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IZVLEČEK
V diplomskem delu je prikazan način ročnega tkanja z uporabo zavrženega materiala. Namen
izbire ročnega tkanja je bil približati tehniko rokodelske tradicije vsakomur. Izbiro
recikliranega materiala za ročno tkanje je narekovalo kopičenje odpadnega materiala po svetu
in v svetovnih vodah. Za material so bile uporabljene odslužene plastične vrečke, narezane na
trakove. Tkanje je potekalo na enostavnem tkalskem okvirju. Primitivni način tkanja je
omogočil uporabo različnih debelin osnove, kar pri statvah ne bi bilo mogoče. Namen tkanja
na okvirju je bil tudi ta, da omogoči tkanje vsakomur, zato so podana natančna navodila
postopka tkanja s fotografijami faz. Na ta način je bila stara tehnika približana uporabniku, ki
je sam postal ustvarjalec. Raziskava je bila usmerjena v tkanje, možnosti tkanja na trakove
narezanih vrečk, določanje materiala za osnovo in votek, iskanje različnih povezav osnove in
votka, barvnih kompozicij in obnašanje materiala pri tkanju. Velikost končnega izdelka je
narekovala izbira različno dolgih trakov za osnovo in širina tkanega materiala. Iz tkanih kosov
so bile izdelane torbe, prilagojene tkanim tekstilnim kosom. Nastala je skupina petih torb,
izdelanih iz tkanine in netkanih vrečk, povezanih s šivi.

Ključne besede: tkanje, ročno tkanje, recikliranje, plastične vrečke, torbe
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ABSTRACT
In this final work is shown the manual weaving through the use of discarded materials. The
purpose of selection of hand weaving technique was bringing closer the craft traditions to
everyone. The choice of recycled material for hand weaving was the result of accumulation of
waste materials in the world and the world's waters. The material for weaving were discarded
plastic bags, cut into strips. Weaving is done on simple weaving frame. This primitive method
of weaving has allowed the use of different thicknesses of the base, which the looms didn´t
allow. The purpose of weaving to the frame was to allow everyone to try it, so there were
given precise instructions with photos of the weaving process stages. In this way, the old
technique was brought closer to the user, who himself became a creator. The research was
focused on weaving, options for weaving plastic bags, the determination of material for the
base and weft, search of the various links of weaving base and weft, color composition and
behavior of the material at the weave. The size of the final product is dictated by the choice of
different lengths of straps for the base and the width of the woven material. From woven
pieces were designed bags, customized to woven textile pieces. There is a group of five bags
made of fabric and non-woven bags, associated with stitches.
Key words: weeaving, handlooms, recycling, plastic bags, handbags
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POVZETEK
V diplomskem delu sem se usmerila v temeljno tekstilno področje – tkanje. Izbrala sem ročno
tkanje zaradi množice industrijsko izdelanih materialov, ki izgubljajo nekatere vrednosti
tekstilij. Za tkalski material sem uporabila na trakove narezane plastične vrečke. Ročno sem
jih prepletla – tkala na navadnem tkalskem okvirju. Primitivna tehnika mi je omogočila
uporabo debelejših trakov v osnovi, kar pri statvah ne bi bilo mogoče. Namen takega tkanja je
bil predstaviti postopek izdelave tkanine tako, da si lahko vsak izdela svoj unikatni kos.
Namen diplomskega dela je bil odkriti nove načine rokodelske tradicije za vsakega ročno
spretnega ustvarjalca ročnih del in ga s tem vključiti v oblikovalski proces. Ročno tkanje v
današnjih časih postaja vse bolj cenjeno in iskano. S približanjem preprostega tkalskega
postopka uporabnikom poskušam z ustvarjalnostjo oplemenititi rokodelsko dejavnost.
Zaradi varovanja planeta je ekološki vidik že samoumevno prisoten skozi celoten proces
oblikovanja. Z uporabo navadnih odpadnih vrečk se naloga vključuje v trajnostno naravnano
oblikovanje. Recikliranje je priljubljen koncept oblikovalcev. Z reciklažo zmanjšamo porabo
svežih surovin; s ponovno uporabo damo materialu nov pomen in uporabno vrednost v svetu
– reciklirani krog se poveča. Z uporabo navadnih vrečk kot surovine za tkanje so z
inovativnim oblikovalskim pristopom izdelki domače obrti dobili mesto v ponudbi na tržišču.
Tkalstvo sodi med najstarejša obrtna znanja. Prve začetke tehnike tkanja zasledimo že več sto
tisoč let pred našim štetjem. Z razvojem industrije in s sočasnim odkrivanjem novih naravnih
materialov je tkanje dobilo pester izbor vzorcev in načinov vezave. V Sloveniji smo ostali
tesno povezani z domačimi obrtmi. Ker je veliko slovenskega ozemlja poljedelskega, je bilo
tkanje način druženja in pridelovanje lanu odraz delovnih šeg in navad na podeželju. Danes pa
tkanje iz razvitega sveta izginja, zato je pomembno, da v svetu mode ohranjamo tradicijo in
jo razvijamo v duhu sodobnosti.
S projektom sem umestila staro rokodelsko tehniko v današnji življenjski slog. S približanjem
oblikovanja in lastnega ustvarjanja vsakdanjemu življenju se oblikovalski proces razširi in
obogati. Povezava ročnega tkanja in recikliranja omogoči oblikovalcu ustvariti svoj tkalski
material, kar ga temeljiteje vključi v oblikovalski proces in mu omogoča bogatejši razvoj
tkanih struktur. Vse bolj so cenjeni izdelki, ki imajo korenine v lokalni tradiciji.
Pri izdelavi tkanine so se izkazali določeni problemi. Pri širši osnovi so se trakovi vihali, pri
tanki pa trgali in ogrožali trdnost in vzdržljivost materiala. Glede na velikost uporabljenih
vrečk osnova ni mogla biti napeljana kot neskončna nit, ampak sem morala vsako vrstico
osnovnih niti posebej napeljati in zvezati oba konca. Votek je moral biti izbran glede na
trdnost in vzdržljivost. Vzorci na vrečkah so pri tkanju dobili nove razsežnosti. Material je
bilo težko zaključiti, saj so imele vrečke omejeno dolžino. Pri zaključkih so nastajali vozli, ki
so kot detajl učinkovali v končnem izdelku. Pri izdelavi tkanine sem se morala ozirati na
velikost torb, ker so robovi tkanine postali tudi robovi torb. Glede na velikost torbe in
izdelavo sem izbirala širino in dolžino osnove.
vi

