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IZVLEČEK
V diplomskem delu sta prikazana razvoj pletene odejice za dojenčke in razvoj pletenih
dodatkov za notranjo opremo otroške sobe. Na podlagi rezultatov ankete so bila
oblikovana in izdelana pletiva z različnimi vzorci in barvami prej ter otroška odejica v
standardnih merah. Odejica je bila oblikovana večnamensko, da je uporabna tudi
potem, ko jo dojenček preraste. Žakarski vzorec je bil razvit s programom YXENDIS,
simulacije odejice so bile izdelane s pomočjo programa Adobe Illustrator, 3D simulacije
pa s programom Blender. Realna pletiva so bila napletena na industrijskem pletilniku
Shima Seiki SES 122 RT delitve 12E iz ostankov prej različne surovinske sestave.
Preskušane so bile temeljne lastnosti prej za izdelavo pletiv: surovinska sestava,
dolžinska masa, vitje ter pretržna trdnosti in raztezek. Preskušane so bile lastnosti
pletiv: obstojnost proti pilingu, zračna prepustnost in otip. Analiziran je bil tudi tržni
potencial pletiv za otroško notranjo opremo: možnost nakupa ekoloških odejic v
Sloveniji ter tujih izdelkov za otroško notranjo opremo iz ekoloških materialov, ki so
najbolj priljubljeni.

Ključne besede: otroška odejica, notranja oprema, YXENDIS, Oeko-tex standard 100.

III

ABSTRACT
The diploma thesis shows the development of knitted baby blankets and knitted
accessories for baby interior furnishings. Based on the results of a survey, knits with
different patterns and yarn colors as well as a baby blanket in standard size were
designed and manufactured. The blanket was designed for multifunctional use even
after the baby has outgrown it. The jacquard pattern was developed with YXENDIS
knitting CAD program, blanket simulations were made using Adobe Illustrator, and 3D
simulations were done with Blender. Real knitted fabrics were produced on an
industrial Shima Seiki SES 122 RT gauge 12E knitting machine from yarn residues
with different raw material composition. The basic properties of yarns were tested: raw
material composition, linear density, twist, breaking strength and elongation. The
properties of knitted fabrics were tested: pilling resistance, air permeability and handle.
The market potential of knitted products for baby's interior accessories was also
analyzed, i.e. the possibility to buy organic blankets in Slovenia and to buy the most
popular imported products for baby’s s interior made from organic materials.

Key words: baby blanket, interior design, YXENDIS, Oeko-tex standard 100.

IV

VSEBINSKO KAZALO
IZVLEČEK ............................................................................................................................ III
ABSTRACT .......................................................................................................................... IV
VSEBINSKO KAZALO ........................................................................................................... V
SEZNAM SLIK ..................................................................................................................... VII
SEZNAM GRAFOV ............................................................................................................. VIII
SEZNAM TABEL .................................................................................................................. IX
1

UVOD ............................................................................................................................. 1

2

TEORETIČNI DEL .......................................................................................................... 3
2.1

EKOLOGIJA TEKSTILNIH IZDELKOV IN OEKO-TEX STANDARD 100 ................. 3

2.1.1

HUMANA EKOLOGIJA V TEKSTILSTVU ......................................................... 3

2.1.2

OEKO-TEX STANDARD 100 ............................................................................ 4

2.1.2.1
2.2

VARNOST OTROŠKIH IZDELKOV ......................................................................... 5

2.2.1

OTROŠKE IGRAČE ......................................................................................... 6

2.2.2

OTROŠKA OBLAČILA...................................................................................... 8

2.2.3

OTROŠKA NOTRANJA OPREMA.................................................................... 9

2.3

ZGODOVINA OTROŠKIH IGRAČ IN ODEJIC ......................................................... 9

2.3.1

ZGODOVINA OTROŠKIH IGRAČ .................................................................... 9

2.3.2

ZGODOVINA OTROŠKIH ODEJIC................................................................. 10

2.4

3

Glavni kriteriji Oeko-Tex Standarda 100 .................................................... 4

EKOLOŠKE IGRAČE IN NOTRANJA OPREMA ZA DOJENČKE .......................... 11

2.4.1

PRILJUBLJENE OTROŠKE IGRAČE IZ EKOLOŠKIH MATERIALOV ............ 12

2.4.2

PONUDBA EKO ODEJIC NA SLOVENSKEM TRGU ..................................... 14

2.5

ŽAKARSKO VOTKOVNO PLETIVO ...................................................................... 16

2.6

PLETILSKI CAD PROGRAM YXENDIS................................................................. 17

EKSPERIMENTALNI DEL ............................................................................................ 19
3.1

ANKETA O OTROŠKIH ODEJICAH ...................................................................... 19

3.2

RAZVOJ IN SIMULACIJE VZORCEV PLETIV ....................................................... 19

3.2.1

RAZVOJ VZORČNIH PATRON ...................................................................... 20
V

3.2.2
3.3

SIMULACIJE ODEJIC ........................................................................................... 26

3.3.1

SIMULACIJA ODEJICE Z VZORCEM OVČKE ............................................... 26

3.3.2

SIMULACIJA ODEJICE Z VZORCEM PANDE ............................................... 27

3.3.3

SIMULACIJA ODEJICE Z VZORCEM SLONČKA........................................... 28

3.4

LABORATORIJSKO PRESKUŠANJE PREJ ......................................................... 28

3.4.1

DOLŽINSKA MASA PREJE ............................................................................ 28

3.4.2

VITJE PREJE ................................................................................................. 29

3.4.3

PRETRŽNA SILA PREJE ............................................................................... 29

3.5

4

RAZVOJ ŽAKARSKIH VZORCEV .................................................................. 20

LABORATORIJSKO PRESKUŠANJE PLETIV ...................................................... 30

3.5.1

ODPORNOST PROTI PILINGU PO METODI MARTINDALE ......................... 30

3.5.2

ZRAČNA PREPUSTNOST ............................................................................. 30

3.5.3

OTIP ............................................................................................................... 31

REZULTATI Z RAZPRAVO........................................................................................... 32
4.1

REZULTATI ANKNETE ......................................................................................... 32

4.2

REZULTATI PRESKUŠANJA LASTNOSTI PREJ.................................................. 40

4.3

REZULTATI PRESKUŠANJA LASTNOSTI PLETIV .............................................. 42

4.3.1

REZULTATI PRESKUŠANJA ODPORNOSTI PROTI PILINGU PO METODI

MARTINDALE .............................................................................................................. 42
4.3.2

REZULTATI PRESKUŠANJA ZRAČNE PREPUSTNOSTI PLETIVA .............. 43

4.3.3

REZULTATI OCENJEVANJA OTIPA ODEJICE ............................................. 43

4.4

RAZVOJ VEČNAMENSKIH PLETENIH ODEJIC IN IGRAČ .................................. 44

5

ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 45

6

LITERATURNI VIRI ...................................................................................................... 50

7

PRILOGE...................................................................................................................... 55
7.1

ANKETNI VPRAŠALNIK ........................................................................................ 55

7.2

KONČNI IZDELANI PLETENI VZORCI.................................................................. 58

VI

SEZNAM SLIK
Slika 1. Ekološki znak Oeko-Tex Standarda 100.................................................................... 4
Slika 2. Medvedek myHummy.............................................................................................. 12
Slika 3. Utukutu Rockerboard .............................................................................................. 13
Slika 4. Trixie rattle .............................................................................................................. 13
Slika 5. Glasbeni medvedek................................................................................................. 13
Slika 6. Pralna rokavica Giraffe ............................................................................................ 13
Slika 7. Anika ninica ............................................................................................................. 14
Slika 8. Roza odejica iz ekološkega bombaža...................................................................... 15
Slika 9. Odejica iz ekološkega bombaža .............................................................................. 15
Slika 10. Bež odejica iz ekološke merino volne .................................................................... 15
Slika 11. Modra odejica iz ekološkega bombaža .................................................................. 15
Slika 12. Pisana odejica iz ekološkega bombaža ................................................................. 16
Slika 13. Vzorčne patrone motivov za otroške odejice: a) ovčka, b) panda, c) slonček ........ 20
Slika 14. Simulacija odejice z vzorčkom ovčka. Levo: 3D simulacija, izdelana s programom
Blender, desno: 2D simulacija, izdelana s programom Adobe Illustrator. ............................. 26
Slika 15. Simulacija odejice z vzorčkom panda. Levo: 3D simulacija, izdelana s programom
Blender, desno: 2D simulacija, izdelana s programom Adobe Illustrator. ............................. 27
Slika 16. Simulacija odejice z vzorčkom slonček. Levo: 3D simulacija, izdelana s programom
Blender, desno: 2D simulacija, izdelana s programom Adobe Illustrator. ............................. 28
Slika 17. Odgovori anketirank glede vzorca odejica za novorojenčka .................................. 35
Slika 18. Odgovori anketirank glede dodatkov za odejico in za varno igranje ....................... 37
Slika 19. Odgovori anketirank glede mesta nakupa odejice ................................................. 38
Slika 20. Odgovori anketirank glede cene odejice ................................................................ 40
Slika 21. Napletena odejica - licna stran .............................................................................. 44
Slika 22. Napletena odejica - hrbtna stran........................................................................... 44
Slika 23. Medvedka iz pletiva ............................................................................................... 45
Slika 24. Simulacija okrasne blazine .................................................................................... 45
Slika 25. Simulacija večnamenske torbe – nahrbtnika.......................................................... 46
Slika 26. Simulacija otroškega ležalnika............................................................................... 46
Slika 27. Simulacija shranjevalnega stojala.......................................................................... 47

VII

SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Priljubljene otroške igrače iz ekoloških materialov ........................................ 12
Preglednica 2: Ekološke odejice na slovenskem trgu. .......................................................... 15
Preglednica 3: Potek razvoja simulacije za vzorec ovčka..................................................... 21
Nadaljevanje preglednice 4: Potek razvoja simulacije za vzorec ovčka ................................ 22
Preglednica 5: Potek razvoja simulacije za vzorec panda .................................................... 23
Nadaljevanje preglednice 6: Potek razvoja simulacije za vzorec panda ............................... 24
Preglednica 7: Potek razvoja simulacije za vzorec slonček .................................................. 24
Nadaljevanje preglednice 8: Potek razvoja simulacije za vzorec slonček ............................. 25
Preglednica 9: Odgovori anketirank glede nakupa odejice iz ekološkega bombaža ali ekološke
volne .................................................................................................................................... 32
Preglednica 10: Odgovori anketirank glede drugega načina uporabe odejice ...................... 33
Preglednica 11: Odgovori anketirank glede kombinacije barv za odejico ............................. 33
Preglednica 12: Odgovori anketirank glede vzorca na odejici za novorojenčka .................... 34
Preglednica 13: Odgovori anketirank glede pomembnih lastnosti pri odejice ....................... 35
Preglednica 14: Odgovori anketirank glede dodatkov za odejico in za varno igranje ............ 36
Preglednica 15: Odgovori anketirank glede mesta nakupa odejice ...................................... 37
Preglednica 16: Odgovori anketirank glede potrebe/želje po igračkah in izdelkih za
novorojenčke iz ekološkega bombaža ali ekološke volne ..................................................... 39
Preglednica 17: Odgovori anketirank glede cene odejice ..................................................... 39
Preglednica 18: Lastnosti prej .............................................................................................. 40
Preglednica 19: Odpornost pletiv proti pilingu po metodi Martindale .................................... 42
Preglednica 20: Zračna prepustnost pletiva ......................................................................... 43

