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IZVLEČEK
Namen magistrskega dela Vzorčenje pletiv in strukturiranih žakarskih vzorcev za
kolekcijo pletenin je predstaviti načine barvnega in strukturnega vzorčenja votkovnih
pletiv, likovno opredeliti žakarski vzorec, raziskati zgodovino pletenin in modo
oblačilnih pletenin ter izdelati kolekcijo pletenih žakarskih vzorcev za vrhnje pletenine.
V magistrskem delu so predstavljeni raziskave in eksperimenti na področju barv in
kombinacij različnih grafičnih vzorcev. Osnova za razvoj barvnih in vzorčnih kombinacij
so bili pletenine in vzorci iz 70. in 80. let 20. stoletja. Izhodišče za kolekcijo so bili
predvsem vrhnji kosi oblačil, med njimi pa je največ pozornosti posvečene puloverju.
Pestro vzorčeni puloverji so bili značilni za tisti čas, saj so jim v odziv na takratno
množično proizvodnjo enobarvnih pletenin začeli dajati prednost ne le oblikovalci,
ampak tudi ženske, ki so pletle zase in za svoje domače. Navdih za kolekcijo se je
črpalo iz obdobja, ko se je pletenje na pletilnikih za domačo uporabo zelo razširilo.
Takrat so zaradi velikega povpraševanja po pletenju začeli izdajati revije z navodili za
pletenje v tistem obdobju modernih modelov. Kolekcija temelji na sestavljanju grafičnih
vzorcev in na barvnih kontrastih, urejenih v sodobne in sveže kompozicije. Tradicija
pletenja na pletilnikih za domačo uporabo se je ohranila do danes, v času sodobne
izdelave in najnovejše mode pletenih oblačil. S kombiniranjem barvnega in
strukturnega vzorčenja se gradi videz, ki je avtorski in s tem svojevrsten.
KLJUČNE BESEDE: pletenje, kolekcija vrhnjih pletenin, žakarsko pletivo, vzorčenje
pletiv, pletilnik za domačo uporabo, barvni kontrasti
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ABSTRACT
The purpose of the master’s thesis with the title Sampling of Knitted Fabrics and
Structured Jacquard Patterns for a Knitwear Collection is to present ways of colour and
structure sampling of weft-knits, to define the jacquard pattern in visual terms, to study
the history of knitwear and fashion of knitwear, and to create a collection of knit
jacquard patterns for outer knitwear. The thesis presents research and experiments as
regards both colours and combinations of various designs. Colour and pattern
combinations are derived from the knitwear and patterns dating to the 1970s and
1980s. The collection is mainly based on outwear, with a special focus on sweater.
Sweaters featuring diverse patterns were typical of the time; not only fashion designers
but also women who knitted for themselves and for their families started to prefer such
sweaters as a reaction to the mass production of monochrome knitwear of the time.
The inspiration for the collection came from the time when the use of domestic knitting
machines became very widespread. This was a time when, due to an increased
demand for knitwear, magazines with instructions for knitting popular models started
to appear. The collection is based on assembling designs and on colour contrasts
arranged so as to create latest compositions. The tradition of using domestic knitting
machines has been preserved up to the present day, the time of state-of-the-art
production and the latest fashion of knitwear. By combining both colour and structure
samples it is possible to create an appearance of individuality and, as a result, of
uniqueness.
KEY WORDS: knitting, collection of outer knitwear, jacquard knitted fabric, knitted
fabric sampling, domestic knitting machine, colour contrasts
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POVZETEK
Pletenine spet postajajo moderne in le redki oblikovalci jih ne vključujejo v kolekcije.
Elastičnost in udobnost sta značilnosti, zaradi katerih so pletenine postale priljubljene
na začetku 20. stoletja. Predvsem zaradi primernosti za različne športne aktivnosti, s
katerimi so se ljudje po prvi svetovni vojni začeli množično ukvarjati.
Na izbiro žakarskega vzorčenja pri pletenju z mehaniziranimi pletilniki in uporabo
pletenin za izdelavo vsakdanjih in modnih oblačil je vplivala hitro razvijajoča se
pletilska strojegradnja prav tako na začetku 20. stoletja.
V 20. stoletju sta bila ključna uvedba serijske proizvodnje oblačil in začetek izdelovanja
ročnih pletilnikov, kot so npr. pletilniki japonske znamke Brother za domačo uporabo.
Na njih še dandanes oblikuje in razvija pletenine veliko samostojnih oblikovalcev.
Hkrati z industrializacijo pletenja in razvojem pletilske proizvodnje, ki je računalniško
podprta in tudi vodena, a je ekonomsko upravičena le, če je velikoserijska, se danes
pojavljajo male obrti, ki se ukvarjajo s pletenjem in oblikovanjem pletenin. S tem
ohranjajo pletilsko tradicijo in zamisel o tekstilnem izdelku, prijaznem do okolja, pri
nastajanju katerega ne ostane veliko odpadkov in je – to je prav tako pomembno –
izdelan lokalno.
Magistrsko delo je pregled zgodovine oblikovanja pletenin in pletenja. Človek plete že
več tisoč let, pletenje po kroju in vzorčenje pletiv poznamo od 5. st. n. št., ročno pleteni
barvni vzorci izhajajo iz 12. st. n. št. Predstavljeni so zgodovina pletenin skozi čas,
njihov razvoj in pomen. Pletenine so v zgodovini imele različno vlogo, od zaščite telesa
pred mrazom do oblačil za športne aktivnosti, oblikovalci pa z njimi izražajo
ustvarjalnost. Pletenine poskrbijo za udobje in dobro počutje, z vzorčno pestrostjo pa
omogočajo izražanje posameznikovega osebnega sloga.
V prvem sklopu je predstavljen razvoj pletenin po obdobjih od začetka 20. stoletja pa
vse do 80. let 20. stoletja, ki so bila ključna za oblikovanje kolekcije pletenin. V vsakem
obdobju najdemo tipično pleteno oblačilo, ki je zaznamovalo oblačilno modo tistega
časa. Predstavitev razvoja mode pletenin dopolnjuje strnjen pregled razvoja pletilske
tehnologije od prve pletilske panoge, ki so jo mehanizirali, to je nogavičarstvo – razvilo
se je konec 16. stoletja – pa vse do izuma prvega ploskega pletilnika v drugi polovici
19. stoletja. Z iznajdbami strojev se je ročno pletenje počasi umikalo iz proizvodnje.
Tehnologija pletilnikov se je razvijala in se še vedno razvija. Že več kot 30 let so
industrijski pletilniki vodeni računalniško, programska oprema omogoča zahtevnejšo
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in kompleksnejšo izvedbo pletenin, zaradi številnih funkcij, ki jih imajo pletilniki, je
izdelava hitrejša in delo poteka učinkoviteje.
Z vzorčenjem, ki ga delimo na barvno in strukturno, pletivu zagotovimo pestrost in
zanimivost. Pri barvnem vzorčenju se med pletenjem dovajajo niti različnih barv po
izbranem vzorcu. Pri strukturnem vzorčenju pleteno strukturo sestavljajo kombinacije
različnih zank, ki sestavljajo končni vzorec oz. strukturo pletiva.
V magistrskem delu so na kratko opisane vse možnosti barvnega in strukturnega
vzorčenja votkovnih pletiv na ploskem pletilniku. Vezavam so priloženi avtorski primeri
vzorčenja. Pletiva niso samo plod različnih kombinacij zank, lahko so tudi likovno
definirana. Temeljne orisne likovne prvine, kot so točka, črta, barva, lahko definirajo in
sestavljajo pleteni vzorec ter so enakovredne pletilskim prvinam.
V magistrskem delu so prikazani poskusi barvnega vzorčenja in izdelki, ki so plod
različnih poskusov, utemeljenih na raziskavi barvnih kontrastov. Vzorci in pletenine so
izdelani na pletilniku za domačo uporabo znamke Brother. Raziskava barvnih
kontrastov in medsebojnih kombinacij različnih žakarskih vzorcev je starim predlogam
vzorcev iz 70. in 80. let 20. stoletja dala sodobnejši videz. Močne kontrastne barve
pletenim izdelkom zagotavljajo svežino.
Kolekcija vrhnjih kosov pletenin se imenuje Unisex Retro, sestavlja jo šest pletenin.
Barvne kombinacije vzorcev ne sledijo tipičnim moškim in ženskim barvnim
kombinacijam, barve ne določajo spola. So sodobnejša različica pletenin, ki so bile
moderne v 70. in 80. letih 20. stoletja.
Unisex Retro je plod raziskav in poskusov z vzorčenjem pletiv in barvnimi
kombinacijami. Je začetek znamke pletenin, ki gradi na barvnih kontrastih, barvnih
kombinacijah in vzorcih, ki so bodisi žakarski bodisi strukturni ali kombinacija obeh
možnosti vzorčenja. S pestrimi grafičnimi kombinacijami se gradi videz, ki je avtorski
in značilen za znamko. S tem se poveča vrednost pletenin.
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1. UVOD
Pletenje je ena izmed najstarejših ohranjenih tekstilnih tehnik na svetu. Ročno se je
pletlo že leta 1000 pr. n. št. (Spencer, 1989). Šele z izumom pletilnega stroja v drugi
polovici 16. stoletja je pletenje postalo delno mehanizirana in ne več ročna tehnika.
Žakarsko vzorčenje na mehaniziranem pletilniku in uporaba pletenin za modna in
vsakdanja oblačila izhajata z začetka 20. stoletja, ko se je začela pletilska
strojegradnja hitreje razvijati. Pletenine so bile na začetku 20. stoletja priljubljene
predvsem zaradi potrebe po udobnih, prožnih materialih, primernih za športne
aktivnosti, s katerimi so se začeli ljudje po prvi svetovni vojni množično ukvarjati. Poleg
tega so bile praktične in so ustrezale aktivnim emancipiranim ženskam tistega časa,
sodobni pletilniki pa so omogočili serijsko proizvodnjo pletenih oblačil (Potočić
Matković, TEDI, 2011).
Hkrati z razvojem mehaniziranih pletilnikov za industrijsko proizvodnjo so se na trgu
začeli pojavljati ročni gospodinjski pletilniki za domačo uporabo (Black, 2005). Razcvet
in vrhunec priljubljenosti so doživeli v 70. in 80. letih 20. stoletja. K temu je pripomoglo
predvsem ponovno vračanje k ročni izdelavi unikatnih pletenin, kar je bila oblika
protesta proti enoličnim, klasično oblikovanim modnim pleteninam tistega časa.
Publikacije, tj. revije in priročniki za pletenje na ročnem gospodinjskem pletilniku, so
objavljale za tisti čas sodobne, modne modele pletenin za vso družino. V priročnikih je
bilo poleg navodil za izdelavo pletenin mogoče najti še novice o razvoju tehnike
pletenja za domače namene in predstavitve novih načinov vzorčenja na pletilnikih za
domačo uporabo. Dejavnost domačega unikatnega pletenja je kasneje zamrla zaradi
globalizacije in nizkocenovnih ponudnikov pletenin.
Industrijski pletilniki so s prihodom računalniško podprtega oblikovanja (CAD –
Computer Sided Design) in računalniško vodene pletilske proizvodnje (CAM –
Computer Aided Manufacturing) omogočili različne načine zahtevnejšega vzorčenja
pletiv, pa tudi nove oblike preprostejšega vzorčenja. Sinergija računalništva in pletilske
tehnologije omogoča računalniško pripravo vzorcev, simulacijo videza pletiva ter
računalniško podprto krmiljenje pletilnikov in nadzor proizvodnje.
Kljub industrializaciji pletenja za oblačilne namene in razvoju brezšivnega pletenja, ki
ponuja nove možnosti vzorčenja, a je ekonomsko vzdržno le, če je proizvodnja
velikoserijska, je dandanes v svetu veliko mladih oblikovalcev, ki imajo svoj pletilski
studio in ustvarjajo kolekcije na ročnih pletilnikih za domačo uporabo. S tem ohranjajo
1