Rezultat naloge so torbe, ki z svojo obliko, velikostjo in strukturo povezujejo staro z novim.
Pri izdelavi sem povezala tkani material z netkanim s pomočjo šivov. Poigravala sem se z
velikostjo, ki je vplivala na način tkanja in izdelavo torb. Barvno karto so narekovale že
uporabljene reciklirane vrečke, vrečke z napisi in vzorcem so izžarevale novo povezavo črt in
znakov.
S tem projektom sem odkrila nov način ročnega tkanja, pri katerem z uporabo recikliranih
odpadnih vrečk nastane nova struktura. Pri raziskavi materiala in obnašanja materiala pri
tkanju sem naletela na nekaj težav, ki sem jih tudi odpravila in nanje opozorila v navodilih za
izdelavo.
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1 UVOD
V diplomskem delu sem se usmerila v temeljno tekstilno področje, v tkanje. Tkanje sem
izbrala, saj me je ta tehnika prevzela kot temeljna tehnika tekstilnih izdelkov in proizvodov.
Povezala sem staro obrt ročnega tkanja z aktualno tematiko recikliranja. Tkala sem kot nekoč,
ročno na navadnem tkalskem okvirju, ki sem ga izdelala sama. Inovativni pristop se izraža v
materialu, saj sem za tkanje uporabila navadne, že uporabljene plastične vrečke. Izbira
primitivnega ročnega tkanja na okvirju mi je omogočila uporabo različnih debelin osnove, kar
pri klasičnih statvah ne bi bilo mogoče. Slika 1 prikazuje primitivni tkalski okvir, ki se je
uporabljal pri ročnem tkanju v Antični Grčiji.