VIII

SEZNAM SIMBOLOV

Tt- dolžinska masa preje [tex]
S - smer vitja preje (levo)
Z - smer vitja preje (desno)
Fpr – pretržna sila [N], [cN]
Q – količina presesanega zraka v [m3] v 1 min, preračunana na 1 m2 pri 20 mm
vodnega stolpca; [m3/m2min]
q – količina zraka, ki prehaja skozi preizkušanec [l/h]
F – preizkusna površina [cm2]

IX

1

UVOD

Vse več mladih staršev se ob pričakovanju novega družinskega člana sooča z
nakupom pripomočkov; različnih igrač, oblačil, odejic in druge opreme. Zaradi varnosti
in novorojenčkove občutljivosti se veliko staršev odloči za nakup izdelkov iz ekoloških
in naravnih materialov, kot sta ekološka volna in bombaž, saj želijo svojega
novorojenčka zaščititi pred nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo v tekstilni proizvodnji.
Cilj diplomskega dela je bil razviti in izdelati prototip večuporabne pletene odejice za
novorojenčka in ujemajoče se drobne predmete za opremo otroške sobe, primerne za
serijsko izdelavo na industrijskem ploskem votkovnem pletilniku. Cilj je bil tudi izbrati
najprimernejši vzorec in barvo odejice glede na rezultate ankete ter zagotoviti varnost
izdelkov in optimirati njihovo uporabnost.
Raziskovalno vprašanje je bilo, ali je mogoče izdelati praktično pleteno otroško odejico,
ki bo ustrezala varnostnim in ekološkim standardom in zahtevam za otroške izdelke
ter ji zagotoviti možnost drugačne/ponovne uporabe, ko ne bo več namenjena prvotni
uporabi. Vprašanje je bilo tudi, kakšen vzorec in barva otroške pletene odejice imata
največji tržni potencial. Izvedena je bila anketa mladih mamic, na podlagi katere smo
razvili tribarvni žakarski vzorec in izbrali barvno kombinacijo pletenega izdelka.
V teoretičnem delu diplomske naloge je povzeta zgodovina otroških odejic in njihova
uporabnost skozi čas, na kratko je obravnavana tudi ekologija v tekstilstvu in njena
usmerjenost. Navedeni so ključni standardi za otroške izdelke, med drugim tudi Oekotex standard 100. Analizirana je bila tudi ponudba notranje opreme za dojenčke na
slovenskem in svetovnem trgu.
V eksperimentalnem delu smo se osredotočili na izdelavo prototipa pletene odejice,
izbiro žakarskega vzorca in barve odejice. V prvi fazi smo anketirali mlade mamice
glede najprimernejših vzorcev in barv za odejico, ter možnosti nadaljnje oz. dodatne
uporabe. V drugi fazi smo s programom Slikar oblikovali motive - žakarske vzorce
pletiv. V tretji, četrti in peti fazi smo z računalniškim programom YXENDIS razvili
različne vzorce in barvne kombinacije pletiv ter simulirali ponavljanje vzorca na odejici
s pomočjo programov Adobe Illustrator in Blender. V šesti fazi smo na podlagi izbora
vzorca in barvne kombinacije pletiva na industrijskem ploskem pletilniku Shima Seiki
SES 122 RT izdelali pletivo za realno odejico. V sedmi fazi smo preskusili uporabne
1

lastnosti prej in realnih pletiv. V osmi fazi smo iz pletiv izdelali podloženo odejico, ki je
z manjšimi spremembami uporabna tudi v druge namene, iz ostankov pletiva pa
otroške igračke.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

EKOLOGIJA TEKSTILNIH IZDELKOV IN OEKO-TEX STANDARD 100

2.1.1

HUMANA EKOLOGIJA V TEKSTILSTVU

Ekologija je veda, ki proučuje naravno okolje in spremembe v tem okolju, ki jih človek
posredno ali neposredno povzroča s svojim delovanjem. Načelo humane ekologije je
vpliv tekstilij, ki so neposredno v stiku s kožo na zdravje ljudi. Humana ekologija temelji
na osnovi razlikovanja treh vplivov na človeško zdravje: nevarnost rakavih obolenj,
nevarnost alergičnih obolenj in nevarnost obolenj dihalnih poti in organov [1].
Največ kemikalij se uporablja pri končnih obdelavah tekstilij. Uporabljene kemikalije
neposredno vplivajo na človeško telo, ko je v stiku s tekstilnim izdelkom. Telo je najbolj
izpostavljano vnosu kemikalij med znojenjem. Pojavljati se lahko začnejo razni
izpuščaji in alergije. Uporabljene kemikalije lahko povzročajo raka, genetske mutacije
in so na splošno toksične. Mednje sodijo klorirane aromatske spojine, formaldehid,
toluen, diklorometan, ftalati, težke kovine, biocidi in drugo [2], ki predstavljajo velik
problem za človeka in okolje. Izdelki, ki vsebujejo navedene kemikalije, prihajajo na
naš trg iz držav, v katerih so ekološki normativi problematični in kjer še vedno
uporabljajo snovi, ki v razvitejših državah niso dovoljene. Nekatere od teh spojin se
uporabljajo pri pridelavi tekstilnih vlaken ter v proizvodnji tekstilij in oblačil; ob pravilno
vodenih postopkih izdelave jih v končnih izdelkih ne bi smelo biti [1].
Zaradi zaščite izdelkov med transportom nekateri izvozniki izdelke obdelajo z biocidi,
ki povzročajo alergične reakcije in težave z dihanjem. Temu so predvsem izpostavljeni
prodajalci in delavci, ki rokujejo z njimi. Poceni izdelki vsebujejo običajno večji delež
škodljivih kemikalij, vendar se najdejo tudi izjeme. Cena izdelka nikakor ne zagotavlja
njegove varnosti [1].
Zaradi razvoja in porasta uporabe novih tehnologij ter zanimanja za trajnostne izdelke
se je po svetu razvilo mnogo tekstilnih certificiranih programov in oznak za materiale.
Med njimi so Oeko – Tex Standard 100, ISO 14001, EPEA, SMART Sustainable Textile
Standard in drugi [2].
3

2.1.2

OEKO-TEX STANDARD 100

Oeko-Tex Standard 100 je mednarodna ekološka oznaka, ki se je uveljavila v 90-tih
letih 20. stoletja. Namen certifikata je, da zagotovi material, ki ni toksičen, odgovarja
evropskim ekološkim standardom in ne ogroža človeškega zdravja [1, 3].
Certifikat se podeljuje za točno določen izdelek, pri izdelavi katerega se preveri
približno 100 parametrov. Za pridobitev certifikata Oeko-tex standard 100 morajo biti
vsi sestavni deli izdelka preizkušeni in odobreni v skladu z zahtevami za ta izdelek [2,
4]. Preizkušanje poleg zunanjosti tekstilij vključuje tudi oblazinjenje, polnila in obloge
ter tudi dodatke, kot so gumbi, zadrge, trakovi, okrasne čipke, niti … V proizvodnji
smejo biti uporabljeni le materiali, ki so že pridobili certifikat ter ustrezajo tehnološkim
postopkom in zahtevam standarda. Izdelek pridobi certifikat po preverjanjih in
preizkušanju izdelka v izbranem laboratoriju. Končni izdelek se opremi z etiketo, na
kateri je številka potrdila in ime inštituta, ki je izdelek preizkušal [1, 3, 4].

Slika 1. Ekološki znak Oeko-Tex Standarda 100

2.1.2.1

Glavni kriteriji Oeko-Tex Standarda 100 [6]

•

pH vrednost.

•

Prepovedana so azo barvila, ki razpadejo na kancerogene ali alergene spojine.

•

Prepovedano so rakotvorna in alergena barvila.

•

Predpisana je maksimalna dovoljena količina formaldehida.

•

Prepovedani so ostanki pesticidov.

•

Prepovedani so klorirani fenoli.
4

•

Prepovedani so klorirani benzeni in tolueni.

•

Predpisana je maksimalna dovoljena količina težkih kovin.

•

V izdelkih za otroke so prepovedani ftalati.

•

Predpisan je način določitve vonja.

•

Biološko aktivne snovi in proizvodi, ki zavirajo gorenje, so urejeni ločeno.

•

Predpisani so zaviralci gorenja.

•

Predpisane so barvne obstojnosti.

2.1.2.2

Razredi Oeko-Tex Standarda 100 [1,5,6]

Razred 1: Tekstil in tekstilne igrače za dojenčke in majhne otroke do starosti treh let:
oblačila za igro, posteljnino, plišaste igrače in spodnje perilo.
Razred 2: Tekstil z velikimi površinami v neposrednem stiku s kožo: spodnje perilo,
posteljnina, tkanine za brisače, srajce in bluze.
Razred 3: Tekstil, ki ne prihaja v neposreden stik s kožo ali kjer je le majhen del v stiku
s kožo: jakne, plašči, zaščitne obloge.
Razred 4: Dekorativni tekstil: zavese, tekstilne stenske obloge, preproge, krpe in
podobni izdelki.

2.2

VARNOST OTROŠKIH IZDELKOV

Varnost otroških izdelkov je zelo pomembna zaradi otrokove nevednosti, igrivosti in
stalnega preskušanja nečesa novega. Dojenčki se pogosto dotikajo igrač in jih nosijo
v usta, saj na ta način spoznavajo predmete in igro. Zaradi lastnosti igrač se otrok
lahko hitro poškoduje ali zastrupi. Nekatere od igrač so nevarne že po svoji naravi,
zato mora biti med igro vedno prisotna tudi odrasla oseba. Te igrače so npr. baloni,
žoge, pikado, lok, pištola in druge. Starši se pogosto preslabo zavedajo nevarnosti
igrač in drugih otroških izdelkov [7].
V Evropi in tudi v Sloveniji je mnogo standardov, direktiv in uredb, ki opredeljujejo
varnost igrač, tekstilnih otroških izdelkov in vseh dodatnih izdelkov za otroke. V
5

Sloveniji se npr. podeljuje znak »Dobra igrača«. Pridobijo ga igrače, namenjene
predšolskim in šolskim otrokom, za katere se v postopku, določenim s pravilnikom,
ugotovi, da izpolnjujejo zahtevane strokovne kriterije [8].