pletilsko tradicijo, zamisel o samostojni obrti, unikatnosti, pletenju na pletilnikih za
domačo uporabo pa dajejo svežo, sodobnejšo noto, privlačno tudi za širše občinstvo.
Poleg tega številni lokalni proizvajalci pletenin sodelujejo med seboj. Pletenine
ponovno postajajo zelo moderne in le redki oblikovalci jih ne vključujejo v kolekcije.
Po drugi strani se potrošniki odzivajo na globalizacijo, saj so se začeli zavedati, da je
pomembno, od kod izvira oblačilo, zaželeni sta preglednost procesa izdelave in
kakovost; povpraševanje po kakovostnih izdelkih se je v zadnjem času povečalo.
Potrošniki se poleg tega zavedajo, da je v oblikovanje unikatnih pletenin vloženega
veliko dela in časa; temu primerna je tudi končna cena izdelka.
Namen magistrskega dela je raziskati zgodovino in modo oblačilnih pletenin,
predstaviti načine barvnega in strukturnega vzorčenja pletenin, likovno opredeliti
žakarski vzorec – pletivo ter oblikovati kolekcijo pletenih žakarskih vzorcev za vrhnje
pletenine. Cilj magistrskega dela je oblikovati sodobno kolekcijo vrhnjih pletenin na
podlagi razvoja večbarvnih žakarskih vzorcev in izdelati prototipe pletenin na ročnem
pletilniku za domačo uporabo.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA PLETENJA IN OBLIKOVANJA PLETENIN
2.1.1 Pletenine skozi čas
Ročno pletenje je ena izmed najstarejših ohranjenih tekstilnih tehnik. Ročno pletenje s
prekrižanimi zankami je bilo v rabi davno pred sodobnim ročnim pletenjem z odprtimi
zankami. S prsti se je pletlo že leta 1000 pr. n. št. V 5. st. n. št. se je razvilo oblikovano
pletenje po kroju, zaključevanje pletiva, krožno pletenje in vzorčenje (Pavko - Čuden,
2016). Ročno napleteni barvni vzorci izhajajo iz 12. st. n. št. (Spencer, 1989).
V zgodovini so se pletenine uporabljale kot zaščita pred mrazom in kot praktično
oblačilo, v katerem se je človek laže gibal. Sprva so si ljudje s pleteninami pokrivali le
dele telesa, ki so bili izpostavljeni mrazu: glavo, stopala in roke. Kasneje so pletiva
začeli uporabljati za izdelavo spodnjih majic in hlač, še vedno predvsem za zaščito
pred mrazom. Takšna oblika zaščite telesa je bila najbolj razširjena med ribiči.
Na začetku 20. stoletja so se oblačila spremenila: iz večplastnih, kompleksnih silhuet
so se razvile poenostavljene oblike. Pletenine v tistem času niso imele več le vloge
spodnjih oblačil, ampak so s prihodom pletenih kopalk, ki so bile vidne javnosti in v
stiku s celotnim telesom, postale vrhnje oblačilo. Pletene puloverje in jopice
(kardigani), ki so jih nosili izključno moški kot delovno in športno oblačilo, so ženske
začele nositi kot modno oblačilo. Za to, da so pletenine v 20. letih 20. stoletja postale
tako moderne, sta bila zaslužna velika novost v strojnem pletenju – motorni pogon
pletilnika – in francoska modna oblikovalka Coco Chanel, ki je prva vključila pletenine
v svoje kolekcije. Pletenine so bile torej do prve svetovne vojne v rabi bolj ali manj za
športna oblačila, med prvo in drugo svetovno vojno pa je spet postalo priljubljeno ročno
pletenje. Oboji, moški in ženske, so v znak domoljubja pletli nogavice za vojake. Zaradi
krize in nujnosti varčevanja so ročno narejeni izdelki, med njimi tudi pletenine, postali
osnovna življenjska potreba (Black, 2005).
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Slika 2: Pletenine modne oblikovalke
Coco Chanel, 1929.

Slika 1: Poziv k pletenju nogavic za
vojake na fronti, 1918.

Po prvi svetovni vojni se je začel obseg pletilske industrije naglo povečevati, panoga
se je razvijala, predvsem v Italiji. V tistem času je najkakovostnejše pletenine
izdelovala in izvažala Škotska; pletiva in pletenine je dobavljala ameriškim in
francoskim modnim hišam. Še danes je med vodilnimi pri oblikovanju pletenin škotska
znamka Pringle of Scotland, zaradi katere so v 30. letih 20. stoletja postali modni
pleteni kompleti (jopica in brezrokavnik), ki so jih nosili moški in ženske. To so bile
elegantne in preproste pletenine, za katere je mogoče reči, da so večna klasika (Black,
2005).
V 40. in 50. letih 20. stoletja so razteznost in prožnost pletiv izkoristili za oblikovanje
oprijetih pletenin (jopic, puloverjev, brezrokavnikov), ki so poudarjale ženske obline. V
tem obdobju sta naraščala priljubljenost ročnega pletenja in prodaja priročnikov z
vzorci, na podlagi katerih so si lahko gospodinje po navodilih same spletle pletene
izdelke (Black, 2005).
Kasneje, v 60. letih 20. stoletja, je v Evropi in Ameriki tradicionalno nošenje pletenin
vključevalo tudi t. i. twinset komplet (jopico in pulover) ter večerne pletene obleke z
zahtevnim žakarskim vzorčenjem in vezenjem, ki ju je v modo vpeljala francoska
oblikovalka pletenin Sonia Rykiel. Desetletje kasneje, 70. leta, je zaznamovala
ponovna oživitev ročnega pletenja, ki je mladim omogočala, da so se izražali z
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različnimi materiali in tehnikami vzorčenja ter tako nasprotovali množični proizvodnji
monotonih pletenin.
Trg pletenin se je v tistem času razdelil na mlajšo populacijo, ki si je kupovala in sama
izdelovala pletenine s pestrejšim, barvitejšim in zanimivejšim vzorčenjem, ter na
starejšo populacijo, ki je prisegala na klasične pletenine, izdelane v množični
proizvodnji. Takrat so poleg ročnega pletenja postali priljubljeni tudi ročni pletilniki. K
njihovi priljubljenosti so večinoma pripomogle različne publikacije, priročniki za pletenje
na ročnih pletilnikih za domačo uporabo, ki so objavljali vzorce in navodila za izdelavo
modnih pletenin (Black, 2005).
Osemdeseta leta 20. stoletja so bila obdobje dekorativnih puloverjev in »naredi si sam
pletenin«, ki so postale normativ vsakdanjega življenja in so od takrat do današnjih dni
del našega vsakdanjika in mode, ki s pleteninami narekuje modne smernice (Black,
2005).

Slika 3: Revija z navodili za
izdelavo ročno pletenega
puloverja – 40. leta 20. stoletja.

Slika 4: Pleten pulover iz 50. let 20.
stoletja.
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Slika 5: Kolekcija pletenin modne
oblikovalke Sonie Rykiel, objavljena
leta 1971 v reviji Elle, Francija.

Slika 6: Pletenine iz 70. let, za katere je
značilno barvito in pestro vzorčenje.

Slika 7: Kolekcija pletenin, objavljena
v reviji Elle leta 1987.

Slika 8: Kolekcija modne oblikovalke
Helen Lawrence iz leta 2015.
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2.1.2 Razvoj pletilske tehnologije
Strojno pletenje se je razvilo iz ročne tehnike preko primitivnih mehaniziranih do
zahtevnih mehaniziranih in avtomatiziranih naprav. Prva pletilska panoga, ki se je
mehanizirala, je bilo nogavičarstvo. Nogavičarski pletilni stroj je leta 1589 izumil častiti
William Lee iz Calvertona. Ta stroj je zančne vrste zapletal desetkrat hitreje kot ročni
pletilci. Zasnovan je bil tako briljantno, da je bil in je še, tehnično dopolnjen z
inovacijami številnih svetovnih izumiteljev v stoletjih, ki so sledila, temelj sodobnih
votkovnih, snutkovnih in čipkarskih strojev. Zaradi izuma stroja ročno pletenje ni bilo
več posebno cenjena veščina. Moški niso več pletli na roke, obrt so večinoma prevzele
ženske. Pletilska proizvodnja se je naglo širila do začetka 19. stoletja, ko je presežek
proizvodnje povzročil stagnacijo, brezposelnost ipd. Razmere so se izboljšale šele v
drugi polovici 19. stoletja, ko so novi izumi spodbudili razvoj pletilstva (Pavko - Čuden,
2016).
Od leta 1863, ko je na trg prišel prvi ploski pletilnik s posamično gibljivimi iglami, ki ga
je izumil častiti Isaac W. Lamb, se je izdelava vrhnjih pletenin, tj. puloverjev in jopic,
povečevala. Pletilni stroj je bil izdelan za domačo uporabo in manjše delavnice,
upravljati ga je bilo treba ročno, a se je hitro začel pojavljati tudi v večjih proizvodnih
delavnicah in tovarnah. Pletilnik je omogočal različno vzorčenje pletiv, vendar so bile
pletenine zaradi grobe delitve debelejše in težje. Lambov pletilnik je bil odličen za
pletenje puloverjev in jopic za šport, predvsem kolesarjenje, ki je v tistem času postalo
zelo priljubljeno. Zaradi velikega zanimanja za aktivnosti v naravi se je povpraševanje
po športnih pleteninah povečalo – sočasno s tem pa se je razvijala tudi pletilska
tehnologija (Potočić Matković, TEDI, 2011).