Slika 1: V sliki Odysseus and Circe je prikazan odsek tradicionalnega ročnega tkanja na okvirju v Antični Grčiji
(Lit.vir (1))

S tkanjem se srečujemo že od mlajše kamene dobe, ko je človek razvil prve primitivne statve.
Skozi zgodovino so tkani izdelki s pomočjo razvoja industrije postali vedno bolj pestri in
sofisticirani. Ta razvoj je grobo izpodrinil ročno tkanje in ga nadomestil z industrijsko
proizvodnjo tekstilnih izdelkov. Izdelki iz ročno tkanih tekstilij so postali še bolj cenjeni in
dragoceni. (2)
Stik z materialnim, ustvarjalne spremembe v postopku dela in likovno izražanje na tekstilijam
svojstven način so le nekateri pozitivni učinki, ki jih nudi ročno tkanje. Usmerili so me v to
področje dela. Tkanje sem postavila v današnji oblikovalski dialog z izbiro materiala, ki se
uvršča v problematiko današnjega časa – recikliranje. Za preplet sem uporabila trakove,
1

narezane iz plastičnih vrečk. Slika 2 prikazuje navaden tkalski okvir, ki sem ga izdelala sama
in na katerem sem lahko kontrolirala debelino in gostoto osnove in tudi votka.

Slika 2: Doma izdelan tkalski okvir

Okvir omogoča kreiranje tkanine v postopku tkanja, saj se zgodijo nepredvidljive spremembe,
ki jih narekuje določanje materiala za osnovo in votek, različne možnosti vezav, različna
gostota, barva in odnosi med osnovo in votkom.
Velike spremembe v današnjem načinu življenja nam narekujejo bolj varčno, odgovorno in
preudarno ravnanje s surovinami. To nas usmerja v čim bolj samozadostno oskrbovanje in v
vračanje rabljenih izdelkov v ponovno uporabo. To dejstvo me je napeljalo k usmeritvi v
reciklažo in raziskavo predmetov, ki nam polnijo stanovanja in bi jih bilo pametno ponovno
uporabiti. Prišla sem do ideje, da za tkanje uporabim kup plastičnih vrečk, ki so se nabrale v
kuhinjskih predalih.
Postopek izdelave tkane tekstilije je predstavljen tako nazorno, da si lahko vsak sam izdela
svojo tkanino. Tako odpade proces proizvodnje, trženja in prostor trgovine, s tem pa tudi velik
del stroškov. Ves proces izdelave je dokumentiran s fotografijami in z natančnim opisom
postopka, tako da je izdelava približana izdelovalcu na enostaven način.
Iz izdelanih tkanih kosov sem ustvarila torbe za različne priložnosti. Izdelava je prilagojena
tkanim kosom.

2

Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na tri dele. Prvi je teoretični del, v katerem je
predstavljen razlog za izbiro ročnega tkanja, širši okvir sodobnega oblikovanja, vpogled v
zgodovinske primere tkanja ter načine tkanja doma in drugje po svetu. V teoretičnem delu je
opisana tudi zgodovina recikliranja, predstavljeni so uveljavljeni avtorji na tem področju.
Sledi eksperimentalni del, kjer sem se posvetila predstavitvi procesa od zasnove projekta do
izdelave. Proces izdelave tkanih tekstilij in torbe sem predstavila kot napotke, kako si vsak
lahko doma izdela svoj unikatni tekstilni predmet. V zaključku so opisani problemi, s katerimi
sem se srečevala pri tkanju in izdelavi torb, možnost in način ponudbe tkanih torbic na tržišču
ter nove ideje uporabe tkane tekstilije v drugih predmetih.
Cilj diplomskega dela je z uporabo preproste osnovne tehnike tkanja izdelati predmete, ki
najdejo svoje mesto v današnjem svetu mode. Želim prikazati, da je na področju recikliranja
še veliko možnosti, kjer lahko iz zavrženih odpadkov izdelamo nov material, ki je lahko
prijazen do okolja in ima novo uporabno vrednost. Rezultat naloge so torbe, ki imajo povsem
novo teksturo in svojstven izgled. Torbe so praktične in uporabne za različne priložnosti. Na
podlagi tega, da so narejene iz zavrženega materiala, ki sem ga rešila smetnjaka, se uvrščajo v
trajnostno oblikovanje.