2.2.1

OTROŠKE IGRAČE

Dobre igrače so tiste, ki imajo priložene obširne informacije in varnostna opozorila.
Pomembno je, da so zapisane lastnosti igrače, kako le-ta deluje, kje je bila izdelana,
kateri starosti je primerna, kako primerno ravnati z njo in tudi kako zaščititi otroka pred
njenimi morebitnimi nevarnostmi. Za otroke so nevarni predvsem manjši, ostri delci,
saj jih lahko pogoltnejo in zaidejo v sapnik in s tem onemogočijo dihanje. Poleg tega
so nevarni tudi štrleči delci ali slabo prišiti in prilepljeni delci, saj omogočajo dostop do
polnil in materiala slabše kakovosti. Pozornost je potrebno nameniti tudi materialu igrač
in njihovemu vonju, saj je ta lahko zaradi skladiščenja in transportiranja neprimeren.
Pri igračah z dodanimi vrvicami, elastikami in sponkami morajo imeti otroci vedno
nadzor, saj so te zanje nevarne [7].
V Uredbi o varnosti igrač je navedeno, da morajo biti vse igrače na trgu opremljene z
oznako CE. Ta mora biti nameščena vidno, čitljivo in neizbrisano na igračo,
nameščeno etiketo ali embalažo. Proizvajalci morajo pred vstopom na trg izvesti
analizo kemijskih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih
nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenosti ter
nevarnostim [9, 10].
Za igrače morajo biti upoštevana navodila Direktive 2009/48/ES o varnosti igrač, ki je
osnova Uredbe o varnosti igrač in standard EN 71-1:2015 [10, 11].
Direktiva o varnosti igrač določa pravila o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku
v Evropski skupnosti. Njen namen je pomagati zagotoviti prosti pretok igrač na ozemlju
Evropske skupnosti s soglasjem med vladnimi strokovnjaki držav članic in drugimi
stranmi. Direktiva se uporablja za proizvode, načrtovane ali namenjene, izključno ali
ne, za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let. [10]
Evropski standard EN 71-1 je sestavljen iz trinajstih delov [11]:
•

1. del: mehanske in fizikalne lastnosti
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•

2. del: vnetljivost

•

3. del: migracija določenih elementov

•

4. del: eksperimentalni seti za kemijo in s tem povezane dejavnosti

•

5. del: kemijske igrače (nastavitve), razen eksperimentalne nastavitve

•

7. del: barve za prste – zahteve in testne metode

•

8. del: aktivne igrače za domačo uporabo

•

9. del: organske kemične spojine – zahteve

•

10. del: organske kemične spojine – priprava vzorca in ekstrakcija

•

11. del: organske kemične spojine – metode analiz

•

12. del: N-nitrozamine in N-nitrozabilne snovi

•

13. del: vohalne družabne igre, kozmetični pripomočki in okušalne igre

•

14. del: trampolini za domačo uporabo

Med igračami, ki imajo znak “dobra igrača“, so igrače, s katerimi se lahko igrajo
nekajmesečni otroci, malčki, stari od enega do treh let, predšolski otroci in tisti otroci,
ki so že krepko zakorakali v šolo [12].
Da igračo predlagajo za znak Dobra igrača, mora uspešno prestati štiri različne
postopke ocenjevanja. Na Inštitutu za varovanje zdravja se pripravi ekspertiza o
varnosti igrače, na katedri za razvojno psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani
izdelajo psiho-pedagoško oceno. Na katedri za fiziko in tehnologijo Pedagoške
fakultete v Ljubljani igrače ocenijo s tehničnega oziroma tehnološkega vidika, na
Društvu oblikovalcev Slovenije pa presodijo oblikovno-estetsko ustreznost igrače [13].
Od leta 1984, ko je bila ustanovljena Komisija za oceno igrač, je pridobilo znak “dobra
igrača“ več kot 300 igrač, med katerimi so [12]:
•

igrače za funkcijsko igro, npr. ropotuljice, viseči mobili, žoge, obroči, lončki, vozički
in druge figure na vrvici;

•

ljubkovalne igrače in igrače za domišljijsko igro, npr. medvedki in druge mehke
živali, najrazličnejše punčke, lutke, različne male človeške in živalske figure, vozila,
drevesa, hiše, tematske igre (mesto, živalski vrt, park), oblačila za punčke, krožniki,
skodelice, kompleti za igre zdravnik, kuhinja, frizer, trgovina, nega, vozički, telefon,
delovni stroji;
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•

igrače za spodbujanje gibanja in razvoj gibalnih spretnosti, npr. žoge, obroči, skiroji,
hodulje, veliki avtomobili oz. podobna vozila, kotalke, tricikli, kiji;

•

igrače za konstruiranje in ustvarjalno izražanje, npr. biseri za nizanje, prešivanke,
kocke in drugi podobni konstruktorji, zlaganke, plastelin, glina, glasbila, statve;

•

družabne igre, igre s pravili, npr. karte, igre tipa “človek ne jezi se”, domine, labirinti,
spomin, potapljanje ladjic;

2.2.2

OTROŠKA OBLAČILA

Varnost otroških oblačil določa standard SIST EN 14682: 2015 Varnost otroških oblačil
– Vrvice in vezalke na otroških oblačilih. Standard določa zahteve glede specifikacij, ki
se delijo na predel glave in vratu za mlajše otroke in na predel glave in vratu za starejše
otroke. Namen tega standarda je minimizirati tveganja nesreč, do katerih lahko pride
zaradi vrvic in vezalk na otroških oblačilih, saj so raziskave pokazale, da zadušitev z
njimi predstavlja kar 30 % primerov zadušitev otrok po Evropi [14, 15].
Zahteve, ki jih določa standard SIST EN 14682:2015, se nanašajo na proste konce
vezalk, ki ne smejo imeti tridimenzionalnih zaključkov, zateznike, ki se smejo
uporabljati samo na okrasnih vrvicah in vezalkah brez prostih koncev, velikost pritrjenih
zank in vodila na ključku zadrg [14, 15].
Oblačila v predelu glave za otroke do 7 let ne smejo imeti vezalk, funkcionalnih ali
okrasnih vrvic. Dolžina nastavljivih trakov je določena, naramni trakovi pa morajo biti
izdelani iz enega kosa materiala ali vrvice. Za otroke od 7 do 14 let oblačila ne smejo
imeti vezalk s prostimi konci, določena je dolžina funkcionalnih vrvic, nastavljivih trakov
in okrasnih vrvic [15].
Oblačila v predelu pasu imajo določeno dolžino prostih koncev vezalk, funkcionalnih
vrvic, okrasnih vrvic, nastavljivih trakov, pasov za zavezovanje na hrbtni strani oblačil
ter pasov za zavezovanje na sprednji strani [15].
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2.2.3

OTROŠKA NOTRANJA OPREMA

Med otroško notranjo opremo sodijo otroške posteljice, pregrinjala, odejice, mize, stoli
in drugi izdelki. Za vse otroške izdelke so določni standardi, po katerih morajo biti
narejeni izdelki .
Za otroške posteljice in zložljive posteljice za domačo uporabo morajo proizvajalci
upoštevati standard EN 716-1:2017, ki opisuje osnovne zahteve, varnostne zahteve,
zahteve materialov, ki se uporabljajo, gradnjo, stranice in kote, pakiranja, navodila za
uporabo in ostalo [16].
Standard EN 16779-1:2018 določa varnostne zahteve in preskuševalne metode za
prešite odeje za otroške posteljice. Navedena je maksimalna velikost posteljice, ki je
120 cm x 140 cm. Otroške prešite odeje za posteljice ne smejo vsebovati vrvic,
magnetov oziroma delov z magneti, ne smejo imeti nobenih žepov, določeno je število
šivov na razdaljo idr. Zahteve veljajo za prešite odeje, primerne za otroke, stare do 36
mesecev. Če je del prešite odeje zasnovan tako, da ponuja dodatno funkcijo, za ta del
poleg navedenih zahtev veljajo tudi varnostne zahteve ustreznih drugih standardov
[17, 18].
Za odejice za dojenčke velja standardna velikost, ki je 70 cm x 100 cm. Tudi pri
odejicah za dojenčke je priporočeno, da ne vsebujejo vrvic, magnetov in žepov, saj se
dojenček lahko hitro zatakne ali pogoltne kaj, česar ne bi smel.

2.3

ZGODOVINA OTROŠKIH IGRAČ IN ODEJIC

2.3.1

ZGODOVINA OTROŠKIH IGRAČ

Igrača je pripomoček oziroma predmet, s katerim se je mogoče zabavati in igrati [19].
Glede na to, da so raziskovalci našli primere igrač iz starega veka, sklepamo, da so
igrače stare najverjetneje že toliko kot človeštvo. Pred 20. stoletjem so imeli otroci le
malo igrač, tiste, ki so jih imeli, pa so bile dragocene. Poleg tega otroci niso imeli veliko
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časa za igro. V šolo je hodila le manjšina, večina otrok pa je pomagala staršem pri
preprostih opravilih okoli hiše ali na poljih [20].
Otroci v Starem Egiptu so se igrali z igračami, kot so lutke, lesene živali, žogice,
frnikole, vrtavke ipd. V Stari Grčiji so se igrali z žogami iz napihnjenih prašičjih
mehurjev, vrtavkami, punčkami, gugalnimi konji ipd. Rimski otroci so se igrali z lesenimi
ali glinenimi lutkami, žogami ipd. [20].
Igrače so se skozi stoletja le malo spreminjale. V 16. stoletju so se otroci še vedno
igrali z lesenimi lutkami in žogami. Prva hiša za punčke je bila leta 1558 narejena v
Nemčiji [20].
Industrijska revolucija je omogočila serijsko proizvodnjo igrač, ki so postopoma
postajale vse cenejše. V 19. stoletju so se deklice iz srednjega sloja igrale z lutkami iz
lesa ali porcelana. Imele so tudi hišice za punčke in vrvi za preskakovanje. Igrale so
se trgovino. Fantje so se igrali z mehanskimi igračami. Revni otroci so imeli malo igrač,
pogosto so jih izdelovali kar sami [20].
V 20. stoletju je bilo izumljenih veliko novih igrač. Priljubljene so postale tudi mehke
igrače. Ene izmed najbolj priljubljenih današnjih otroških igrač pa so medvedki in igrače
iz pliša. Vsak otrok ima svojo najljubšo igračo, ki jo navadno tudi poimenuje. V 80-ih
letih 19. stoletja je prve igrače iz blaga začela izdelovati Margarete Steiff. Njen nečak
pa je leta 1902 naredil načrt za prvega medvedka s premičnimi udi, ki je bil potem tudi
razstavljen na sejmu igrač v Leipzigu [21].