Slika 9: Pletilni stroj Lamb.
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Leta 1926 je nemški proizvajalec Stoll razvil prvi pletilnik na motorni pogon. V istem
obdobju je razvil tudi stroj za žakarsko pletenje na motorni pogon. Novi izumi so
omogočili, da je pletenje postalo produktivnejše v primerjavi z ročnim pletenjem.
Pletenine so v tistem času postale modne prav zaradi razvoja tehnologije pletenja in
potrebe po prožnih, udobnih materialih, ki niso ovirali gibanja pri športnih aktivnostih.
Kljub vsemu strojno pletenje ni omogočalo tako zahtevnega vzorčenja kot ročno
pletenje. Takratni pletilniki niso omogočali pletenja po kroju (angl. fully fashion). Pletlo
se je lahko le ravno pletivo, tj. sestavni deli oblačil pravokotne oblike. Tudi vzorčenje
je bilo zelo omejeno, zato so v tistem času strojno izdelovali le levo-desna pletiva s
preprostimi geometrijskimi motivi (Matković Potočić, TEDI, 2011).
Leta 1924 je Japonec Masako Hagiwara izumil pletilnik, predhodnik današnjega
pletilnika za domačo uporabo, pri katerem je bilo treba prejo prek igelnice polagati
ročno. Leta 1939 je švicarski proizvajalec Passap v Zürichu predstavil svoj model
ročnega pletilnika za domačo uporabo (The Knit Tree, 2018).
Do 50. let 20. stoletja je bilo industrijsko pletenje veliko manj produktivno kot tkanje
(Pavko - Čuden, 2016), pletilniki za domačo uporabo pa so v tem času doživeli vrhunec
priljubljenosti. Na voljo so bili taki s finimi in grobimi delitvami (število igel na dolžinsko
enoto igelnice). Vodilna japonska blagovna znamka pletilnikov za domačo uporabo je
bila Brother, ki je pod različnimi imeni neposredno izvažala pletilnike v Evropo in
Ameriko. Evropski pletilniki za domačo uporabo so bili izdelani pod znamkami Passap,
Pfaff in Singer (The Guild of Machine Knitters). V drugi polovici 20. stoletja so se hitro
razvijali zaradi velikega povpraševanja in razvoja vzorčenja – od ročne izbire igel do
vzorčenja s karticami in elektronskega vzorčenje. Hkrati z razvojem tehnologije
pletilnikov za domačo uporabo se je povečalo število inovacij v industrijskem pletenju
(Brown, 2013).

Slika 10: Pletilnik Brother za domačo uporabo –
vzorčenje s karticami.
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Leta 1900 je bilo za izdelavo 100 metrov tkanine potrebnih 10 ur, pletilec na ročnem
ploskem pletilniku pa je potreboval 300 ur za izdelavo 100 metrov enakovrednega
blaga. Sodobno pletenje je v splošnem približno trikrat produktivnejše kot tkanje, zato
povpraševanje po pletivih narašča (Pavko - Čuden, 2016). Sodobni industrijski ploski
votkovni pletilniki so učinkoviti in prilagodljivi, ponujajo raznolike možnosti vzorčenja,
pletenje po kroju, brezšivno pletenje ipd., a so zaradi računalniške priprave vzorcev in
krmiljenja delovanja stroja omejeno uporabni za izdelavo unikatnih izdelkov, predvsem
brezšivnih.
Industrijski pletilniki so že več kot 30 let vodeni računalniško. Programska oprema
omogoča zahtevnejše in naprednejše vzorčenje ter izvedbo kompleksnejših vezav.
Pletiva so na industrijskih pletilnikih izdelana hitreje in učinkoviteje, saj omogočajo
večjo hitrost pletenja. Pletilnik se ustavi ob najmanjšem sunku, preveliki napetosti
pletiva, ko zmanjka preje ipd. Vodilna proizvajalca programsko-samodejno vodenih
ploskih votkovnih pletilnikov sta Stoll in Shima Seiki. Tehnologija pletenja se ves čas
izboljšuje in razvija, tako da je kakovost pletiv vse boljša, čas pletenja vse optimalnejši
in izdelava hitrejša. Razvoj sodobnih avtomatiziranih pletilnikov ni usmerjen le v
povečanje produktivnosti, ampak tudi v povečanje možnosti in hitrosti vzorčenja,
možnosti hitrih menjav vzorcev ter 3D-pletenje (Pavko - Čuden, 2016).

Slika 11: Industrijski ploski votkovni pletilnik Stoll.
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2.2 VZORČENJE VOTKOVNIH PLETIV NA PLOSKEM PLETILNIKU
Pleteni vzorci so bodisi barvni bodisi strukturni, lahko pa so tudi barvno-strukturni, če
sta združeni barvno in strukturno vzorčenje. Večbarvno votkovno pletivo nastane z
dovajanjem niti različnih barv in pletenjem različnih niti na izbranih iglah. Številčna
oznaka žakara pomeni, koliko niti različnih barv je zapletenih v eni zančni vrsti: pri
štiribarvnem so v eni zančni vrsti zapletene štiri niti različnih barv (Pavko - Čuden,
2016).
Za enofonturni votkovni žakar, tj. levo-desni žakar, pleten na enofonturnem votkovnem
pletilniku, so značilne založene niti na hrbtni strani pletiva. Njihova slabost je, da se
natikajo, dobra lastnost pa, da jih je mogoče kosmatiti (Pavko - Čuden, 2016).
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
črtasta, prečno črtasta, pikčasta (keper), letvasta, dubl ipd. Od barvne razporeditve
zank na hrbtni strani pletiva sta odvisni višina zank licne strani ter gladkost površine
licne strani (Pavko - Čuden, 2016).

Slika 12: Dvobarvni enofonturni votkovni žakar (viseče niti na hrbtu).

Slika 13: Štiribarvni dvofonturni votkovni žakar (keper hrbtna stran).
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Večbarvni so tudi levo-desni intarzijski vzorci, pleteni na votkovnih pletilnikih z
intarzijskimi vodilci niti. Barvne niti so na mejah barvnih ploskev prekrižane, zato na
hrbtni strani ni gostega sistema založenih niti: viseče niti so redke, pozneje so lahko
postrižene (npr. pri nogavicah), pri rombastih vzorcih so kratke in nevidne (Pavko Čuden, 2016).

Slika 14: Intarzijski vzorec (lice in hrbet).

Platirani vzorci so hkrati dvobarvni in strukturni. Platiranje omogoča dovajanje dveh niti
različnih barv ali struktur na točno določeno mesto v kavlju igle. Nit ene barve ali
strukture je vidna na licu pletiva (oblikuje desno zanko), nit druge barve ali strukture
pa na hrbtni strani pletiva (oblikuje levo zanko). Platirana kombinacija levih in desnih
zank učinkuje dvobarvno, hkrati pa tudi reliefno zaradi različne izbočenosti levih in
desnih zank (Pavko - Čuden, 2016).

Slika 15: Platirani vzorec.
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Temeljne elemente votkovnih pletenih struktur sestavljajo: leve kratke in dolge zanke,
desne kratke in dolge zanke, leve in desne lovilne petlje, založene niti, prenesene
zanke ipd. (Pavko - Čuden, 2016). S kombinacijo teh različnih zank in struktur se
zagotovi pestrost pri vzorčenju pletiv. Na podlagi kombinacij dobimo različne strukturne
vzorce, kot so:
‐

luknjičasti vzorci, ki nastanejo s prenosom zank ali z vključitvijo lovilnih zank;

‐

vozlasti vzorci, ki nastanejo s pletenjem zaporednih lovilnih zank v zančnem
stolpcu;

‐

rebrasti vzorci, ki so kombinacija levih in desnih zank, za katere sta značilna
prečna razteznost in videz vzdolžnih reber (Pavko - Čuden, 2016).

Slika 16: Luknjičasti in rebrasti vzorec.

Strukturni vzorci nastanejo tudi s pletenjem prej različnih debelin z različnimi efekti.
Efektne strukture, pletene s prejami različnih debelin, zagotovijo zanimivo teksturirano
površino pletiva, ki nastane s pletenjem preprostih ali zahtevnejših prej (Pavko Čuden, 2016).
3D-strukture je mogoče izdelati z vzorčnim vpletanjem elastanskih niti, ki se pri
relaksaciji po pletenju bolj krčijo od temeljnih niti ter povzročijo nagubanje pletiva in
nastanek reliefne površine. Namesto z elastanskimi nitmi je mogoče podoben učinek
doseči s teksturiranimi ali drugimi močno krčljivimi prejami (Pavko - Čuden, 2016).

Slika 17: 3D-pletene strukture – teksturirana preja, ročna modelacija pletiva.
12

2.3 VZOREC
Vzorec v likovnem pomenu predstavlja ritem. Ritem v likovnem delu pomeni gibanje
elementov, ki se ponavljajo, spreminjajo, menjavajo, stopnjujejo. V likovni umetnosti
so elementi, ki se ponavljajo oz. menjavajo, lahko med seboj v različnih odnosih, lahko
so enaki, so si podobni, so različni. Ritem je v likovni umetnosti vezan na prostor oz.
ploskev. Izraža se v kompoziciji z ravnimi in krivimi črtami, v smernem poteku teh ter
v ponovitvah in stopnjevanjih kontrastnih enot med ploskvami, barvami, svetlobami,
telesi, prostori, med konkavnimi in konveksnimi volumni. V likovni umetnosti je ritem
prisoten na nešteto načinov. Enostavni ritem je jasnejši in razločnejši, sestavljeni ritem
pa ima več različnih delov, zato je bolj zapleten. Enostavni ritem nastane, kadar se
elementi točno ponavljajo. Tak ritem ima lastnost takta. Taktni ritem v likovni umetnosti
po navadi deluje dekorativno in ornamentalno (Šuštaršič, Butina, De Gleria, Skubin,
Zornik, 2011).
Drugi izraz, s katerim bi lahko ponazorili likovni vzorec, je repeticija. Repeticija v likovni
umetnosti se nanaša na ponavljanje enakih likovnih enot, ki so razvrščene v liniji, na
ploskvi ali po prostoru. Edina razlika med enakimi enotami je torej njihov položaj v
prostoru oz. na črti ali ploskvi (Šuštaršič, Butina, De Gleria, Skubin, Zornik, 2011). V
nasprotju z ornamentom, ki ima nalogo okraševanja, je vzorec vedno vezan na neko
podlago, je abstraktna oblika, ki ni vezana na izbrano funkcijo (Glassner, Schmidt,
Schöndelinh, 2008).