3

2 TEORETIČNA PREDSTAVITEV
2.1 ŠIRŠI OKVIR SODOBNEGA OBLIKOVANJA
Naše vsakdanje življenje je polno trivialnosti, po drugi strani pa še vedno skriva veliko
neznanega in zanimivega. Le z razumevanjem vsakdanjosti in sprememb v vsakdanjih
navadah je mogoča korenita preobrazba sodobnega sveta. Z drugimi besedami, spremeniti
svet pomeni spremeniti vsakdanje življenje. (3)
Oblikovanje v sodobnem času je iskanje izjemnega znotraj vsakdanjega. Industrijski izdelki
so postali enolični in monotoni, zato se vprašamo, ali je res možno izboljšati življenje z
novimi, čeprav dobro oblikovanimi industrijskimi izdelki. Bienale industrijskega oblikovanja
BIO 50 je začel spodbujati povezavo razcepljenega sodobnega vsakdana v celoto ter razbijati
izoliranost znotraj poklicev in specializacij. Oblikovanje mora najti način, da preide od
produkcije predmetov in storitev za vsakdanje življenje k produkciji vsakdanjega življenja
samega. (3)
Poskus najti izjemno znotraj vsakdanjega narekuje, da oblikovalec ni več vsemogočni
ustvarjalec, ampak je element v mreži sodelovanja. Zakaj ne bi torej posameznik popestril
svoj dan z možnostjo ustvarjanja svojih unikatnih izdelkov. Rodila se mi je ideja, da ne
oblikujem še enega unikatnega izdelka, ampak dam možnost vsakemu posamezniku, da
popestri svoj dan z lastnim unikatnim izdelkom, ki ga izpopolni ne le materialno, ampak tudi
duhovno.
V sodobnem svetu ni več prostora za množične proizvodnje in distribucije, oblikovanje se je
skozi današnja omrežja pomaknilo k lokalnim, specifičnim, po meri narejenim scenarijem.
Bienale industrijskega oblikovanja se je podalo na področje sodelovanja, kjer oblikovanje
služi kot orodje za premišljevanje o vsakdanjem življenju, zato išče posameznike, ki bodo
ustvarili možne prihodnosti oblikovanja. Oblikovalec je torej le eden od elementov v mreži
sodelovanja in vplivanja, kjer se v svetu, zasičenem z izdelki in projekti, spremeni tudi
temeljna naloga oblikovanja, ki ni več le oblikovanje še enega izdelka, ampak poskus najti
izjemno znotraj vsakdanjega. (3)
Namen diplomskega dela je odkriti nove metode in načine, kako približati spoj industrije in
rokodelske tradicije vsakomur in ga s tem vključiti v oblikovalski proces.
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2.2 IZHODIŠČE TEME – ZAKAJ ROČNO TKANJE
Skoraj vse tekstilije so danes produkt industrijske proizvodnje, ki omogoča izdelavo velike
količine v kratkem času. Količina in hitrost pa vplivata na dizajn. Na žalost so ljudem bolj
pomembne velike količine, hitra izdelava, nizka cena in šele na zadnjem mestu oblikovni
izgled tekstilije. Ročna izdelava tekstilij se zdi romantičen poskus oživitve starih spretnosti,
vendar je rezultat ravno obraten. (4) Industrijski izdelki so mnogokrat ljudem odtujeni. S
trudom, časom in kreativnostjo, vloženim v ročno tkanje, izražamo svoj odnos do življenja in
tradicije. Z novimi znanji in možnostmi prepleta materialov pa damo stari tehniki pridih
modernega. Da bi ročno tkanje zopet dobilo svoj nekdanji vpliv, se moramo vrniti v osnove in
se na podlagi že poznanega spustiti v raziskovanje novih oblik, materialov, tehnik in
prepletanja. V duhu tradicije sem se odločila, da se podam v odkrivanje novih materialov in
povezav, oblik in tekstur, ki jih narekuje stik z materialom v procesu dela.
Nataša Skrt Kos (5) je lepo povzela misel, da vsak dan uporabljamo najrazličnejše predmete,
a le malokrat se vprašamo, kako so pravzaprav nastali, kakšen je njihov izvor, da so prav
takšni. Pravi, da predmetni svet okoli nas že davno ni več unikaten, ročno oblikovan, ampak
serijski, industrijsko racionaliziran, a vendarle nosi v sebi sledi davnine, ko predmeti, tudi tisti
najpogosteje uporabljeni, niso nastopali zgolj v utilitarni funkciji, ampak so imeli »dušo«,
torej tudi estetsko in duhovno eksistenco, ki je presevala skozi njihovo barvo, obliko,
material, ornament. S to mislijo se strinjam tudi sama, zato sem se podala v raziskovanje
starih obrti, suhe robe, pletenja, tkanja, da bi čutila stik z izdelki, narejenimi počasi, natančno
in unikatno.