2.3.2

ZGODOVINA OTROŠKIH ODEJIC

Prvič je bil kos tekstilije poimenovan odeja leta 1340, ko je Thomas Blanquette, flamski
tkalec, razvil volneno tkanino za pokrivanje. Na začetku so bile vse odeje narejene iz
volne, ki je bila topla in odporna proti ognju. Lažje in bolj koži prijazne odeje so bile
narejene iz bombaža ali lanu [22]. S koncem vladavine kraljice Elizabete I. je
izdelovanje odej postalo industrija, Yorkshire pa glavno industrijsko področje v Angliji.
Samo najbogatejši so si lahko privoščili luksuzne odeje in posteljnino iz perja in krzna
[23].
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Danes se izraz odeja uporablja za različne vrste izdelkov, kot so posteljnina,
pregrinjala, prešite odeje. Vsi ti izdelki so danes narejeni iz različnih materialov, npr. iz
bombaža, lana, svile, sintetičnih materialov, gosjega perja, lahko pa tudi iz starih
oblačil.
Že več kot tisoč let so starši povijali novorojenčke v odejice ali blago, da so jih ogreli in
da jim je bilo udobno. Antropologi so dokazali, da so že prvi ljudje za oblačila in
ogrevanje uporabljali krzno [24].
Danes poznavalci svetujejo povijanje novorojenčkov v štručko, to pa zato, ker se s
čvrstim povitjem rok stabilizira zgornji del dojenčkovega telesa, predvsem glavo.
Dojenčka se v štručko povije tako, da se ga položi na hrbet, pri čemer glava gleda čez
zgornji rob odejice. Priporočljivo je, da ima roke prekrižane, lahko pa so tudi iztegnjene
ob telesu. Roko dojenčka pokrčimo, , en del odejice zavijemo prek dojenčka ter
spodvijemo pod telo, da se utrdi položaj roke. Spodnji del odejice zavihamo navzgor
in za zgornji rob. Drugo dojenčkovo roko pokrčimo, ramo potisnemo navzdol, del
odejice pa zavihamo in pripnemo. Najpomembnejše pri povijanju otroka je, da imata
nogi še vedno dovolj prostora za nemoteno gibanje, medtem ko morajo biti roki in
ramena čvrsto poviti. Za večjo varnost med spanjem je priporočeno, da dojenček spi
na hrbtu, brez ohlapnih odejic [25].

2.4

EKOLOŠKE IGRAČE IN NOTRANJA OPREMA ZA DOJENČKE

Tako na slovenskem kot na svetovnem trgu se prodaja različnih izdelkov, igrač in
opreme za novorojenčke in otroke naglo povečuje. Ponudba osnovnih izdelkov za
dojenčke, kot so posteljice, odejice, ležišča, mize in stoli, previjalne mize ter različne
igrače, ninice, grizala, luči, varovala, stenske nalepke, preproge in drugi izdelki znatno
narašča. Hkrati pa se povečuje tudi ozaveščenost glede ekoloških materialov in
potrebe po recikliranju oziroma trajnosti izdelkov. Tudi pri otroških izdelkih razvoj
temelji na ekoloških materialih in postopkih izdelave.
Največ onesnaževanja pri proizvodnji izdelkov za notranjo opremo povzročajo
odpadki, onesnaževanje vode in zraka in predvsem barvanje tekstilnih izdelkov.
Mnogo podjetji se je zaradi velike količine odpadkov in onesnaženja odločilo za
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spremembo proizvodnje in tehnološkega procesa izdelave. Ob tem je največjo težavo
predstavljala uvedba netoksičnih barvil, ki naj bi ustvarjala enake rezultate kot do tedaj
uporabljana barvila. Poleg barvil je velik problem v tekstilni industriji tudi
onesnaževanje voda z biološkimi in nebiološkimi odpadki. Med te odpadke spadajo
ioni, kovine, različna topila, hranila, detergenti in ftalati, ki spremenijo vonj, temperaturo
in barvo vode. Zato se nadaljnje raziskave posvečajo zmanjševanju toksinov iz
tekstilnih iztokov [2].

2.4.1

PRILJUBLJENE OTROŠKE IGRAČE IZ EKOLOŠKIH MATERIALOV

Iskanje igrač iz ekoloških materialov je potekalo prek spleta. Vsi predstavljeni izdelki
so evropskega porekla. Izdelke smo izbrali glede na uporabnost, material in izvor. Pri
iskanju smo se osredotočili predvsem na novosti in zanimivost izdelkov. Ključne
iskalne besede so bile: toy, ecological material, new, Europe. Izdelke smo našli tudi v
nekaterih katalogih in revijah izdelkov s sejma igrač Toyfair, ki je vsako leto poteka v
Nürnbergu v Nemčiji.

Preglednica 1: Priljubljene otroške igrače iz ekoloških materialov
IGRAČA

OPIS IN IZVOR
Naziv: myHummy [26]
Igračka pomaga otroku zaspati z določenimi zvoki.
Naprava

za oddajanje

zvokov je

vgrajena

v

notranjosti igrače. Izdelana je iz certificiranega blaga.
Izvor: Velika Britanija.

Slika 2. Medvedek myHummy
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Naziv: Utukutu Rockerboard [27]
Deska, ki pomaga otrokovi stabilnosti in gibčnosti.
Ima več možnosti uporabe, saj otrok lahko na njej
sedi, drsi, se ziba, jo uporablja kot mizo ipd.
Izvor: Češka.

Slika 3. Utukutu Rockerboard
Naziv: Trixie rattle [28]
Ropotuljica za otroke, ki ima polnilo iz zmečkanega
papirja, je primerna tudi za najmlajše. Izdelek je
narejen iz organskega bombaža.

Slika 4. Trixie rattle
Izvor: Belgija.
Naziv: Spilledåser – glasbeni medvedek [29]
Ročno

kvačkan

medvedek

iz

100-odstotnega

organskega bombaža, z Oeko-tex standardom 100.
Povezan je z vrvico, ki zaigra melodijo, ko jo otrok

Slika 5. Glasbeni medvedek

povleče.
Izvor: Danska.
Naziv: BIO Giraffe [30]
Pralna rokavica z motivom žirafe za bolj zabavno
umivanje. Izdelana je iz 100-odstotnega organskega
bombaža.
Izvor: Avstrija.

Slika 6. Pralna rokavica Giraffe
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Naziv: Anika off-white rabbit cudle cloth [31]
Ninica iz organskega bombaža, polnjena s koruznimi
vlakni.

Slika 7. Anika ninica

Izvor: Danska.

Vse večje zahteve kupcev po ekoloških izdelkih, bodisi zaradi zavedanja vpliva na
okolje bodisi zaradi politične propagande, so povzročila velik porast proizvodnje
zelenih izdelkov. Na podlagi dosedanjih informacij bodo ti izdelki tudi v prihodnosti
prisotni na trgu, njihova vrednost pa se bo večala [2]. Želja po ekoloških izdelkih je vse
večja tudi pri starših dojenčkov in otrok, saj so le-ti vse bolj občutljivi na kemikalije in
različne snovi, ki jih vsebujejo otroški izdelki in oprema. Možnost nakupa igrač iz
ekoloških materialov je vse večja. Kot je razvidno iz Preglednice 1, so na tržišču na
voljo različne igrače in otroška oprema iz ekoloških materialov, kot so medvedki,
deske, ropotuljice, pralne rokavice, ninice in drugo.

2.4.2

PONUDBA EKO ODEJIC NA SLOVENSKEM TRGU

Za pregled ponudbe odejic iz ekološkega materiala na slovenskem trgu smo za iskanje
po spletu uporabili ključne besede: ekološki material, otroška odejica. Pri izbiri izdelkov
smo se osredotočili na sestavo, možnost nakupa in ceno izdelka.
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Preglednica 2: Ekološke odejice na slovenskem trgu.
ODEJICA

PRODAJALEC IN SESTAVA

CENA

Spletna trgovina: bombazek.si [32]
48,00€
100 % ekološki bombaž

Slika 8. Roza odejica iz ekološkega

Velikost: 70 cm x 100 cm

bombaža

Mali zakladi [33]

55,00€

100 % ekološki bombaž
Slika 9. Odejica iz ekološkega
bombaža

Velikost: 70 cm x 100 cm

Spletna trgovina:
vitababy.si [34]

42,90€

100 % ekološka merino volna
Slika 10. Bež odejica iz ekološke
merino volne

Velikost: 80 cm x 100 cm

Spletna trgovina:
solemio.si [35]

39,90€

100 % ekološki bombaž
Slika 11. Modra odejica iz ekološkega
bombaža

Velikost: 75 cm x 95 cm
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Spletna trgovina:

39,00€

Silly.si [36]
100 % ekološki bombaž
Slika 12. Pisana odejica iz ekološkega
bombaža

Velikost: 70 cm x 100 cm

Ponudba odejic iz organskega bombaža ali organske volne je na slovenskem trgu zelo
omejena, saj jih je možno naročiti samo preko spleta in niso dostopne v najpogosteje
obiskanih trgovinah za otroke, kot sta Baby Center in Pikapolonica. Iz Preglednice 2 je
razvidno, da je nakup odejic iz organskega bombaža možen preko naslednjih spletnih
strani: bombazek.si, vitababy.si, solemio.si in silly.si. Cena odejic iz organskega
materiala pa se giblje med 39,90 in 55,00 eur.
Zaradi vse večjega pomena recikliranja je pomembna lastnost izdelka tudi večja
možnost recikliranja. Izdelki, narejeni iz naravnih materialov, kot sta volna in bombaž,
imajo zelo velike možnosti recikliranja, sintetični materiali pa malo manj, čeprav
raziskovalci iščejo načine za recikliranje vseh materialov.