Slika 18: Vzorec.
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2.3.1 Likovne prvine
Likovnim prvinam so enakovredne pletilske prvine: točka kot zanka; črta v obliki
zančne vrste oz. zančnega stolpca; barva, izražena v barvnem vzorcu, npr. v barvnem
žakaru, ter strukturni žakar, ki se kaže s teksturo, poroznostjo in svetlo-temnimi
senčnimi učinki (Štemberger, Muhovič, Pavko - Čuden, 2018).
Likovnim zakonitostim so enakovredne pletilske zakonitosti, katerih posledica so
različne vezave pletiv iz prej različnih surovin, barvni žakari z različnimi učinki na licni
in hrbtni strani pletiva ter krčenje in gubanje pletiva (Štemberger, Muhovič, Pavko Čuden, 2018).

2.3.1.1. Točka
Matematična definicija točke pravi, da točka nima dimenzij, da je neskončno majhna.
S takšno točko si v likovnem oblikovanju ne bi mogli pomagati, ker je ne bi zaznali.
Točka v likovnem smislu ima lahko dve ali tri dimenzije, lahko je ploskovita ali
prostorska oblika, ki je dovolj velika, da jo vidimo. Likovna naloga točke je, da ujame
in zadrži pogled. To pa zmore vsaka oblika, katere gibanje je usmerjeno v njeno
notranjost. Pri likovnem oblikovanju s točko lahko orišemo druge likovne elemente,
npr. z zaporednim nizanjem točk orišemo črto, z razporeditvijo v dveh dimenzijah po
slikovni ravnini orišemo ploskev, z gostenjem dosežemo različna območja svetlosti in
temnosti. Točke so močno orodje pri oblikovanju, ker vnašajo v oris stabilnost,
različnost in povzročajo napetosti, ko ustavljajo naš pogled v gibanju skozi (s)likovno
polje (Butina, 2000).
V pletivu je zanka enakovredna točki. Tako kot je točka močno orodje pri oblikovanju,
je tudi zanka močno orodje pri pletenju, saj je glavni element pletiva. Zanke oblikujejo
vzorce, strukture – imajo dve ali tri dimenzije tako kot točka. So ploskovite in
prostorske.
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Slika 19: Zanka – točka.

2.3.1.2. Črta
Več točk v zaporedju zaznamo kot črto, ker se oči gibljejo od točke do točke. Črta
nastaja kot sled nekega gibanja, npr. gibanja pisala ali risala. S svojim gibanjem zvablja
oči, da ji sledijo, in jih vodi skozi vidno ali likovno polje. Gibanje je glavna likovna
lastnost črte. Gibanje črte je lahko gibanje oči ali gibanje roke, ki vodi risalo, gibanje
celotnega telesa skozi prostor. Narava vseh teh gibanj je lahko različna: lahko so hitra,
počasna, sunkovita, zlomljena, valovita ali tekoča. Zato so spremembe smeri črte
pomembne za njen likovni izraz, saj valujoča črta zbuja v nas čisto drugačne občutke
kot zlomljena cikcakasta črta. Nanjo vplivajo druge likovne prvine, od svetlosti, barve,
debeline do položaja in drugih, črta pa vpliva nanje. Nasploh lahko rečemo, da deluje
vodoravna črta spokojno, da so navpične črte aktivne, da poševne črte vnašajo
dinamiko, nemir in nestabilnost, prekrižane navpične in vodoravne črte pa zbujajo
občutek velike trdnosti. S črtami zato lahko izražamo tudi občutke in čustva (Butina,
2000).
V pletivu je zančna vrsta enakovredna črti. Sestavljena je iz zaporedja pletenih zank.

Slika 20: Črtasti vzorec – črta kot zančna vrsta.
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Zančna vrsta je omejena glede na višino zank in debelino preje, glede na to so lahko
zančne vrste debelejše, s tem ustvarjajo težo, ali pa tanjše, s čimer dajejo občutek
lahkotnosti. Pri npr. dvobarvnem žakarju lahko zančna vrsta postane aktivna, pasivna,
dinamična ali trdna.
2.3.1.3. Barva
Iz izrazom barva poimenujemo barvni vtis, ki nastane, ko svetloba z neko valovno
dolžino draži fotoreceptorje na mrežnici v očesu. Ti receptorji se odzivajo na specifične
svetlobne valove. Informacija o barvi potuje po vidnem živcu kot živčni impulz naprej
do možganskega središča za zaznavanje barv, tam pa nastane subjektivni občutek za
posamezno barvo. Svetlobo, ki povzroči dražljaj, lahko sicer natančno izmerimo s
fotometrom ali spektrometrom, vendar občutka ni mogoče izmeriti z nobeno merilno
napravo. Barva je subjektivni pojav, odvisen od fizikalnih, fizioloških in psiholoških
dejavnikov. Pri nastajanju barvnega vtisa potekajo procesi, ki povzročijo odzive na
neko barvno svetlobo. Nastanejo pojavi, ki delujejo kot nekakšni korekturni mehanizmi
pri zaznavanju barv, to so: zaporedni kontrast, simultani kontrast, barvna asimilacija,
barvna perspektiva, dinamični učinek barv, iradiacija barve (Šuštaršič, Butina, De
Gleria, Skubin, Zornik, 2011).

Slika 21: Likovna prvina barva,
izražena v barvnem žakaru.
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Čeprav je zaznavanje barv popolnoma subjektivna izkušnja posameznika, ima
doživljanje barv vendarle dovolj vsem ljudem skupnih značilnosti, da se pri likovnem
oblikovanju lahko ravnamo po njih. Tako npr. tople barve povzročajo enake fiziološke
učinke pri vseh ljudeh, psihološki odzivi na te barve pa so pri posameznikih različni:
nekdo ima rad rumeno, ne mara pa rdeče, kdo drug raje izbere rdečo in se izogiba
rumeni (Butina, 2000).

2.3.2 Barvni kontrasti

O kontrastu govorimo, kadar med barvnima učinkoma, ki ju primerjamo med seboj,
opazimo razliko. Kadar razlika doseže najvišjo mogočo stopnjo, govorimo o
nasprotnih ali polarnih kontrastih. Tako so npr. nasprotja veliko-majhno, črno-belo,
hladno-toplo polarni kontrasti najvišje stopnje. Naša čutila jih zaznavajo le s
primerjavo. Ravna črta se nam zdi kratka, kadar ob njej stoji daljša črta za
primerjavo. Prav tako lahko tudi barvni učinek povečamo ali zmanjšamo s
kontrastnimi barvami. Če raziskujemo značilnosti delovanja barv, prepoznamo
sedem različnih kontrastov. Barvni kontrasti so: kontrast barve k barvi, svetlo-temni
kontrast, hladno-topli kontrast, komplementarni kontrast, simultani kontrast, kontrast
kakovosti, kontrast količin (Itten, 1999).
Kombinacije barv v barvnem žakaru dajejo končnim izdelkom barvno pestrost in
svežino. Opaziti je več barvnih kontrastov: komplementarnega, hladno-toplega, svetlotemnega in kontrast barve k barvi.
2.3.2.1. Komplementarni kontrast
Komplementarni barvi sta nenavaden par. Nasprotni sta si, pa vendar druga drugo
zahtevata; okrepita se do največje intenzivnosti, če sta druga poleg druge. Vsaka
barva ima vedno samo eno komplementarno barvo. Komplementarni pari so:
‐

rumena : vijoličasta

‐

rumenooranžna : modrovijoličasta

‐

oranžna : modra

‐

rdečeoranžna : modrozelena

‐

rdeča : zelena
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‐

rdečevijoličasta : rumenozelena (Itten, 1999)

Če komplementarne pare barv razčlenimo, ugotovimo, da vsak od njih vedno vsebuje
tri osnovne barve – rumeno, rdečo in modro. Komplementarne barve, uporabljene v
ustreznih količinah, dajejo vtis statične, trdne slike. Vsaka barva ostane po moči
nespremenjena. Takrat je učinek barv identičen z barvnim dejavnikom (Itten, 1999).
Vsak komplementarni par ima poleg tega tudi posebnosti. Rumena in vijoličasta ne
ustvarjata le komplementarnega kontrasta, temveč hkrati tudi skrajno vrednost svetlotemnega kontrasta. Rdečeoranžna in modrozelena tvorita komplementarni par, hkrati
pa gre pri njiju tudi za skrajno stopnjo hladno-toplega kontrasta (Itten, 1999).

Slika 22: Komplementarni kontrast.

2.3.2.2. Hladno-topli kontrast
Če pogledamo barvni krog, vidimo, da je rumena barva najsvetlejša, vijoličasta pa
najtemnejša. To pomeni, da je med tema dvema barvama kontrast svetlo-temno
največji. Pravokotno na os rumena-vijoličasta pa ležita rdečeoranžna in modrozelena,
ki sta skrajni vrednosti kontrasta toplo-hladno. Rdečeoranžna oziroma saturnovo rdeča
je najtoplejša barva, modrozelena oziroma mangandioksidna zelena pa je
najhladnejša. Po navadi rumeno, rumenooranžno, oranžno, rdečo in rdečevijoličasto
uvrščamo

med

tople

barve,

rumenozeleno,

zeleno,

modrozeleno,

modro,

modrovijoličasto in vijoličasto pa na splošno med hladne barve (Itten, 1999).
Tako kot sta bela in črna najsvetlejši in najtemnejši ton, sivi toni pa učinkujejo svetlo
ali temno samo relativno, tako sta tudi modrozelena in rdečeoranžna kot skrajna pola
vedno hladna oziroma topla. Druge barve, ki v barvnem krogu ležijo med njima, lahko
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učinkujejo bodisi hladno bodisi toplo, odvisno pač od sosednje barve, ki je hladnejša
ali toplejša (Itten, 1999).

Slika 24: Hladno-topli kontrast.
Slika 23: Barvni krog.