2.3 ROČNO TKANJE PO SVETU
Ročno tkanje in na splošno rokodelstvo je bilo včasih nuja, pogoj za preživetje. Skozi čas se
tkanje razvija sočasno z razvojem tehnologije. Izdelki postanejo monotoni, veča se njihova
uporabna vrednost, manjša pa oblikovna nota. Danes je oblikovanje vpeto v vsakdanje
življenje. Čeprav se z ročno tkanimi izdelki vračamo k prvobitnemu, je ročno tkanje danes
drugačnega pomena kot v zgodovini.
Ponavljajoč se ritem tkanja, ki ga daje vnašanje vrstic horizontalnih votkov med osnovne niti,
ima poleg praktičnega tudi meditativni pomen, kot tudi druge ritmično ponavljajoče se ročne
tehnike. Zaradi naraščajoče krize in pomanjkanja ljudje komaj preživijo, kar vodi v
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pomanjkanje dostojanstva, revščino in izgubo kreativnosti, ki nam je prinašala razkošne ročno
tkane preproge. V množici industrijskih proizvodov, proizvedenih v manj razvitih državah, se
v razvitem svetu z obujanjem obrti in ročnim delom vrača stik z materialnim, z lokalno
tradicijo in s kulturo ter vednostjo, da se v maloserijskih izdelkih odražajo izvirnost, fantazija,
iznajdljivost, individualnost ...
Pomemben prestop je tkanje doživelo v času Bauhaus-a, šole umetnosti v Nemčiji. Šola je
povezala ustvarjalce na področjih umetnosti in oblikovanja: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura,
scenska umetnost, moda, grafično oblikovanje, tipografija, usmeritev od umetnosti in
rokodelstva v industrijsko proizvodnjo. (6) Najbolj vidni oblikovalci tistega obdobja so bili:
Anni in Josef Albers, Otti Berger, Herbert Bayer, Avgust Černigoj, Johannes Itten, Wassily
Kandinsky, Piet Mondrian, Gunta Stölzl … (7)
Gunta Stölzl je prinesla novo tehnološko znanje in vnemo v tekstilni oddelek Bauhaus-a, ki je
bil potisnjen v ozadje. Z eksperimentiranjem je vnesla v tradicionalno ročno tkanje ideje
moderne umetnosti, eksperimentirala je s sintetičnimi materiali in izboljšala tehnično znanje
študentov s tečaji matematike. (8) Ročno tkanje je povzdignila iz tako imenovanega
»ženskega dela« z vstopanjem v moderno umetnost in s približevanjem industrijskemu
oblikovanju. Eksperimentiranje z novimi materiali, kot je celofan, je tako postalo bolj vidno.
Uvedla je predmet, pri katerem je bil poudarek na ročnem tkanju, mehaniki tkanja in
barvanju.

Slika 3: Tekstil Gunte Stölzl na stolu Marcela Breuer-ja in viseča zidna tapiserija »Slit Tapestry Red/Green
1927/28 (8)