2.5

ŽAKARSKO VOTKOVNO PLETIVO

Beseda žakar izvira iz imena izumitelja naprave za tkanje vzorcev velikih sosledji
Josepha Marie Jacquarda. Pleteni vzorci so bodisi barvni bodisi strukturni (reliefni),
lahko pa so tudi barvno-strukturni, če sta združena barvno in strukturno vzorčenje.
Barvni žakar opisuje barvne vzorce pletiv, nastale s pletenjem prej različnih barv, kjer
je število barv navadno omejeno [37].
Za enofonturni votkovni žakar, tj. levo-desni žakar, pleten na enofonturnem votkovnem
pletilniku, so značilne viseče (založene) niti na hrbtni strani pletiva. Njihova slaba
lastnost je, da se natikajo, dobra pa, da jih je mogoče kosmatiti.
Za dvofonturni votkovni žakar so značilne podaljšane zanke na licni strani pletiva ter
zbite zančne vrste na hrbtni strani pletiva. Hrbtna stran pletiva je lahko vodoravno
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črtasta, prečno črtasta, pikčasta (keper), lestvasta, dubl, ipd. Od barvne razporeditve
zank na hrbtni strani pletiva je odvisna višina zank licne strani ter gladkost površine
licne strani [37].
Pri črtasti zadnji strani v vsaki zančni vrsti pletejo izbrane igle prednje igelnice (pletejo
žakarski vzorec) in vse igle zadnje igelnice (pletejo črte). Licne zanke so zelo visoke:
pri 3-barvnem žakaru so npr. trikrat višje kot zanke hrbtne strani. Zlahka se natikajo,
skoznje pa presevajo hrbtne začne vrste drugih barv. Zato je priporočljivo pletenje
največ 5-barvnega žakara s črtasto hrbtno stranjo [37].
Pri keper hrbtni strani v vsaki začni vrsti pletejo izbrane igle prednje igelnice (pletejo
žakarski vzorec) ter izmenično izbrane igle zadnje igelnice (pletejo keper – pikčasto
zadnjo stran). Licne zanke so nižje kot pri enakem žakaru s črtasto zadnjo stranjo.
Licna stran je pogosto rahlo nagubana [37].
V eksperimentalnem delu smo razvijali 3-barvne pletene žakarske vzorce za
večnamenske otroške odejice in igrače. Simulirali smo votkovna dvofonturna žakarska
pletiva s črtasto in keper zadnjo stranjo, napletli pa smo realna pletiva s keper zadnjo
stranjo, ker smo zaradi krajših zank predvideli boljšo obstojnost proti pilingu.

2.6

PLETILSKI CAD PROGRAM YXENDIS

Francoski program Yxendis je leta 2003, ko je bil predstavljen na razstavi ITMA, med
generičnimi pletilskimi CAD programi izstopal z izjemno simulacijo votkovnih pletiv,
možnostjo predogleda licne in hrbtne strani ter vizualizacijo 3D deformacij pletiva na
telesu zaradi raztezanja. Odlikoval se je predvsem po možnosti oblikovanja lastne
banke grafičnih podatkov o prejah z optičnim čitanjem odsekov prej [38].
Realna 3D simulacija Yxendis temelji na uporabi navadnih prej in sukancev,
večbarvnih muline in efektnih prej. Omogoča tudi

vizualizacijo mehansko

oplemenitenih pletiv, spremembo barv in optimizacijo parametrov strukture. Za
predstavitev vzorcev pletiv na razstavah ali srečanjih z naročniki je mogoče simulacije
natisniti [39].
Program YXENDIS je prvi svetovno znani program, ki omogoča izdelavo 3D pletenih
simulacij v realni velikosti. Izpopolnjene različice programa so bile izdelane leta 2008
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v sodelovanju s podjetjem Steiger [40, 41], švicarskim proizvajalcem ploskih
pletilnikov. Zaradi spremembe lastnika Steigerja se dogovorjeno sodelovanje ni
nadaljevalo; program YXENDIS so prenehali posodabljati, a je pod določenimi pogoji
še vedno uporaben za izdelavo simulacij pletiv.
S programsko opremo YXENDIS oblikovalci lahko na enostaven način oblikujejo
pletene vzorce od zasnove z risanjem motiva po zankah, ali prenesejo vzorec iz druge
programske datoteke dxf v vzorčni modul programa. Razvoj programa je omogočil nov
način povezovanja med oblikovalci in pletilskimi tehniki [40].
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1

ANKETA O OTROŠKIH ODEJICAH

Motive/vzorce in barve za izdelavo otroških odejic smo izbrali s pomočjo ankete mamic;
spraševali smo jih, kakšne odejice si želijo in koliko so zanje pripravljene plačati.
Zanimalo nas je tudi, kaj se jim zdi pri tem izdelku najpomembnejše, ali si želijo tudi
druge načine uporabe izdelka in ali bi kupile tudi tekstilne igrače in drugo opremo iz
ekoloških materialov.
Na anketna vprašanja je odgovorilo 31 mamic, ki so bile stare med 21 in 31 ali več let.
Največ, 12 anketirank, je bilo v starostni skupini med 27 in 30 let in v starostni skupini
31 let ali več. V starostni skupini med 24 in 26 let so v anketi sodelovale 4 anketiranke,
v starostni skupini od 21 do 23 let pa 3 anketiranke.
Pomembnejši odgovori na anketna vprašanja so podani v poglavju 4.1 Rezultati ankete
o otroških odejicah. Celotni anketni vprašalnik pa je podan v poglavju 7. Priloge.

3.2

RAZVOJ IN SIMULACIJE VZORCEV PLETIV

V eksperimentalnem delu raziskave smo na podlagi ankete dejanskih in potencialnih
uporabnikov otroških odejic tehnološko oblikovali žakarske vzorce za pletene odejice,
pripravili simulacije pletenih vzorcev v različnih barvnih kombinacijah, izbrane vzorčne
patrone prenesli v krmilni program industrijskega pletilnika ter jih tudi dejansko napletli.
Za pletenje prvih prototipov odejic smo izbrali ostanke prej dolžinskih mas, ki ustrezajo
delitvi industrijskega pletilnika, v barvah, ki približno ustrezajo simulacijam. V
nadaljevanju raziskave ter morebitni serijski proizvodnji načrtujemo izdelavo odejic iz
ekološkega bombaža in volne proizvajalca Schoeller iz Nemčije.
Iz pletiva smo sešili večnamensko otroško odejico in igračo (medvedka). Preskusili
smo temeljne lastnosti prej in uporabne lastnosti pletiva. Simulirali smo dodatno
uporabo odejic po prenehanju temeljne uporabe za pokrivanje dojenčka.
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3.2.1

RAZVOJ VZORČNIH PATRON

Vzorčne patrone za 3-barvne žakarske vzorce pletiv smo narisali v programu Slikar;
pri risanju smo vključili mrežo in največjo povečavo. Pripravili smo patrone za tri
motive: ovčka, panda in slonček. Patrone so prikazane na sliki 13.

a

b

c

Slika 13. Vzorčne patrone motivov za otroške odejice: a) ovčka, b) panda, c) slonček

3.2.2

RAZVOJ ŽAKARSKIH VZORCEV

Za razvoj 3-barvnih žakarskih vzorcev smo uporabili pletilski CAD program YXENDIS.
Da bi dobili optimalno razmerje horizontalne in vertikalne gostote pletiva, smo v
programu spreminjali gostoto s koeficientom krčenja (v programu: Shrinking
coefficient) po širini in dolžini. Najprej smo določili koeficient krčenja po dolžini in širini
1,0, potem smo za žakar z enostavno hrbtno stranjo določili koeficient krčenja po višini
1,2; za žakar s keper zadnjo stranjo pa koeficient krčenja po višini 0,8. Za končno
simulacijo smo izbrali žakara s keper zadnjo stranjo in koeficientom krčenja po višini
0,8. Simulacija je bila temelj priprave vzorčnega in krmilnega programa za industrijski
pletilnik Shima Seiki SES 122 RT.
Simulirali smo videz licne strani pri dveh različnih hrbtnih straneh: enostavni vodoravno črtasti (v programu: Horizontal stripes) in keper (v programu: Birds eye).
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Za barvne kombinacije smo izbrali naslednje barve prej:
bela:

R: 255

G:255

B:255

siva (panda):

R: 212

G:212

B:212

siva (ovčka, slonček):

R: 127

G:127

B:127

roza:

R: 255

G:184

B:215

svetlo modra:

R: 188

G:231

B:241

rumena:

R: 255

G:255

B:182

Preglednica 3: Potek razvoja simulacije za vzorec ovčka

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1
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Nadaljevanje preglednice 4: Potek razvoja simulacije za vzorec ovčka

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1
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Preglednica 5: Potek razvoja simulacije za vzorec panda

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1
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Nadaljevanje preglednice 6: Potek razvoja simulacije za vzorec panda

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1
Preglednica 7: Potek razvoja simulacije za vzorec slonček

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1
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Nadaljevanje preglednice 8: Potek razvoja simulacije za vzorec slonček

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1

enostavna hrbtna keper hrbtna stran; enostavna hrbtna keper hrbtna stran;
stran;
stran;
koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: - koeficient krčenja: po višini 1;
po višini 1;
po višini 1,2;
po višini 0,8;
po širini 1
po širini 1
po širini 1
po širini 1
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3.3

SIMULACIJE ODEJIC

Simulacije odejic smo izdelali s pomočjo programov Adobe Illustrator, 3D simulacije
pa so bile izdelane s pomočjo programa Blender.

3.3.1

SIMULACIJA ODEJICE Z VZORCEM OVČKE

Slika 14. Simulacija odejice z vzorčkom ovčka. Levo: 3D simulacija, izdelana s
programom Blender, desno: 2D simulacija, izdelana s programom Adobe Illustrator.
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3.3.2

SIMULACIJA ODEJICE Z VZORCEM PANDE

Slika 15. Simulacija odejice z vzorčkom panda. Levo: 3D simulacija, izdelana s
programom Blender, desno: 2D simulacija, izdelana s programom Adobe Illustrator.
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3.3.3

SIMULACIJA ODEJICE Z VZORCEM SLONČKA

Slika 16. Simulacija odejice z vzorčkom slonček. Levo: 3D simulacija, izdelana s
programom Blender, desno: 2D simulacija, izdelana s programom Adobe Illustrator.

3.4

LABORATORIJSKO PRESKUŠANJE PREJ

3.4.1

DOLŽINSKA MASA PREJE

Dolžinska masa ali linearna gostota preje je definirana kot masa preje na dolžinsko
enoto. Izračunamo jo po naslednji enačbi (1):
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𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑔]

𝑇𝑡 = 𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 [𝑚] 𝑥 103 [𝑡𝑒𝑥]

(1)

Dolžinsko maso preje se označuje z enoto tex, skladno po Pravilniku o označevanju
tekstilnih in usnjenih izdelkov, stran 290 [42]. Dolžinsko maso preje iz navitkov smo
določali po standardu SIST ISO 2060. Na podlagi standarda se naredi vsaj 25 meritev
mase preje določene dolžine in izračuna povprečje meritev [43].

3.4.2

VITJE PREJE

Vitje preje smo določali po standardu SIST ISO 2061.
Aparat za merjenje števila zavojev preje imenujemo tenziometer. Sestavljen je iz dveh
prižem, v kateri vpnemo enojno ali dvojno sukano prejo, ena od teh je vrtljiva in jo
poganja motor. Preizkušamo glede na smer vitja S ali Z. Iz diferencialnega števca na
koncu odčitamo število zavojev na merjeno vpet dolžino, ki je navadno 500 mm [43].
Na podlagi standarda se naredi vsaj 25 meritev vitja preje in izračuna povprečje
meritev [43].