2.3.2.3 Svetlo-temni kontrast
Svetloba in tema, svetlo in temno, ta polarna kontrasta sta za človeško življenje
oziroma za celotno naravo zelo pomembna. Za umetnika sta črna in bela barva
najmočnejši izrazni sredstvi za temno in svetlo. Črna in bela sta si po učinkih vedno
nasprotni, med njima pa leži kraljestvo sivih tonov in barv (Itten, 1999).
Nevtralna siva je nekromatična, indiferentna barva, nanjo pa zlahka vplivajo barvni in
tonski kontrasti. Sama po sebi je nema, vendar jo lahko obudimo v veličastne tone.
Katerakoli barva lahko preobrazi sivo od nevtralnega, nekromatičnega stanja do
barvnega učinka, ki je praviloma komplementaren tej vzbujevalni barvi. Ta preobrazba
je subjektivna, pojavi se v naših očeh, ne objektivno na barvah samih. Siva je neploden
in brezizrazen nevtrum, ki življenje in značaj dobi šele od sosednjih barv, hkrati pa slabi
njihovo moč in jih umirja. Kot nevtralen posrednik lahko med seboj poveže ostre
nasprotne barve s tem, da vsrka njihovo moč, sama pa s tem oživi. Enako svetle
oziroma enako temne barve so si sorodne. Enake tonske vrednosti vežejo barve drugo
na drugo ter jih združujejo (Itten, 1999).
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Slika 25: Svetlo-temni kontrast.

2.3.2.4. Kontrast barve k barvi
Kontrast barve k barvi je od vseh kontrastov najpreprostejši. S stališča barvnega
gledanja ni posebno zahteven, saj ga lahko upodobimo s čistimi, nemešanimi barvami
v vsej njihovi svetilnosti. Tako kot je črno-belo najmočnejši svetlo-temni kontrast, tako
dajo rumena, rdeča in modra najmočnejši kontrast barve k barvi. Sestavljajo ga
najmanj tri barve, ki so med seboj jasno razmejene. Vedno učinkuje barvito, glasno.
močno in odločno. Kontrast barve k barvi je tem manj izrazit, čim bolj so uporabljene
barve oddaljene od treh primarnih. S kontrastom barve k barvi dobimo veliko izraznih
možnosti, če spreminjamo tudi svetlostne vrednosti. Poleg tega lahko spreminjamo še
količinska razmerja posameznih barv. Variacij je zelo veliko in temu ustrezno je veliko
tudi izraznih možnosti (Itten, 1999).

Slika 26: Kontrast barve k barvi.
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2.4 POČASNA MODA KOT PROTIUTEŽ HITRI MODI
Današnja globalizacija zaradi poenostavljanja in homogenizacije zbuja strah pred
izgubo identitete v oblikovanju. Kljub njeni neustavljivosti so nekatera tradicionalna
znanja, ki zagotavljajo izvirnost, individualnost, unikatnost in velik potencial za
obogatitev današnje kulture, preživela sodobne globalizacijske trende. V tekstilni
industriji je razvoj etične mode prelomnica, ki dokazuje njeno zrelost in dolgoročnejšo
usmerjenost k zmanjševanju okoljskih vplivov tekstilne industrije ter izdelkov v vsem
njihovem življenjskem ciklu, k oblikovanju in proizvodnji kolekcij v razmerah, ki
spoštujejo človeka ter ohranjajo tradicionalna znanja posameznih kultur (Sadar, 2011).
Ljudje sanjajo o modi, njeni lepoti, glamurju, sofisticiranosti ... Globalno pa je modna
industrija predvsem ogromna gospodarska sila, v kateri je na svetovnem trgu
zaposlena množica ljudi in ki ustvarja ogromne dobičke. Pri hiperprodukciji oblačil je
nujna hitra odzivnost proizvajalcev in ti v boju za obstoj pogosto čezmerno izkoriščajo
delovno silo, ki je navadno brez moči in vpliva na izboljšanje delovnih razmer,
povečanje plačila in skrajšanje delovnega časa. Moda bi lahko postala kazalec
napredka, če bi ji uspelo sanje spremeniti v resničnost lepega z oblačili, ki v procesu
nastajanja ne bi povzročala uničevanja planeta in nepravičnih odnosov med vpletenimi
v tekstilno industrijo (Sadar, 2011).
Trajnostno delovanje je v današnjem času model, ki naj bi ga kratkoročno in
dolgoročno upoštevali vsi ljudje. V to naj bi bile vključene gospodarske, družbene in
okoljske dejavnosti na vseh področjih in ravneh. Skladno z željo po trajnostnem razvoju
se je začela tudi v modni industriji razvijati t. i. počasna moda (angl. slow fashion), ki
se pri načelih zgleduje po t. i. počasni hrani (angl. slow food). Ta temelji na kakovostni
ponudbi in potrošniku omogoča celostno izkušnjo prehranjevanja. Počasna moda je
namenjena

spreminjanju

miselnosti

potrošnikov,

zato

se

brezkompromisno

zagovarjajo količinsko manjši nakupi visokokakovostnih izdelkov in se spodbuja
naložba v nosljive ter vsestranske kose oblačil, ki jih bo potrošnik lahko kombiniral na
več različnih načinov in nosil več let zapored (Vrhovski, 2018).
Za počasno modo so temeljne tri komponente:
‐

poudarek na vrednosti domačega gospodarstva (lokalni viri);

‐

preglednost v celotni oskrbovalni verigi;

‐

načrtovanje in izdelava izdelkov z daljšim rokom uporabnost (Vrhovski, 2018).
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Vedno več potrošnikov se zaveda vpliva hitre mode in hitrih instantnih kolekcij, ki so v
trgovinah nizkocenovnih ponudnikov oblačil na voljo skoraj vsak teden. Zato se ljudje
zdaj počasi vračajo h kupovanju pri lokalnih modnih oblikovalcih, ki sodelujejo z
lokalnimi obrtniki in proizvodnjami. S tem podpirajo oblikovalce in njihovo dejavnost,
poleg tega pri nas naredijo veliko za obstoj slovenskih tekstilnih proizvajalcev. Oblačila,
ki jih kupijo, imajo daljšo življenjsko dobo, pri izdelavi pa je zagotovljena preglednost.
Z namenom, da bi počasna moda postala trajnostni model za modno industrijo, je
trojica raziskovalcev iz programa Master’s in Strategic Leadership towards
Sustainability programme na Švedskem priporočila, naj vrednote počasne mode
postanejo vodilo za celotno dobavno verigo modne industrije. Pri tem je podrobno
proučila pozitivne spremembe, ki so se drugod že kazale, in za zgled vzela živilsko,
oblikovalsko in kmetijsko panogo (Šmuc, 2016).
Te vrednote niso opredeljene kot odgovor na vse težave v modni industriji, temveč z
namenom, da spodbudijo ustvarjalnost in jih uporabniki prilagodijo specifičnim
potrebam. Njihov namen je, da spodbudijo pogovore med oblikovalci, proizvajalci,
trgovci in drugimi, vključenimi v gibanje počasne mode, o tem, kdo so, kam gredo in
kako naj imajo njihova dejanja večji pozitivni učinek (Šmuc, 2016).
Vrednote, ki jih je opredelila trojica raziskovalcev iz Švedske, so (Šmuc, 2016):
1. Videti širšo sliko
Proizvajalci počasne mode priznavajo, da so vsi del večjega okoljskega in družbenega
sistema, in se temu primerno odločajo. Počasna moda spodbuja sistemsko mišljenje,
saj priznava, da imajo naše skupne odločitve učinek na okolje in ljudi (Šmuc, 2016).
2. Upočasniti potrošnjo
Zmanjšana poraba surovin s tem, ko zmanjšamo proizvodnjo mode, omogoči, da si
okolje opomore. Tako se zmanjša pritisk na naravne cikle in zagotovi, da je proizvodnja
mode v zdravem sožitju s tem, kar narava lahko ponudi (Šmuc, 2016).
3. Raznolikost
Proizvajalci počasne mode si prizadevajo ohraniti ekološko, družbeno in kulturno
raznolikost. Biotska pestrost je pomembna, saj ponuja rešitve za zmanjšanje učinkov
podnebnih sprememb in degradacije okolja. Raznoliki in inovativni poslovni modeli naj
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se spodbujajo; neodvisni oblikovalci, velike modne hiše, rabljeni, stari, reciklirani
izdelki, modni lizing, lokalni pletilski klub in izmenjava oblačil – vse našteto to gibanje
zagovarja.
Ohranjanje tradicionalnih metod proizvodnje oblačil in tekstila ter tehnik barvanja prav
tako zagotavlja živahnost in pomen temu, kar nosimo, in temu, kako je bilo to narejeno
(Šmuc, 2016).
4. Spoštovanje ljudi
Sodelovanje v kampanjah in pri oblikovanju kodeksov ravnanja lahko zagotovi
pravično obravnavo delavcev. Znamke prav tako podpirajo lokalne skupnosti s tem, da
ponujajo izobraževanje in pomoč pri trgovanju (Šmuc, 2016).
5. Zavedanje človeških potreb
Oblikovalci lahko zadovoljijo človeške potrebe s sooblikovanjem oblačil in ponujanjem
mode s čustvenim pomenom. S tem, da se pove zgodba o oblačilu, ali s povabilom
potrošniku, naj se vključi v oblikovalski proces, lahko počasna moda zadovolji potrebe
po ustvarjalnosti, identificiranju in sodelovanju (Šmuc, 2016).
6. Gradnja odnosov
Sodelovanje in soustvarjanje zagotavljata zaupanja poln in trajen odnos, ki krepi moč
gibanja. Gradnja odnosov med proizvajalci in soproizvajalci je ključna dejavnost
gibanja (Šmuc, 2016).
7. Iznajdljivost
Če je le mogoče, blagovne znamke počasne mode uporabljajo lokalne materiale in vire
ter poskušajo podpirati razvoj lokalnih podjetij in veščin (Šmuc, 2016).
8. Zagotavljanje kakovosti in lepote
Spodbujanje klasične oblike namesto minljivih trendov pripomore k dolgoživosti oblačil.
Več oblikovalcev počasne mode zagotavlja dolgoživost svojih oblačil tako, da
uporabljajo visokokakovostno blago, ponujajo tradicionalne kroje in ustvarjajo
čudovite, brezčasne kose (Šmuc, 2016).