Tudi danes ima ročno tkanje možnost umestitve v notranje prostore in vključevanja v modne
kolekcije. V hitrem ritmu življenja in med večinoma podobnimi industrijskimi tekstilnimi
izdelki so cenjene posebno skrbno izbrane strukture iz plemenitih materialov, taktilno in
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barvno posebno občutene tekstilne površine ... Tako kot je v času Bauhaus-a Gunta Stölzl
razvila visoko likovno kvaliteto ročnega tkanja v uporabnih tekstilijah in razvijala umetniške
tehnike tapiserij, prikazane na Sliki 3, tako imajo tudi danes plemenite tekstilije, oblikovane z
mnogo ustvarjalnega veselja, možnost življenja z nami.
V Indiji revščina prisili Swazi ženske, da ustanovijo kreativno podjetje, ki z vračanjem k
tradiciji, kulturni dediščini in z uporabo materialov iz narave pri ročnem tkanju omogoči
ljudem boljše življenje, dostop do zdravstva, šolanja … Prav tako se oblikovalka Christiane
Smit iz Nizozemske posveča ročno sešitim usnjenim torbicam, ki po njenem mnenju v moči
in trpežnosti presegajo strojno narejene šive. Za vizualno artistko iz Avstralije Indio Flint
pomeni ročno delo meditacijo. Ugotavlja, kako lahko ljudje znova uporabimo svoje roke in
najdemo zadovoljstvo v ustvarjanju novih objektov. (9)
Vračanje k tradiciji, kulturi, samozadostnosti in duhovni rasti stoji nasproti industrijski
proizvodnji. Veliko časa in predanosti daje ročnim delom osebno noto, to jih razlikuje od
industrijskih proizvodov. Industrija in razvoj sta začela obdobje globalizacije, verižnih
trgovin, kavarn in posledično propadanje alternativnih butikov in manjših prodajaln. Vse to se
je na določeni stopnji ustavilo, začela se je kriza, pomanjkanje, ne le dobrin, ampak tudi
duhovnih vrednot. Začeli smo se zavedati, da moramo prenehati uničevati planet in se vrniti k
človekovim prvinskim vrednostim in vrednotam, usmerjenim v dobro zdravega naravnega
okolja. Mlajša generacija oblikovalcev se vedno bolj zateka k ekološkim načinom ustvarjanja,
pravzaprav je ekološki vidik že samoumevno upoštevan v vsakem koraku delovanja.
Usmerjenost k lokalno naravnanim danostim (v oziru barve, materialov, tradicionalnih
značilnosti ... ) se vrača. Slej kot prej se bomo morali vprašati, kako je mogoče, da stane
proizvodnja srajce manj kot masleni rogljiček. Izkoriščanje poceni delovne sile, otrok, žensk
in mladih ljudi je napačna usmeritev. Vračanje k človekovemu bistvu, iskanje identitete bo
usmerjalo življenje na pot osveščanja ljudi v odgovorne ustvarjalce svojega življenja. (9)
Slika 4 prikazuje delo nizozemskega oblikovalca Tord-a Broontje, ki je v industrijsko
proizvodnjo vnesel tradicijo ročnih del Afrike. Digitalno narisane barvne vzorce so stkali
afriški obrtniki z uporabo plastičnih niti in jeklenih okvirjev, ki držijo obliko. (48)
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Slika 4: Stoli oblikovalca Tord-a Broontje, stkani s pomočjo afriških obrtnikov (Lit. vir (48))

2.4 POGLED V PRIMERE TKANJA IZ ZGODOVINE
Tkalstvo sodi med najstarejša obrtna znanja. Tkanje je ponavljajoče se prepletanje dveh
sistemov niti, osnove po dolžini in votka po širini, pri čemer nastaja tkanina v eni od
temeljnih vezav. (10)
Od nekdaj so se ljudje trudili, da bi se zaščitili pred vremenskimi spremembami: mrazom,
vetrom, dežjem pa tudi pred vročino. Najprej so se ogrinjali z živalskimi kožami, postopoma
pa so našli postopke, ki so jim omogočali izdelavo oblačil; predenje, pletenje in tkanje. (11)
Sprva preprosta tehnika tkanja na lesenem okviru se je razvila v tkanje s pomočjo statev, kjer
so osnovne niti napeljane skozi liste, katerih dvigovanje in spuščanje omogoča prepletajoče
potovanje votkovnih niti med osnovnimi. Danes so statve vodene računalniško; ustrezno
dodelane omogočajo tkanje tudi najbolj kompliciranih žakardskih vzorcev. Včasih je tkalsko
delo potekalo ročno in je bilo zelo zamudno, izdelki pa temu primerno dragoceni. (12)
Slika 5 prikazuje primer tkanja iz grške zgodovine.
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Slika 5: Slika tekmovanja v tkanju Arachne and Athena iz leta 1497 (Lit. vir (1))