3.4.3

PRETRŽNA SILA PREJE

Pretržna sila (Fpr) je minimalna sila, potrebna za pretrg vzorca in jo eksperimentalno
izmerimo kot maksimalno doseženo obremenitev v nateznem preizkusu. Enota je [N],
[cN] [43].
Pretržno silo preskušamo na aparatu, imenovanem dinamometer, kjer v spodnjo in
zgornjo prižemo vpnemo vzorec. Merjenje je potekalo na aparatu Instron 5567 (Velika
Britanija), hitrost obremenjevanja za preje je bila določena na 100 % deformacije/min,
vpeta dolžina prej pa je bila 250 mm [43].
Glede na standarde naredimo vsaj 25 zaporednih meritev in na koncu izračunamo
povprečje končni vrednosti.
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3.5

LABORATORIJSKO PRESKUŠANJE PLETIV

3.5.1

ODPORNOST PROTI PILINGU PO METODI MARTINDALE

S preskušanjem odpornosti tekstilij po metodi Martinale določamo odpornost proti
drgnjenju in pilingu. Vzorce drgnemo ob standardizirane tkanine. Drgnjenje poteka v
stalno spreminjajočih se smereh. Piling ocenjujemo po 7000 ciklih drgnjenja glede na
primerjalne standarde z ocenami od 1 do 5 (5 najboljša obstojnost, 1 najslabša
obstojnost) [43].
Obstojnost proti pilingu smo preskušali po standardu

ISO 12945-2 na drgalnem

aparatu Martindale M235 (SDL International).

3.5.2

ZRAČNA PREPUSTNOST

Zračna prepustnost (Q) je količina zraka v [m3], ki preide skozi 1 m2 ploskovnega
materiala v 1 min in je izražena v [m3/m2min]. Glede na standard merimo zračno
prepustnost na 5 različnih mestih, vsaj 10 -20 cm od roba tekstilije. Zračno prepustnost
smo preizkušali po standardu SIST EN ISO 9237. Pretok zraka smo merili z aparatom
Air-Tronic B (Mesdan Lab). Za preizkusno površino smo uporabili 50 cm2 [43].
Iz odčitanih vrednosti se izračuna povprečno vrednost po enačbi (2):

𝑄=

𝑞 [𝑙/ℎ]
6𝐹

[𝑚3 /𝑚2 𝑚𝑖𝑛]

(2)

Q – količina presesanega zraka v [m3] v 1 min, preračunana na 1 m2 pri 20 mm
vodnega stolpca; [m3/m2min]
q – količina zraka, ki prehaja skozi preizkušanec [l/h]
F – preskusna površina [cm2]
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3.5.3

OTIP

Otip pletiva smo merili z ocenjevanjem prijetnosti ob dotiku. Otip pletiva je subjektivno
ocenilo pet ocenjevalcev. Ocenjevanje je potekalo glede na togost, mehkobo in lahkost
pletiva.
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1

REZULTATI ANKETE

Rezultati anketiranja glede nakupnih želja in navad so podani v nadaljevanju, ločeno
za vsako anketno vprašanje.

Ali bi kupili odejico iz ekološkega bombaža ali ekološke volne za svojega
novorojenčka?

Preglednica 9: Odgovori anketirank glede nakupa odejice iz ekološkega bombaža ali
ekološke volne

Odgovori

Frekvenca Odstotek

Da

29

94 %

Ne

2

6%

Skupaj

31

100 %

Iz Preglednice 9 je razvidno, da bi 29 anketirank za svojega novorojenčka kupilo
odejico iz ekološkega bombaža ali ekološke volne, kar znaša 94 %. 2 anketiranki pa
ne bi kupili takšne odejice.

Si želite odejico, ki bi imela možne tudi druge načine uporabe (npr. shranjevanje
igrač, preoblikovanje v blazino, ipd.)?
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Preglednica 10: Odgovori anketirank glede drugega načina uporabe odejice
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Da

20

65 %

Ne

11

35 %

Skupaj

31

100 %

Iz Preglednice 10 je razvidno, da se zdi dvajsetim anketirankam možnost načina druge
uporabe odejice pomembna, medtem ko se enajstim intervjuvankam to ne zdi
pomembno in si tega ne želijo.

Katera kombinacija barv se vam zdi najprimernejša za odejico? (možnost izbire
do 3 odgovorov)

Preglednica 11: Odgovori anketirank glede kombinacije barv za odejico
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Turkizna

10

32 %

Bela

16

52 %

Siva

17

55 %

Rdeča

1

3%

Roza

10

32 %

Modra

5

16 %

Rumena

13

42 %

Zelena

6

19 %

Črna

1

3%

Vijolična

2

6%

Drugo: krem/bež

2

6%

Drugo: oranžna

1

3%

Skupaj

84
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Na podlagi Preglednice 11 lahko sklepamo, da je najboljša kombinacija barv bela, siva
in rumena, saj so te tri barve prejele največ odgovorov. Za belo barvo se je odločilo 16
anketirank, za sivo barvo največ, in to kar 17 anketirank, za rumeno barvo pa 13
anketirank. Sledita turkizna in roza, za kateri se je odločilo po 10 anketirank, sledi
zelena barva, za katero je glasovalo 6 anketirank in modra barva s petimi glasovi. Za
vijolično in krem barvo bi se odločili po 2 anketiranki, za črno, oranžno in rdečo pa po
ena intervjuvanka.

Kakšen vzorec bi najraje imeli na odejici za novorojenčka?

Preglednica 12: Odgovori anketirank glede vzorca na odejici za novorojenčka
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Metuljčki

1

3%

Medvedki

4

14 %

Simetrični vzorci

2

6%

Brez vzorca

4

14 %

Pike

1

3%

Geometrijski vzorec

2

6%

Ime otroka

2

6%

Živali

6

21 %

Zvezdice

2

6%

Traktorji

1

3%

Ribice

1

3%

Sovice

1

3%

Cik Cak

2

6%

Krogi

2

6%

Skupaj

31

100 %

34

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Slika 17. Odgovori anketirank glede vzorca odejica za novorojenčka

Iz Preglednice 12 je razvidno, da si največ anketirank (6) želi, da je na odejici vzorec
živali. Sledijo 4 anketiranke, ki si želijo vzorec medvedkov in 4 anketiranke, ki si na
odejici ne želijo vzorca. Po 2 anketiranki si želita simetrične vzorce, geometrijske
vzorce, ime otroka, zvezdice, cikcak vzorec in kroge. Predlagani so bili tudi metuljčki,
pike, traktorji, ribice in sovice, za katere se je odločila po ena anketiranka. Na podlagi
dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da bi bil najbolj optimalen vzorec živali, med njimi
bi bil najbolj priljubljen medvedek.

Označite, katere lastnosti so za vas pri odejici najpomembnejše. (Možnih je več
odgovorov.)
Preglednica 13: Odgovori anketirank glede pomembnih lastnosti pri odejice
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

4

13 %

20

65 %

Trpežnost

18

58 %

Prijeten otip

29

94 %

Možnost likanja
(razkuženja)
Možnost pranja pri višji
temperaturi

35

Možnost drugih načinov

4

13 %

Dimenzijska stabilnost

2

6%

Vzorec

4

13 %

Oblika

1

3%

Velikost

12

39 %

16

52 %

Trajnost

8

26 %

Varnost

16

52 %

Skupaj

134

uporabe

Material/surovinska
sestava

Iz Preglednice 13 je razvidno, da se zdi anketirankam najpomembnejša lastnost
odejice prijeten otip, saj je to lastnost označilo 29 anketirank. Sledi možnost pranja pri
višji temperaturi, kar je pomembno za 20 anketirank, za tem pa sledijo trpežnost,
varnost odejice in surovinska sestava (za 16 anketirank). Kot pomembno lastnost so
anketiranke označile tudi velikost odejice, ki se zdi pomembna 12 anketirankam, za
tem je trajnost, ki je pomembna za 8 anketirank. Za najmanj pomembne lastnosti so
anketiranke označile vzorec, možnost drugih načinov uporabe, možnost likanja in
dimenzijsko stabilnost. Najmanj pomembna je oblika odejice.

Kaj bi po vašem mnenju dodali na odejico, da bi se novorojenček lahko z njo
varno igral (npr. vozli, vrvice, cofki)?
Preglednica 14: Odgovori anketirank glede dodatkov za odejico in za varno igranje
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Cofki

8

26 %

Vrvice

3

10 %

Grizalo

1

3%

Nič

8

26 %

Vozli

4

13 %

36

Kitke

1

3%

Všita igračka

2

6%

Pisane etikete

1

3%

Kratki trakci

3

10 %

Skupaj

31

100 %

30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
Cofki

Vrvice

Grizalo

Nič

Vozli

Kitke

Všita
igračka

Pisane
etikete

Kratki
trakci

Slika 18. Odgovori anketirank glede dodatkov za odejico in za varno igranje

Na podlagi Preglednice 14 lahko ugotovimo, da bi 8 anketirank na odejico dodalo cofke
za varno igranje novorojenčka, 8 anketirank pa na odejico ne bi dodalo ničesar. Štiri
anketiranke bi se odločile za dodatek vozlov, tri anketiranke za kratke trakce ali vrvice.
Dve anketiranki bi se odločili za všito igračko, po ena anketiranka pa bi se odločila za
dodatek grizal, kitk ali etiket.

Prosim, če zaupate, kje ste/boste kupili odejico za svojega novorojenčka?

Preglednica 15: Odgovori anketirank glede mesta nakupa odejice
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Narejena

2

6%
37

Podarjena

9

29 %

Lesnina

2

6%

Pikapolonica

4

14 %

Wowbaby.si

1

3%

Benetton

3

10 %

Baby center

4

14 %

Jollein

1

3%

Vitapur

2

6%

Jakopina

1

3%

Ikea

1

3%

Evitas

1

3%

Skupaj

31

100 %

35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%

Slika 19. Odgovori anketirank glede mesta nakupa odejice

Iz Preglednice 15 je razvidno, da je največ anketirank, devet, dobilo odejico podarjeno.
4 anketiranke so kupile odejico v Baby centru in prav tako 4 v Pikapolonici. 3
anketiranke so kupile odejico v Benettonu, dve sta si jo naredili sami, dve sta jo kupili
v Lesnini in dve v Vitapuru. Ostale anketiranke pa so odejico kupile v Ikei, Evtasu,
Jakopini, Joleinu in Wowbaby.si.
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Ali bi imeli tudi druge igračke in izdelke za novorojenčke iz ekološkega bombaža
ali ekološke volne?