23

9. Dobičkonosnost
Proizvajalci počasne mode morajo ohranjati dobičkonosnost in povečati svojo vidnost
na trgu, da ostanejo konkurenčni. Njihove cene so pogosto bistveno višje od tistih, ki
jih ponujajo proizvajalci hitre mode, saj vključujejo trajnostne vire in pravične plače
(Šmuc, 2016).
10. Ravnanje v skladu z lastnim zavedanjem
To pomeni odločanje na podlagi osebnih strasti, zavedanje povezanosti z drugimi in
okoljem in pripravljenost ravnati odgovorno. Znotraj gibanja počasne mode imajo ljudje
večinoma radi to, kar delajo, in si prizadevajo doseči spremembe v svetu na ustvarjalen
in inovativen način (Šmuc, 2016).
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2.5 PRIMERI LOKALNE PRAKSE PLETENJA PO SVETU
2.5.1 ALL Knitwear
Annie Larson – ALL Knitwear – je ameriška oblikovalka unikatno pletenih puloverjev.
Prepoznavna je po barvno pestrih pleteninah, ki jih sama izdeluje na ročnem pletilniku
za domačo uporabo. Puloverji so pleteni po kroju (fully fashion), to pomeni, da med
izdelavo ni odpadka. Izdeluje jih samo po naročilu; s tem se izogne nepotrebnim
zalogam oblačil. Poleg puloverjev ima v ponudbi tudi pletena krila in brezrokavnike.
Pletilski studio ima v Brooklynu v New Yorku, od leta 2016 pa uči pletenje na ročnih
pletilnikih na Fakulteti za oblikovanje oblačil Parsons.

Slika 27: All Knitwear.
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2.5.2 Mimoods Knits
Špela Tabak je oblikovalka unikatnih in industrijskih pletenih modnih dodatkov, kot so
šali, kape, rokavice in torbice. Diplomirala je iz oblikovanja tekstilij in oblačil na
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani in že nekaj let živi in dela na Nizozemskem
pod blagovno znamko Mimoods Knits skupaj z možem. Veselje do pletenja in znanje
je nanjo prenesla stara mama, ki je imela v lasti malo proizvodnjo pletenin. Pletenine
Mimoods so narejene na ročnih pletilnikih in na računalniško vodenih industrijskih
pletilnikih. Ti izdelki so zmes ročnega in računalniško vodenega pletenja, izdelani so iz
kakovostnih bombažnih in volnenih prej italijanskih proizvajalcev.
Deloma so pletenine izdelane v njenem studiu na Nizozemskem, nekaj pa jih izdeluje
lokalna proizvodnja pletenin v Sloveniji. Kolekcije modnih dodatkov združujejo
večbarvne žakarske vzorce in strukturne vzorce.

Slika 28: Šal Mimoods
Culiflower.

Slika 29: Kapa, rokavice Mimoods.
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2.5.3 Baragaga
Baragaga je slovenska znamka pletenih izdelkov. Pod tem imenom ustvarja
akademska slikarka Ksenija Baraga, ki iz ljubezni do tekstila in pletenin in z znanjem
o njih vodi malo modno domačo obrt. Že od leta 1985 ročno in strojno plete modne
dodatke za ženske, moške in otroke. Znana je predvsem po šalih, rokavicah in različnih
pokrivalih, ki jih zaznamujejo pestro vzorčenje in kombinacije različnih barvnih
odtenkov. Pleteni modni dodatki so narejeni iz stoodstotne volne, stoodstotne viskoze
in stoodstotnega bombaža v zelo majhnih, večinoma celo unikatnih serijah.
Nekateri izdelki so pleteni ročno, zanjo pletejo rokodelci iz Bosne in Hercegovine, s
čimer podpira lokalno dejavnost in ohranja izročilo ročnega dela. Poleg ročno izdelanih
rokavic in pokrival so v njeni ponudbi tudi pletenine, izdelane na ročnem pletilniku, kjer
je vsa dodelava ročna. Od leta 2005 ima v ponudbi prav tako izdelke, pletene na
industrijskih pletilnikih. Te zanjo izdelujejo proizvajalci pletenin v Sloveniji.

Slika 30: Turban in šal Baragaga,
izdelana na industrijskem pletilniku.

Slika 31: Ročno pletene rokavice in
baretke Baragaga.
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2.5.4 Soft Haus
Soft Haus je leta 2015 kot etično in trajnostno znamko pletenin ustanovila ameriška
oblikovalka Gina Rockenwagner. Trajnostnega oblikovanja se loteva tako, da se pri
izdelavi kolekcije pletenin povezuje z različnimi malimi obrtniki iz Peruja – natančneje
iz gorovja Andov. Volno pridobi od rejcev alpak, ti jo nato ročno pobarvajo, ženske pa
iz nje ročno spletejo različne izdelke. Ti so narejeni z občutkom in v varnih razmerah.
Poleg ročno izdelanih pletenin ima Soft Haus v ponudbi tudi pletenine, strojno izdelane
na ročnem pletilniku. Vse je izdelano v manjših količinah, po kroju (ang. fully fashion),
kjer ni odpadka.

Slika 32: Soft Haus, kolekcija Super
Bloom za pomlad/poletje 2018.
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2.5.5 Pletenine Draž
Pletenine Draž so vodilna modna znamka pletenin pri nas, utemeljena na dolgoletni
družinski tradiciji. Znanje in ljubezen do pletenja se prenašata iz roda v rod. Zdaj
podjetje vodita Urška in Tomaž Draž, ki z obilo eksperimentiranja, raziskovanja, pa tudi
iznajdljivosti, kako pomanjkljivosti tehnologije, ki je na voljo, obrniti v svojo korist,
razvijata številne inovacije, samosvoje avtorske teksture in načine sestavljanja
pletenin, ki so postale temelj in jasen prepoznavni znak te blagovne znamke. Pletenine
so izdelane na ročnem pletilniku za domačo uporabo, čeprav že nekaj let razvijata tudi
pletenine na industrijskem pletilniku (Elle, 2013).

Slika 33: Pletenine Draž, kolekcija jesen/zima 2013, predstavljena na
Ljubljana Fashion Weeku.
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3. EKSPERIMETNALNI DEL
V eksperimentalnem delu predstavljam vzorčenje, proces izdelave žakarskih pletenin
in oblikovanje kolekcije Unisex Retro, ki jo sestavlja šest kosov zgornjih delov oblačil.
Kolekcija temelji na sestavljanju grafičnih vzorcev in barvnih kontrastov v sodobne in
sveže kompozicije. Poleg kombiniranja različnih grafičnih vzorcev sem za obliko
vzorčenja uporabila tudi ročno modeliranje pletiva.
3.1 IZHODIŠČE IN NAMEN KOLEKCIJE UNISEX RETRO
Tekstilni vzorci in barve me spremljajo od otroštva do danes, ko jih pri snovanju kolekcij
oblikujem sama. Med učenjem pletenja in raziskovanjem vzorčenja na ročnem
gospodinjskem pletilniku znamke Brother sem počasi začela oblikovati kolekcijo
pletenin, ki je z raziskavo prešla v nastanek magistrske naloge in končne kolekcije,
imenovane Unisex Retro. Retro sem kolekcijo poimenovala, ker so me pri vzorčenju
navdihovali modni pleteni kosi iz 70. in 80. let 20. stoletja. Izhodišče za kolekcijo so bili
predvsem vrhnji kosi oblačil, najpomembnejšo vlogo pa je med njimi dobil pulover. Kot
odziv na takratno množično proizvodnjo enobarvnih pletenin so se začeli med
oblikovalci in med pletiljami, ki so pletle zase in za družino, pojavljati ročno izdelani
puloverji, ki so bili pestro vzorčeni in izdelanih iz efektnih prej. Pri vzorčenju puloverjev
je bilo opaziti veliko asimetrije, npr. uporabo različnega vzorčenja na posameznih
rokavih istega puloverja. V času, ki me je navdihnil, se je moda pletenja na
gospodinjskih pletilnih strojih močno razširila, zelo priljubljene so bile revije z navodili
za ročno pletenje. Prvi del imena kolekcije Unisex izhaja iz želje, da bi vsak kos v
predstavljeni kolekciji lahko nosili moški in ženske.
Izraz Unisex se je začel pojavljati v 60. letih 20. stoletja. Sestavljen je iz latinske besede
unus – uni, kar pomeni eden. Pojem oz. izraz je bil uporabljen pod vplivom besed, kot
sta univerzalen (universal) in združen (united), kjer predpona uni- prevzame pomen
besede delitev. V tem smislu se lahko izraz Unisex razloži kot razdeljen med spola.
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Slika 34: 80. leta 20. stoletja – asimetrija, različno vzorčena rokava na puloverju.

3.2 BARVNA PALETA KOLEKCIJE UNISEX RETRO
Na podlagi izbire barvne palete in barvnih kombinacij za kolekcijo so nastali različni
barvni kontrasti, ki so poudarili grafično naravo vzorcev, medsebojno krepili barvnost
ali spremenili temperaturo barve. Barvne kombinacije prej sem uporabila po načelu
barvnih kontrastov, ki dajejo končnim izdelkom barvno pestrost in svežino. Kontrasti
barvnih površin v vzorcih, ki sem jih že predstavila v teoretičnem delu, so
komplementarni, hladno-topli, svetlo-temni, kontrast barve k barvi in kontrast količin.
Vsi ti kontrasti so združeni v končno barvno kompozicijo, ki sestavlja celostno podobo
pletenine. Barvno razpoloženje kolekcije sledi modnim trendom iz 70. in 80. let
prejšnjega stoletja, a je hkrati posodobljen, da deluje bolj sveže in mladostno.
Zaradi razlik med barvnim odtenkom v navitku preje pred pletenjem in nastalim
barvnim odtenkom izdelane pletenine sem za določanje barvnih kombinacij najprej
vsako uporabljeno prejo spletla v majhnem vzorčnem kosu enostavne levo-desne
vezave.
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Slika 35: Barvna paleta kolekcije Unisex Retro.

