1
do 4). Izkazalo se je, da vzorci, potiskani s črnim termokromnim barvilom zbledijo na
svetlobi, to pa povzroči, da potiskani vzorci niso več enako odzivni ob stiku s toploto,
kot so bili pred izpostavitvijo osvetljevanju. Nanos apreture ni vplival na barvno
obstojnost tiskov na svetlobi. Med navadnimi pigmenti je bil pigment Minerprint
Yellow 3GL najslabše barvno obstojen na svetlobi (ocena 5), medtem ko izkazujejo
pigmenti Minerprint Red RTL, Blue 2G in Black B odlične barvne obstojnosti na
svetlobi (ocene od 7/8 do 8).
Rezultati barvne obstojnosti pri vročem likanju kažejo, da so vzroci to odlično prestali.
Ocene po sivi skali so odlične (5) za vse vzorce ne glede na sestavo tiskarske paste.
Pri likanju ni bilo opaziti nobenega prehoda klasičnega pigmenta ali termokromnega
barvila na mokro ali suho belo bombažno tkanino. Apreturno sredstvo ni poslabšalo
barvne obstojnosti potiskanih vzorcev pri vročem likanju.
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S slik 54 in 55 je tudi razvidno, da imajo apretirani vzorci odlične vodoodbojne in
nekoliko slabše oljeodbojne lastnosti. Pri nanosu vode in vina so se tvorile na
površini tkanine kapljice pravilnih oblik, medtem ko je bila pri nanosu bučnega olja
površina kapljice ob stiku s tkanino nekoliko bolj ploščata. Po tridesetih sekundah
opazovanja se je pri bučnem olju povečala stična površina med kapljico in tkanino,
medtem ko je pri vinu in vodi ostala enaka. Pri vinu in vodi ni prišlo do omakanja
tkanine, medtem ko je bilo pri olju zaznati omakanje že v času tridesetih sekund
opazovanja. Oblika kapljice olja je postajala čedalje bolj ploščata, dokler ni prišlo do
popolnega omakanja. Sklepam, da bi bilo za dosego boljše oljeodbojnosti smiselno
povišati koncentracijo apreturnega sredstva.
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5 SKLEPI
V diplomski nalogi sem se osredotočila na izdelavo likovnih kompozicij iz različnih
elementov, pridobljenih iz kulturne dediščine slovenskih in sirskih vezenin. Za poziv k
strpnosti in povezovanju ljudi sem želela s sitotiskom ustvariti interaktiven, potiskan
kuhinjski tekstil za pogrinjanje jedilne mize, ki jo razumem kot aktiven prostor
druženja, ki mu vsak posameznik doda svojo zgodbo, zgodbo zase pa govori tudi
tekstil, katerega vzorci se z gibanjem toplih predmetov po njihovi površini spreminjajo
in izginjajo. Ker sem motiviko povzela po predlogah vezenin dveh kultur, sem v
končne izdelke vključila tudi vezenine same. Vezenje povabi posameznika k dotiku,
nit pa ima tudi vlogo povezovanja starodavne tehnike vezenja s sodobno tehniko
sitotiska. Razviti vzorci in uporabljena mešanica navadnih pigmentov ter
termokromnega barvila ponujajo možnosti široke uporabe. Primerni so za potisk
kuhinjskega tekstila in drugih dodatkov za dom, npr. plutovinastih podstavkov za
vročo posodo, blazin za sedenje, zaves, senčnikov za svetila itd. Nekatere od
vzorcev lahko uporabimo tudi za metražni sitotisk, blago pa tako postane predmet
najširše možne uporabe.
Iz rezultatov, povzetih v razpravi, sem ugotovila sledeče:
- Nanos apreture izboljša barvno obstojnost pri suhem in mokrem drgnjenju, saj je
ta pri neapretiranih vzorcih slabša.
- Apretirani in neapretirani potiskani vzorci so odlično barvno obstojni pri
gospodinjskem pranju, kar je ključnega pomena za uporabo v kuhinji.
- Vzorci, potiskani z mešanico navadnega pigmenta in črnega termokromnega
barvila so slabše barvno obstojni na umetni svetlobi.
- Vzorci so odlično barvno obstojni pri vročem likanju, saj pri ocenah likanih vzorcev
po sivi skali ni bilo moč zaznati odstopanj v barvnem tonu.
- Apretirana tkanina ima ob stiku z vodo izražene tudi samočistilne lastnosti, vendar
pa dosega slabši rezultat ob stiku z oljem.
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7 PRILOGE
Izdelki so na fotografijah predstavljeni tako, da le te prikazujejo domačnost, bližino in
varnost, ki jih začutimo ob svojih bližnjih. Potisk je interaktiven, da vzorci doživijo
spremembo, pa potrebujejo vir toplote. Premikanje toplega predmeta po namiznem
tekstilu povzroči nepredvidljive in vsakič drugačne spremembe vzorcev.

Slika 56: Shranjevanje pogrinjkov, ki niso v uporabi 1

Slika 57: Shranjevanje pogrinjkov, ki niso v uporabi 2

Slika 58: Tekač na mizi. Prikaz spremembe barvnega odtenka ob premikanju vročih skodelic in posode za kavo
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