Preglednica 16: Odgovori anketirank glede potrebe/želje po igračkah in izdelkih za
novorojenčke iz ekološkega bombaža ali ekološke volne
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Da

29

94 %

Ne

2

6%

Skupaj

31

100 %

Iz Preglednice 16 lahko sklepamo, da bi 29 anketirank imelo tudi ostale igračke in
izdelke za novorojenčka narejene iz ekološkega bombaža ali ekološke volne, medtem
ko si dve anketiranki tega ne želita.

Koliko bi bili pripravljeni plačati za odejico iz ekološkega bombaža ali ekološke
volne, namenjeno novorojenčkom?

Preglednica 17: Odgovori anketirank glede cene odejice
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

0 do 10 eur

1

3%

med 11 in 20 eur 10

32 %

med 21 in 30 eur 14

45 %

31 eur ali več

6

19 %

Skupaj

31

100 %

39

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%
0 do 10€

11 do 20€

21 do 30€

31 ali več

Slika 20. Odgovori anketirank glede cene odejice

Iz Preglednice 17 lahko sklepamo, da bi 14 anketirank plačalo za odejico med 21 in 30
eur, 10 anketirank med 11 in 20 eur, 6 anketirank bi bilo za odejico pripravljenih plačati
31 eur ali več. Ena anketiranka bi za odejico plačala do 10 eur.

4.2

REZULTATI PREIZKUŠANJA LASTNOSTI PREJ

Preglednica 18: Lastnosti prej
Preja
Bela

Sestava
100 %

Dolžinska masa Vitje [št.

Pretržna sila

[tex]

Zavojev]

[N]

27,78

631

6,171

68,02

235

7,537

viskoza
Siva

50 % volna
50 % akril

Roza

100 % volna

75,57

194

4,611

Rumena

80 % svila

40,37

634

6,457

20 % viskoza

40

Modra

50 % bombaž

40,68

518

4,510

50 % akril

Na podlagi rezultatov, prikazanih v Preglednici 18, je razvidno, da je najbolj trdna siva
preja iz mešanice volna - akril, najmanj pa modra preja iz mešanice bombaž - akril, ki
je tanjša. Največje število zavojev na dolžinsko enoto imata rumena in bela preja, ki
vsebujeta viskozo, najmanjše pa roza preja iz 100 % volne. Najvišjo dolžinsko maso
ima roza preja iz 100 % volne, najnižjo pa rumena preja iz mešanice svila - viskoza.
Od dolžinske mase je odvisna gostota, tj. zbitost pletiva, od nje pa odpornost proti
pilingu, zračna prepustnost in otip pletiva. Pletenje s prejami različnih debelin lahko
povzroči nastanek reliefne površine in presevanje barv prej s hrbta pletiva na lice.
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4.3

REZULTATI PREIZKUŠANJA LASTNOSTI PLETIV

4.3.1

REZULTATI PREIZKUŠANJA ODPORNOSTI PROTI PILINGU PO
METODI MARTINDALE

Preglednica 19: Odpornost pletiv proti pilingu po metodi Martindale
Število
obratov

Belo
–
sivo
–
roza prvi
vzorec
ocena

Belo
–
sivo
–
roza drugi
vzorec
ocena

125

5

5

500

5

5

1000

Med 4 in 5 Med 4 in 5

2000

Med 4 in 5 Med 4 in 5

5000

4

7000

Med 4 in 3 Med 4 in 3

4

Belo
– Belo
– Belo
– Belo –
sivosivosivosivomoder
moder
rumen
rumen
prvi
drugi
prvi
drugi
vzorec
vzorec
vzorec
vzorec
ocena
ocena
ocena
ocena
5
5
5
Med 5
in 4
Med 5 in 4 Med 5 in 4 Med 5 in 4
4
4
Med 5 in 4 4
Med 4
in 3
Med 4 in 3 4
Med 4 in 3
3
3
Med 4 in 3 3
Med 3
in 2
3
3
2
2

Iz Preglednice 19 je razvidno, da je pletivo v barvni kombinaciji bela – siva – roza
najbolj obstojno proti pilingu. Izdelano je iz prej iz 100 % viskoze, 100 % volne in
mešanice 50 % volna - 50 % akril, torej z veliko vsebnostjo volne.
Pletivo v barvni kombinaciji bela – siva – rumena je najmanj odporno proti pilingu; po
7000 obratih ima oceno 2. Izdelano je iz prej iz 100 % viskoze, mešanice 50 % volna
- 50 % akril ter mešanice 80 % svila - 20 % viskoza; preja z veliko vsebnostjo svile
pomembno poslabša odpornost proti pilingu pletiva.
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4.3.2

REZULTATI PREIZKUŠANJA ZRAČNE PREPUSTNOSTI PLETIVA

Preglednica 20: Zračna prepustnost pletiva
Kombinacija barv na odejici

Zračna prepustnost [m3/m2min]

Bela – siva – roza

4,17

Bela – siva – modra

4,92

Bela – siva – rumena

4,77

Iz Preglednice 20 je razvidno, da ima najmanjšo zračno prepustnost pletivo v
kombinaciji bela – siva – roza, ki je izdelano iz 100 % viskoze, 100 % volne in mešanice
50 % volna - 50 % akril, torej z veliko vsebnostjo volne. Najbolj zračno prepustno je
pletivo v kombinaciji bela – siva – modra, ki je izdelano iz prej iz 100 % viskoze,
mešanice 50 % volna - 50 % akril ter mešanice 50 % bombaž - 50 % akril. Preje,
vgrajene v to pletivo, so tanjše, zato je pletivo manj zbito in bolj porozno.

4.3.3

REZULTATI OCENJEVANJA OTIPA ODEJICE

Glede na subjektivno oceno ocenjevalcev ima najprijetnejši otip pletivo v kombinaciji
belo – siva – roza, ki je izdelano iz 100 % viskoze, 100 % volne in mešanice 50 %
volna - 50 % akril.
Na podlagi subjektivne ocene ocenjevalcev, je na otip najlažje pletivo v kombinaciji
barv bela – siva – rumena, ki je izdelano iz prej iz 100 % viskoze, mešanice 50 % volna
- 50 % akril ter mešanice 80 % svila - 20 % viskoza. Najtežje na otip je pletivo v
kombinaciji belo – siva – modra, izdelano iz prej iz 100 % viskoze, mešanice 50 %
volna - 50 % akril ter mešanice 50 % bombaž - 50 % akril, ki je hkrati tudi najbolj togo.
Najmanj togo pletivo glede na subjektivno oceno ocenjevalcev je pletivo v kombinaciji
barv bela – siva – rumena, izdelano iz prej iz 100 % viskoze, mešanice
50 % volna - 50 % akril ter mešanice 80 % svila - 20 % viskoza.
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4.4

RAZVOJ VEČNAMENSKIH PLETENIH ODEJIC IN IGRAČ

Iz pletiva, napletenega na industrijskem pletilniku, smo sešili odejico; podložili smo jo
z bombažnim pletivom, prijetnim na otip (sliki 21 in 22).
Iz pletiva smo sešili tudi dve igrači – medvedka (slika 23).

Slika 21. Napletena odejica - licna stran

Slika 22. Napletena odejica - hrbtna stran
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Slika 23. Medvedka iz pletiva

S programom Adobe Photoshop smo izdelali simulacije uporabe odejice po
prenehanju prvotne uporabe za pokrivanje dojenčka. Odejico je mogoče uporabiti kot
blazino (slika 24), večnamensko torbo-nahrbtnik (slika 25), tekstilijo za ležalnik (slika
26) ali shranjevalno stojalo (slika 27). V primeru serijske proizvodnje bi odejici dodali
navodila za spremembo namembnosti, kupcem pa bi ponudili nakup ogrodja za
ležalnik in stojalo oz. navodila za domačo izdelavo.

Slika 24. Simulacija okrasne blazine
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Slika 25. Simulacija večnamenske torbe – nahrbtnika

Slika 26. Simulacija otroškega ležalnika
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Slika 27. Simulacija shranjevalnega stojala

47

5

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu smo razvili prototip večnamenske pletene odejice za dojenčke s
standardno dimenzijo 70 cm x 100 cm.
Razvoj je potekal v več fazah:
•

Vzorec in barvno kombinacijo za odejico smo izbrali na podlagi anketiranja.
Hkrati smo pridobili tudi podatke o kupnih navadah mamic glede izbire
(večnamenskih) odejic.

•

S programom Slikar smo narisali tri vzorčne patrone za motive: ovčka, panda in
slonček.

•

S pletilskim CAD programom YXENDIS smo izdelali simulacije pletiv za odejice
z različnimi zadnjimi stranmi in v različnih barvnih kombinacijah.

•

S programom Adobe Illustrator smo izdelali simulacijo videza odejice s
ponavljajočimi se temeljnimi motivi.

•

S programom Blender smo izdelali 3D simulacije odejic.

•

Realne prototipe odejic smo napletli iz ostankov prej na industrijskem ploskem
votkovnem pletilniku Shima Seiki SES 122 RT delitve 12E.

•

Preskusili smo uporabne lastnosti prej in realnih pletiv.

•

Iz realnih pletiv smo izdelali podloženo odejico, ki je z manjšimi spremembami
uporabna tudi v druge namene, iz ostankov pletiva pa otroške igračke.

•

S programom Adobe Photoshop smo izdelali simulacije dodatnih izdelkov za
otroško notranjo opremo: blazine, večnamenske torbe, ležalnik in shranjevalno
stojalo.

Rezultati laboratorijskega preskušanja realnih pletiv so pokazali, da je za izdelavo
odejice najprimernejše pletivo v barvni kombinaciji bela – siva – roza iz 100 % viskoze,
100 % volne in mešanice 50 % volna - 50 % akril, saj je najbolj odporno proti pilingu,
torej med uporabo ohranja estetski videz, je najbolj zračno prepustno, torej najbolj ščiti
otroka, in ima najboljši otip.
Za izdelavo prototipov smo uporabili ostanke preje v barvah, ki so se najbolj približale
načrtovanim barvam, uporabljenim v računalniških simulacijah pletiv. V primeru
nadaljnjega razvoja in serijske proizvodnje bi odejice izdelali iz 100 % ekološkega
bombaža in 100 % ekološke volne.
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Poleg temeljne funkcije realne otroške odejice smo z računalniško simulacijo pokazali
tudi druge možnosti uporabe odejice. Razvili smo še ekološke pletene igrače, ki jih je
mogoče izdelati iz ostankov pletiva.
Pri pregledu možnosti nakupa izdelkov za dojenčke iz ekoloških materialov v Sloveniji
smo ugotovili, da je nakup možen tako rekoč le preko spleta, saj večina fizičnih trgovin,
namenjenih dojenčkom, ne nudi možnosti nakupa izdelkov iz ekoloških materialov.
Hkrati se po svetu povečuje število igrač in drugih izdelkov za dojenčke in njihovo
notranjo opremo iz ekoloških materialov, kar se kaže na predstavitvah na vsakoletnem
sejmu igrač v Nürnbergu v Nemčiji in drugje. Ocenjujemo, da se bo v bližnji prihodnosti
tudi v Sloveniji pokazal tržni potencial pletenin za otroško notranjo opremo iz ekoloških
materialov.