3.3 PLETENI ŽAKARSKI VZORCI KOLEKCIJE UNISEX RETRO
Med poglavitne oblikovne značilnosti kolekcije Unisex Retro sodijo večbarvni žakarsko
pleteni grafični vzorci in različne kombinacije teh vzorcev. Grafični žakarski vzorec je
lahko sestavljen iz kombinacije različnih rastrov, ki imajo obliko črke V (zanka), močnih
barvnih kontrastov v obliki črt, ki določajo potek in ritem vzorca (zančne vrste) in barv,
ki so med seboj ločene z debelino preje in delitvijo pletilnega stroja (velikost zank,
gostota pletenja). Delitev pletilnega stroja močno vpliva tudi na velikost in ločljivost
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vzorca. Število igel/dolžinska enota igelnice in ustrezna debelina preje za pletenje
določata, ali bo imel vzorec v strukturi velika ali majhna barvna polja.
Pri izbiri nisem bila pozorna le na grafičnost in velikost posameznega vzorca, ampak
tudi na ponavljanje in ritem linij, ki je moral biti podoben pri posamezni skupini vzorcev.
Na podlagi vseh teh lastnosti je nastal predstavljeni izbor vzorcev.
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Slika 36: Pleteni večbarvni grafični žakarski vzorci.
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3.3.1 Razvoj in reinterpretacija pletenih žakarskih vzorcev
Po izbiri vzorcev in njihovih barvnih kombinacij sem začela raziskovati kombiniranje
posameznih vzorcev v večje celote. Ročno sem jih kolažirala na papirju in jih z
računalniško simulacijo prenesla na stare fotografije.

Slika 37: Kolaži pletenih žakarskih vzorcev.

Tako so nastajale različne kombinacije kolažiranih grafičnih vzorcev, ki sem jih
povezovala po barvni podobnosti. Nastale kolažirane vzorce sem v naslednjem koraku
izdelala na pletilnem stroju kot celovito pletivo, posebno pozornost sem namenila
razmerju med posameznimi vzorci. V nadaljevanju sem se lotila ročnega manipuliranja
pletene površine v kombinaciji z grafičnimi vzorci. Izraz ročno manipuliranje se
uporablja, kadar je treba ročno izbrati igle, ki ne pletejo. Pri tem postopku sem morala
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predhodno narisati skico, kjer sem označila, koliko igel ne plete in koliko igel plete. Na
podlagi tega je nastala tekstura v obliki bunkic – kroglastih izboklinic. To teksturo sem
povezala z vizualno podobnimi pikčastimi grafičnimi vzorci.
Nastala je vizualno zanimiva in sodobna kombinacija barvnega in strukturnega
vzorčenja.

Slika 38: Pletene kombinacije kolažiranih vzorcev.

Pri nadaljnjem raziskovanju sem za vzorčenje pletiv uporabila tudi različne efektne
preje, kot muline preja, ki je barvana z različnimi barvami in sem jo uporabila
samostojno v vzorcu ali v kombinaciji s temnejšo barvo preje.

Slika 39: Vzorci, pleteni z muline prejo.
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3.4 KOLEKCIJA UNISEX RETRO
Pri načrtovanju in izvedbi kolekcije pletenin za magistrsko nalogo so si faze dela sledile
od oblikovanja izhodišča, izbire primernih prej, pletenja poskusnih vzorcev,
načrtovanja pletenja, kolažiranja vzorcev (ročno in na pletilnem stroju), sestavljanja
pletenih kosov, izrisa krojev in končne izvedbe – pletenja in šivanja. Pletenine v
kolekciji sem oblikovala za sezono jesen/zima 2019/20.
Preja, vhodna surovina pri pletenju, je pomembna pri izvedbi in načrtovanju pletenja.
Imeti mora primerne lastnosti, saj so od nje odvisne tekstura pletene površine,
nosljivost in pralnost pletenine. Med pletenjem poskusnih vzorcev sem spoznavala, da
vsaka uporabljena preja ni primerna za pletenje na ročnem pletilniku za domačo
uporabo in tudi ne za pletenje nekaterih vezav. Za kolekcijo pletenin sem uporabila
mešanico volne in akrila v razmerju 50 odstotkov : 50 odstotkom in debelini 36 x 2 Tex
(28/2 Nm). Take surovinske mešanice sem pletla brez večjih težav, poleg tega so
pralne in ne dražijo kože. Izbira preje in pletenje poskusnih vzorcev spadata k načrtu
pletenja, tega pa sem si za vsako pletenino, ki sem jo oblikovala za kolekcijo, sproti
zapisovala. Načrt pletenja sem uporabila kot vodilo pri tehnološki izvedbi in vrstnem
redu pletenja.
Postopki, ki sledijo pletenju poskusnih vzorcev, so podobni klasičnim postopkom
izvedbe kolekcije oblačil. Kroje in silhuete, ki so v kolekciji one size – unisex, sem
izpeljala iz standardnih krojev za pletenine. Želela sem ustvariti nosljivo kolekcijo
pletenin, namenjeno obojim, moškim in ženskam, torej nobena silhueta ni poudarjena.
Pletenje pletenin, ki je sledilo izrisu krojev, sem opravila po načrtu pletenja, ki sem ga
izdelala na podlagi pletenih poskusnih vzorcev. Med pletenjem sem po potrebi
dodajala dodatne raporte v vzorce, dokler pletenina ni dosegla končnega videza. Ujeti
je bilo treba razmerja in višine vzorcev, kot so bili v skici in na kroju. Zaključni fazi
izvedbe pletenin sta šivanje in poobdelava, kamor spadata tudi likanje in verižkanje. Ti
postopki poleg preje in pletenja prispevajo h končnemu videzu in kakovosti pletenine.
Kolekcija Unisex Retro je sestavljena iz treh puloverjev, jopice in dveh brezrokavnikov.
Pletenine so oblikovane tako, da jih lahko nosijo moški in ženske, saj barvne
kombinacije in vzorci v tej kolekciji niso omejeni na nobenega od spolov. S
predstavljeno kolekcijo sem ustvarila sodobno interpretacijo vzorčenja pletenin,
izdelano na ročnem pletilniku za domačo uporabo.
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3.5 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE UNISEX RETRO
Kolekcijo Unisex Retro sem fotografirala v sodelovanju s sošolko Katarino Radovič, ki
je bila fotografinja. Modni editorial sva fotografirali v dijaškem domu Vič. Oprema in
notranjost dijaškega doma imata pridih preteklosti in videz iz 70. let 20. stoletja.

Slika 40: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 41: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 42: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 43: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 44: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 45: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 46: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 47: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 48: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 49: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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Slika 50: Editorial Unisex Retro, fotografinja: Katarina Radovič.
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3.6 KOLEKCIJA VIVA LA BALKAN
V času pisanja magistrske naloge sem oblikovala dve samostojni kolekciji pletenin, s
katerima sem se predstavila širšemu slovenskemu občinstvu. Z njima sem nadaljevala
raziskovanje žakarskega večbarvnega vzorčenja, kombinaciji vzorcev in barv. Za obe
kolekciji sem dobila nagrado zaradi inovativne, pestre uporabe tehnologije pletenja,
kombinacije vzorcev in barv.
Kolekcija pletenin Viva la Balkan izhaja iz raziskovanja motivike, kompozicije in barvnih
kombinacij, značilnih za tekstilije iz hrvaške, srbske in bosanske ljudske umetnosti. To
izhodišče sem izbrala zaradi družinskih korenin. Vzorci izhajajo iz različnih tkanih
tekstilnih kosov (preproge, predpasniki, okrasni elementi drugih oblačilnih kosov
ljudskih noš), ki sem jih kolažirala, kombinirala in prenesla v žakarsko pletivo.
Kolekcija, vzorci in tudi nekateri kosi oblačil (predpasnik, dokolenke) so poklon mojim
prednicam in prednikom. Pletenine za kolekcijo sem izdelala na industrijskih pletilnih
strojih, pri čemer sem si pomagala z lokalno proizvodnjo. Kolekcijo sem oblikovala za
natečaj Stylo 'Etno v novi preobleki'. Za kolekcijo Viva la Balkan sem prejela prvo
nagrado, s katero so se mi odprle številne možnosti, med drugim predstavitev v reviji
Elle Slovenija. Na zaključni reviji natečaja, ki je potekala v Kopru, sem stilirala izhode,
ki so bili mešanica novih kosov ter pletenin iz kolekcije Unisex Retro.
3.6.1 Fotografije kolekcije Viva la Balkan
Z modnim editorialom za kolekcijo Viva la Balkan sem hotela prikazati pridih Balkana,
ujeti detajle pletenin in poudariti bistvo kolekcije: kombinacije barv in vzorcev. Pri
izvedbi editoriala sem sodelovala s fotografinjo Tilyen Mucik, fotografirali sva v studiu
oblikovalke keramike Hane Karim.
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Slika 51: Editorial Viva la Balkan, fotografinja: Tilyen Mucik.
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Slika 52: Editorial Viva la Balkan, fotografinja: Tilyen Mucik.
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Slika 53: Editoral Viva la Balkan – detajli, fotografinja: Tilyen Mucik.
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4. RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI
Namen magistrskega dela je bil oblikovati sodobno kolekcijo vrhnjih pletenin in izdelati
prototipe pletiv na ročnem pletilniku za domačo uporabo. Kolekcijo sem oblikovala na
podlagi razvoja večbarvnih žakarskih vzorcev.
Med študijem različnih virov, obravnavanih v teoretičnem delu, sem ugotovila, da v
sodobnem času veliko oblikovalcev črpa navdih za kolekcije iz različnih obdobij 20.
stoletja. Zgodovina modnih pletenin in vzorčenje sta bila vedno del oblikovanja in vir
navdiha za ustvarjalce, ki v svoje delo vključujejo tudi pletenje. Ne glede na to, da se
pletilska tehnologija razvija v smeri računalniško podprtega vzorčenja, izdelave in
nadzora procesa pletenja, se ponovno oživlja pletenje na ročnih pletilnikih za domačo
uporabo. Oblikovalci eksperimentirajo, oblikujejo in vzorčijo na ročnih pletilnikih in s
tem oživljajo že skoraj pozabljeno obrt. Izkoriščajo vse funkcije, ki jih omogočajo ročni
pletilniki, ustvarjajo zanimive sodobne pletenine in hkrati zagovarjajo trajnostno
oblikovanje, saj je celotno oblačilo izdelano lokalno in pregledno. Študij razvoja
pletilske tehnologije, vzorčenja in zgodovine pletenin mi je odprl povsem nov pogled
na pletenje in na možnosti, kakršne ponuja ročni pletilnik za domačo uporabo, ki ga
imam in ga uporabljam.
Med raziskovanjem vzorčenja na ročnem pletilniku sem podrobneje spoznala različne
vezave, ki jih samodejno omogoča pletilni stroj, in vezave, ki jih je bilo mogoče naplesti
z ročno manipulacijo. Eksperimentiranje, spoznavanje različnih vzorčenj in kombinacij
prej je bilo vedno sestavni del pletilskega procesa. Eksperimenti in raziskave so me
pripeljali do odločitve, da bom kombinirala in oblikovala večbarvne žakarske vzorce z
založenimi zankami, tj. enofonturne žakarske vzorce. Med eksperimentiranjem sem
ugotovila, da so takšni vzorci tipični za 80. in tudi 70. leta 20. stoletja. Obdobje je znano
po pestro vzorčenih in eksperimentalnih pleteninah; te so me vedno navdihovale.
Pri izbiri barv in barvnih kombinacijah se nisem omejevala. Od nekdaj so me pritegovali
močne, kromatične barve in kontrasti, kombiniranje barv je bilo vedno naravni del
mojega ustvarjalnega izražanja. Zaradi omejene ponudbe prej na domačem trgu je bil
izbor barv ožji, a vseeno še vedno dovolj pester za izvedbo raziskave. Surovinska
sestava izbranih prej je 50 odstotkov volne in 50 odstotkov akrila. Takšno mešanico
sem izbrala, ker je cenovno ugodna, zaradi vsebnosti volne primerna za kolekcijo
jesen/zima, pomembna pa je tudi pralnost izdelkov. Med pletenjem sem ugotovila, da
se barvni odtenek posamične preje v navitku prej zelo razlikuje od barvnega odtenka
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izdelane pletenine. Zato je bilo treba iz vsake barvne preje naplesti vzorčni kos
enostavnega levo-desnega pletiva in nato te kose sestavljati, da so nastale barvne
kombinacije. Podobno so bili oblikovani večbarvni žakarski vzorci. Najprej sem izdelala
poskusna pletiva za vse dvobarvne žakarske vzorce grafične narave, ki so bili na voljo
v vzorčni bazi pletilnika, nato pa iz njih sestavila končne kombinacije vzorcev. Med
izbiranjem vzorčnih kombinacij sem ugotovila, da smer ponavljanja vzorca vpliva na
estetski učinek končnega vzorca; estetski učinek iste smeri ponavljanja ni za vsak
vzorec enak. Združila sem vzorce, ki imajo podoben ritem oziroma smer ponavljanja.
Kombinacijo različnih vzorcev sem izbrala le, ko so bili vzorci v podobnih barvnih
odtenkih, bodisi v kombinaciji samo toplih ali samo hladnih barv. Rezultat takšne izbire
je pulover v odtenkih toplih barv. Iz eksperimentiranja z barvami in vzorci izhaja, da
barve odločilno vplivajo na končni videz pletiva, dojemanja vzorcev in oblačila.
Pri oblikovanju oblačil sem sledila ideji uniseks oblačil, ki so enaka za oba spola. Isti
žakarski vzorec je uporaben za moško in za žensko pletenino.
V magistrskem delu sem uspešno združila področja, ki so me pri procesu oblikovanja
vedno zanimala in navdihovala. Pletenje zame je in zmeraj bo tehnika, ki je zanimiva
in pestra, saj omogoča ročno ali strojno oblikovanje kompleksnih struktur, različnih
tekstur in barvnih vzorcev iz ene same niti. Preden sem začela uporabljati ročni
pletilnik, sem dolga leta pletla ročno, zadnja leta pa spoznavam in raziskujem strojno
pletenje, kar me vodi do ugotovitve, da je pletivo medij, s katerim se najlaže izražam.
Unikatno in maloserijsko ročno in strojno pletenje in pletenine spet postajajo moderni;
ljudje jih ne povezujejo več z zastarelostjo. Zato je bil odziv kupcev na mojo kolekcijo
pletenin pozitiven. Veliko ljudi se je tudi v Sloveniji začelo zavedati, da je v izdelavo
unikatnih in maloserijskih pletenin vloženega veliko dela in časa.

54

5. VIRI IN LITERATURA
1. SPENCER, D. Knitting technology. Oxford : Pergamon Press Ltd., 1989, str. 7–15, 13–
14.
2. POTOČIĆ MATKOVIĆ, V. M. Technological reasons for entering knits in the fashion
of the 20s. TEDI : Intarnational Interdisciplinary Journal of Young Scientists from the
Faculty of Textile Technology, 2011, str. 21–22.
3. BLACK, S. Knitwear in fashion. London : Thames & Hudson, 2005, str. 10–13.
4. ČUDEN PAVKO, A. Pletiva in pletenine : gradivo za izpit, delovni zvezek za vaje in
seminar. Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2016, str.
105, 107–109.
5. 50 powerful examples of visual propaganda and the meanings behind them. V
Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 18. 6. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.pinterest.com/pin/480126010256917107/>.
6. Fashion As Art : Must-See Exhibits in Fall 2014. V Pinterest : [dostopno na daljavo].
[citirano

18.

6.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.pinterest.com/pin/70439181647768816/>.
7. Revija z navodili za izdelavo ročno pletenega puloverja – 40. leta 20. stoletja. V
Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 18. 6. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.pinterest.com/pin/408490628700254566/>.
8. Pleten pulover iz 50. let 20. stoletja. V Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 18.
6.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.pinterest.com/pin/408490628700254566/>.
9. Sonia Rykiel, Elle France – May 8 1971, Photographed by Peter Knapp. V Pinterest :
[dostopno na daljavo]. [citirano 18. 6. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.pinterest.com/pin/499336677410376958/>.
10. Icons of the 70s. V Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 18. 6. 2019]. Dostopno
na svetovnem spletu: <https://www.pinterest.com/pin/573083121326788109/>.
11. Gilles Bensimon for Elle magazine, November 1987. V Pinterest : [dostopno na
daljavo],

[citirano

18.

6.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.pinterest.com/pin/573083121328593343/>.
12. Kolekcija modne oblikovalke Helen Lawrence iz leta 2015. V Pinterest : [dostopno na
daljavo].

[citirano

18.

6.

2019].

Dostopno

<https://www.pinterest.com/pin/573083121329834656/>.
55

na

svetovnem

spletu:

13. Lamb Knitting Machine Corporation. V Lamb Knitting Machine Corporation
Manufacturing narrow fabric knitting machinery and related components [dostopno na
daljavo

].

[citirano

18.

6.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://lambkmc.com/wp-content/uploads/2014/10/img001-1.jpg>.
14. The Knit Tree. V Knitting History From Hand Knitting to Knitting Machines [dostopno
na daljavo]. [citirano 18. 6. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://
theknittree.com/knithistory.html>.
15. The Guild of Machine Knitters. V About Knitting Machines [dostopno na daljavo].
[citirano 18. 6. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.guildmachknit.org.uk/resources/aboutKM.php>.
16. New machine – Brother KH 836. V Adventures with Machine Knitting [dostopno na
daljavo].

[citirano

18.

6.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<http://phil1987.blogspot.com/2012/02/new-machine-brother-kh-836.html>.
17. Stoll machines. V Stoll [dostopno na daljavo]. [citirano 18. 6. 2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.stoll.com/en/machines/>.
18. ŠUŠTARŠIČ, N., BUTINA, M., DE GLERIA, B., SKUBIN, I., ZORNIK, K. Likovna
teorija : učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od prvega do četrtega letnika.
Ljubljana : Debora, 2011, str. 156, 304–305.
19. GLASSNER, B., SCHMIDT, P., SCHÖNDELINH, U. Patterns 2. Design, Art and
Architecture. Basel, Boston, Berlin : Birkhäuser, 2008, str. 8.
20. ŠTEMBERGER, M., MUHOVIČ, J., ČUDEN PAVKO, A. Struktura stila v oblikovanju
tekstilij in oblačil. Anali za istrske in mediteranske študije, letnik 28, leto 2018, številka
2. Založništvo PADRE, d. o. o., str. 265.
21. BUTINA, M. Mala likovna teorija. Ljubljana : Debora, 2000, str. 5, 34, 42, 44.
22. ITTEN, J. Umetnost barve : študijska izdaja. Jesenice : 1999, str. 32–34, 41, 45–46,
49.
23. Barvni krog. V Wikipedija, prosta enciklopedija [dostopno na daljavo]. [citirano 19. 6.
2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog>.
24. SADAR, A. O modi : izbrana poglavja o sodobni modi. Ljubljana : Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2011, str. 49.
25. VRHOVSKI, I. Fenomen hitre mode : diplomsko delo. Ljubljana, 2018, str. 13–14.
26. ŠMUC, T. Prilagajanje aktualnim spremembam v modni industriji : diplomsko delo.
Ljubljana, 2016, str. 14–18.

56

27. All Knitwear. V Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 20. 6. 2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.pinterest.com/pin/453808099948917884/>.
28. Cauliflower scarf – Black and white. V Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 20.
6.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.pinterest.com/pin/639863059529942388/>.
29. Reshaped beanie by Mimoods. V Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 20. 6.
2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.pinterest.com/pin/243757398568768630/>.
30. Industrijske pletenine. V Baragaga [dostopno na daljavo]. [citirano 13. 8. 2019].
Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<http://www.baragaga.si/p/industrijske-

pletenine.html>.
31. Ročne pletenine. V Baragaga [dostopno na daljavo]. [citirano 13. 8. 2019]. Dostopno
na svetovnem spletu: <http://www.baragaga.si/p/rocne-pletenine.html>.
32. Super Bloom, S/S 2018. V Soft Haus [dostopno na daljavo]. [citirano 13. 8. 2019].
Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.poppyandpima.com/ss-2018>.
33. Urška in Tomaž Draž : Pletenine malo drugače. V Elle [dostopno na daljavo]. [citirano
18.

9.

2019].

Dostopno

na

svetovnem

spletu:

<https://www.elle.si/fashionweek/oblikovalci/draz-pletenine/urska-in-tomaz-drazpletenine-malo-drugace/>.
34. Marie Sophie Wilson, Vogue patterns 1986, Gents Gianni Versace Color Block
Sweater 1980s. V Pinterest : [dostopno na daljavo]. [citirano 24. 6. 2019]. Dostopno
na

svetovnem

spletu:

<https://www.pinterest.com/pin/573083121330546737/>;

<https://www.pinterest.com/pin/573083121328578354/>.

57

PRILOGE

Medijski odzivi
Javnost in potencialni kupci so se pozitivno odzvali na pletenine. Pritegnile so veliko
medijskega zanimanja, potem ko so bile nagrajene s prvo nagrado stylo. V stajlinge
sem vključila tudi nekatere kose pletenin iz kolekcije Unisex Retro.
S tem sem si zagotovila predstavitev v reviji Elle Slovenija, intervju v reviji ONA,
vzporedno pa sem dobila priložnost za oblikovanje male serije puloverjev, izpeljanih iz
kolekcije Unisex Retro za trgovino Sans Concept v Ljubljani.
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