49

6

LITERATURNI VIRI

1. FORTE TAVČER, P. Priloga pri predmetu Ekologija. Ljubljana : Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2019, 1 -18 str.
2. The effects of the textiles industry on ecology worldwide [dostopno na daljavo]
[citirano 11. 7. 2019].

Dostopno na svetovnem spletu:

<http://www.cossa.pv.it/wp2017/wp-content/uploads/2017/08/ecology-iof-the-textileindustry-.pdf> .
3. Interior textiles design and developments. Edited by T. Rowe. Cambridge :
Woodhead Publishing, 2009, 31-202 str.
4. GORENŠEK, M. Uvod v ekologijo v tekstilstvu. Ljubljana : Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2006, 8 -13 str.
5. KREŠEVIČ, B. in KREŽE, T. EKO - TEX standardi za oblačilno industrijo. V
Mednarodna konferenca Inoviranje in modeliranje procesov oblačilnega inženirstva.
Maribor : Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilne in konfekcijske procese, 1997,
43 - 49 str.
6. Standard 100 by OEKO - TEX. V OEKO - TEX [dostopno na daljavo] Obnovljeno
21. 5. 2019 [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.oekotex.com/importedmedia/downloadfiles/STANDARD_100_by_OEKO-TEX_R___Standard_en.pdf>.
7. Varnost igrač. V Zveza potrošnikov Slovenije [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7.
2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.zps.si/index.php/otrok-topmenu258/broure/2624-varnost-igra-sp-1234778906>.
8. Pravilnik o znaku "Dobra igrača". V Uradni list Republike Slovenije [dostopno na
daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.uradnilist.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1996-01-1841/pravilnik-o-znaku--dobra-igraca->.
9. Uredba o varnosti igrač. V Pravno-informacijski sistem [dostopno na daljavo]
[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5326#>.
10. Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač. Bruselj : Evropska komisija, Generalni
direktorat za podjetništvo in industrijo, 2010, 152 str.
50

11. Varnost igrač – 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti. SIST EN 71-1, 2015.
12. Katera igrača lahko dobi naziv "dobra igrača" . V Vitafit [dostopno na daljavo]
[citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://vitafit.si/katera-igracalahko-dobi-naziv-dobra-igraca/>.
13. Naziv Dobra igrača si je letos prislužilo 21 igrač. V Dnevnik [dostopno na daljavo].
19. november 2008 [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <
https://www.dnevnik.si/1042223577>.
14. Varnost otroških oblačil - Vrvice in vezalke na otroških oblačilih - Specifikacije.
SIST EN 14682, 2015.
15. ELESIN, S., U., URBAS, R., BRODNJAK, V., U., GORŠEK, B. in RUS, L.
Priporočilo o varnosti otroških oblačil vrvice in vezalke na otroških oblačilih. V Tržni
inšpektorat RS [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem
spletu:
<http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/PriporociloVarnostOtroskihOblac
il.pd>.
16. Pohištvo - otroške postelje in zložljive posteljice za domačo uporabo - 1. del:
Varnostne zahteve. SIST EN 716-1, 2017.
17. Tekstilni izdelki za otroke - Varnostne zahteve in preskusne metode za prešite
odeje za otroško posteljico - 1. del: Prešite odeje (razen prevleke za odeje). SIST EN
16779-1, 2018.
18. Tekstilni izdelki za otroke - Varnostne zahteve in preskusne metode za prešite
odeje za otroško posteljico - 1. del: Prešite odeje (razen prevleke za odeje). SIST EN
16779, 2018.
19. Igrače - nekoč in danes. V Watchtowerjeva Spletna Knjižnica [dostopno na daljavo]
[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://wol.jw.org/sl/wol/d/r64/lp-sv/102005569>.
20. A brief history of toys. V Local Histories [dostopno na daljavo] Obnovljeno 2019.
[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<http://www.localhistories.org/toys.html>.

51

21. KRIŽ, I. Nazaj v otroški raj : otroške igre in igrače na Dolenjskem : katalog etnološke
razstave : 15. november 2002 - 18. maj 2003. Novo mesto : Dolenjski muzej, 2002, 21
str.
22. The history of blankets. V Magical Minkie [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7.
2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.magicalminkies.com/the-historyof-blankets/>.
23. History of the blanket. V John Atkinson England's Finest Blankets [dostopno na
daljavo]

[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.atkinsonblankets.co.uk/history-of-the-blanket/>.
24. A brief history of the baby blanket. V Baby Blankets [dostopno na daljavo] [citirano
11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.babyblankets.com/blog/2016/01/a-brief-history-of-the-baby-blanket/>.
25. Povijanje v štručko. V Baby Book [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019].
Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.babybook.si/povijanje-v-strucko/>.
26. Sophie. V MyHummy [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://shop.myhummy.co.uk/sophie>.
27. Utukutu [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem
spletu: <https://www.utukutu.eu/>.
28. Rattle - mr. raccoon. V Trixie [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno
na svetovnem spletu: <https://www.trixie-baby.com/en/rattle-mr-raccoon.html>.
29. Isbjørn - Øko-Tex spilledåse. V Nature ZOO of Denmark [dostopno na daljavo]
[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<http://www.naturezooshop.com/spilledaser/isbjoern-spilledaase.html>.
30. Giraffe BIO. V Furnis [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na
svetovnem

spletu:

<https://fuernis.com/index.php?nID=68&kol=&pn=pa&ID=116&show=&Artikel=558>.
31. Anika off white rabbit cuddle cloth. V Franck & Fischer [dostopno na daljavo]
[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://franck-

fischer.com/p/anika-off-white-rabbit-cuddle-cloth/>.

52

32. Eko pletena odejica Srčki - roza. V Bombazek [dostopno na daljavo] [citirano 11.
7. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.bombazek.si/i_1416_ekopletena-odejica-srcki-roza>.
33. Otroška pletena odejica Elodie Details - Faded Rose. V Mali Zakladi [dostopno na
daljavo]

[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://malizakladi.si/otroska-sobica/odejice-in-blazinice/otroska-pletena-odejicaelodie-details---faded-rose.html>.
34. Volnena dekica Baby. V Vita Baby [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019].
Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://vitababy.si/eko_trgovina/volnena_ekoloska_oblacila/eko_volnene_odeje/235
1/volnena_dekica_baby_80x100_cm_natur/>.
35. Odejica za dojenčke siva. V Solemio [dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019].
Dostopno na svetovnem spletu: <http://solemio.si/deuz-odejica-siva.html>.
36. Pletena odejica za dojenčka Pippa iz ekološkega bombaža - Rdeča. V Silly
[dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://silly.si/collections/franck-fischer/products/pletena-odejica-pippi-izekoloskega-bombaza-rdeca>.
37. PAVKO-ČUDEN, A. Pletiva in pletenine. Ljubljana : Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2007, 111 str.
38. PAVKO-ČUDEN, A. IKME 2003 in ITMA 2003 - nadaljevanje pariških smernic =
IKME in ITMA 2003 - continuation of the Paris trends. Tekstilec, 2004, vol. 47, no. 3/4,
str. 105-113.
39. Yxendis & Steiger high added-value partnership. V Knitting Industry [dostopno na
daljavo]

[citirano

11.

7.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.knittingindustry.com/yxendis-steiger-high-added-value-partnership/>.
40. YXENDIS, Steiger partnership : knitting new challenges. V The Indian Textile
Journal

[dostopno na daljavo]. August 2008 [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na

svetovnem

spletu:

<http://www.indiantextilejournal.com/articles/FAdetails.asp?id=1380>.

53

41. Yxendis & Steiger partner to provide customer solutions. V Fibre2fashion
[dostopno na daljavo] [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.fibre2fashion.com/news/textiles-technologynews/newsdetails.aspx?news_id=59611>
42. DEMŠAR, A. in MOŽINA K. Mehanske tekstilne preiskave : vaje. Ljubljana :
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2009.
43. Pravilnik o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov. V Uradni list Republike
Slovenije [dostopno na daljavo]. 2000, št. 3 [citirano 11. 7. 2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-010134/pravilnik-o-oznacevanju-tekstilnih-in-usnjenihizdelkov/#SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE>.

54

7

PRILOGE

7.1

ANKETNI VPRAŠALNIK

1. Starost:
-

17 - 20 let

-

21 - 23 let

-

24 - 26 let

2. Ali že imate otroka?
-

DA.

-

Sem v pričakovanju.

3. Iz katere slovenske regije prihajate?
-

osrednjeslovenska regija

-

zahodnoslovenska regija

-

savinjska regija

-

gorenjska regija

-

goriška regija

-

obalno – notranjska regija

-

dolenjska regija

-

prekmurska regija

4. Kakšna je vaša izobrazba?
-

Osnovna šola ali manj

-

Srednja šola

-

Višja šola

-

Univerzitetna izobrazba

-

Magisterij

-

Doktorat
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5. Ali bi kupili odejico iz ekološkega bombaža ali volne za svojega novorojenčka?
-

DA

-

NE

6. Si želite odejico, ki bi imela potem možne tudi druge načine uporabe (npr.
shranjevanje igrač)?
-

DA

-

NE

7. Katera kombinacija barv se vam zdi najprimernejša za odejico? (Izberete lahko
največ 3.)
-

Turkizna

-

Bela

-

Siva

-

Rdeča

-

Roza

-

Modra

-

Rumena

-

Zelena

-

Črna

-

Vijolična

-

Drugo: _________

8. Kakšen vzorec bi imeli najraje na odejici za novorojenčka?
_______________

9. Označite, katere lastnosti so vam najpomembnejše pri odejici.
-

Likanje

-

Pranje na višji temperaturi

-

Dobra vzdržljivost

-

Možnost drugih načinov uporabe
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-

Dimenzijska stabilnost

-

Zanimiv vzorec

-

Oblika

10. Bi kupili odejico s cofki na koncih, s katerimi bi se lahko
novorojenček igral?
-

DA

-

NE

11. Nam lahko zaupate, kje ste/boste kupili odejico za svojega novorojenčka?
___________________

12. Kakšno odejico imate/boste imeli?
-

Tkano

-

Pleteno

13. Ali bi imeli tudi druge igračke in izdelke za novorojenčke iz ekološkega bombaža
ali volne?
-

DA

-

NE

14. Koliko bi bili pripravljeni plačati za odejico iz ekološkega bombaža ali volne,
namenjeno novorojenčkom?
-

0 – 10 eur11 – 20 eur

-

30 eur ali več
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7.2

KONČNI IZDELANI PLETENI VZORCI
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