Dolgotrajen proces tkanja je primerljiv s pesniškim ritmom. V mnogih jezikih tkalec ne
izdeluje le tekstilije, z isto besedo se označuje ustvarjalca teksta. Tkanje je že dolgo metafora
za ustvarjanje zgodbe, prepletanje, stvarjenje sveta. Tekstilije nas spremljajo že od nekdaj, saj
je jezik tekstilij dostopen vsakomur. V novih tekstilijah se spodbujajo stari motivi v novih
izpeljankah, variacijah in materialih. Univerzalni jezik tekstilij izraža razpoloženje z barvo,
govori s površino, z vzorcem, ki ga dela struktura. Ilustracije stare Grčije pogosto upodabljajo
značaj tkalca in kako lahko tkanje postane metafora za tkalčev miselni proces. (49)
Prva ročna dela so se začela že pred približno sedem milijoni let pred našim štetjem, ko so
veje ali liste iz ločja ovili okoli čela. Prve začetke tehnike tkanja pa zasledimo 540 tisoč let
pred našim štetjem, ko nastane delitev dela med spoloma, ki se je ohranila vse do današnjih
dni. Ženske odkrijejo, da je mogoče veje med sabo prepletati. Plesti začnejo košare in druge
predmete. Naslednji velik korak v tkanju se naredi šele v mlajši kameni dobi, približno 5 tisoč
let pred našim štetjem, ko se človek naseli v stalnih naseljih. Ljudje odkrijejo, da lahko iz
živalskih in rastlinskih vlaken zvijejo nit, ki zamenja doslej uporabljane živalske kite in
črevesje. Ugotovijo tudi, da lahko takšno nit izdelajo v neomejeni, poljubni dolžini. Za ta
dosežek sta bili potrebni dve pomembni odkritji: ljudje so iznašli postopek za obdelavo, s
katerim je bilo mogoče dobiti ustrezna vlakna, prav tako pa so iznašli vreteno, s pomočjo
katerega so vlakna lahko spredli v neskončno nit. Odkritji sta omogočili, da je lahko iz ene
same niti oziroma iz večjega števila posameznih izdelal večje ploskve. (13, str. 10)
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Iz najdenih ostankov je zgodovinarjem uspelo rekonstruirati prazgodovinske statve, ki so
presenetljivo dovršene, tako da se princip delovanja statev v bistvu ne razlikuje od statev
sedanje dobe. (14)
Da bi bilo mogoče tako sode kot lihe podolžne niti dvigati in spuščati ločeno, jih je bilo treba
nekako spraviti skupaj, ne da bi bilo pri tem moteno dviganje in spuščanje ter razvrstitev niti.
Ta problem so v mlajši kameni dobi rešili z iznajdbo statev z utežmi, kot je razvidno na Sliki
6. Gre za skoraj navpično postavljeno stojalo, ki ima na zgornjem delu prečko. Na to prečko
so pritrjene podolžne niti, kasneje imenovane osnovne niti. Podolžne niti so obtežene z
utežmi, ki skrbijo za to, da ostanejo niti napete. (13, str. 11)

Slika 6: Statve z utežmi (Lit. vir (15))

S poljedelstvom in z živinorejo pride tehnika tkanja iz vzhoda tudi v Evropo. Prvi dokaz za
obstoj statev z utežmi v Evropi so našli pri izkopavanjih južnonemških in švicarskih
mostiščarskih naselbin iz mlajše kamene dobe. Vse do rimske dobe je to edina naprava za
tkanje, ki jo uporabljajo v Evropi. V bronasti dobi v Egiptu razvijejo statve, pri katerih je
mogoče tkati tudi sede, od spodaj navzgor. (13, str. 11-12)
Okoli leta 700 pred našim štetjem najdemo v Asiriji prve bombaževce. Bombaž počasi
izpodriva vlakna živalskega izvora. Približno 100 let pred našim štetjem pa dobi tako
imenovana svilena cesta za evropsko kulturo ročnih del velik pomen. To je cesta, ki vodi iz
srednje Azije vse do Bližnjega vzhoda. Kitajska po tej poti izvaža svilo v Perzijo in Sirijo, od
tam pa dragocena tkanina odhaja v Rim. (13, str. 14)
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Germanska plemena razvijajo statve. Najdbe iz časov Vikingov okoli leta 800 dokazujejo, da
je tkalski greben germanski izum. V Flandriji pa iznajdejo statve, na katerih lahko tketa
vzporedno dva tkalca. Uporabljajo jih pretežno za tkanje širokih tkanin. Sledijo statve s
podnožkami, pri katerih je rezerva osnovnih niti prvič navita na valj – osnovni valj. (13, str.
15)
Medtem ko zasledimo tkanje platna v srednjem veku že okoli leta 1380, spoznajo damast v
Nemčiji šele v novem veku. Še danes so znane tkanine, ki so nastale v 17. in 18. stoletju na
Saškem. Tkalska obrt se je od tod razširila tudi v Šlezijo in nato še v Avstrijo. Za oblačila za
posebno svečane priložnosti so platno nadomestili s svilo. V Evropi so damast izdelovali
najprej v italijanskem mestu Lucca. Ta način tkanja izhaja iz Kitajske in je nastal v 3. stoletju
našega štetja. (13, str. 16)
V 18. stoletju je tehnika tkanja zelo napredovala. Anglež John Kay je iznašel novo napravo,
čolniček s koleščki, s čimer se je storilnost tkalca povečala (Slika 7). Kayev sin Robert Kay pa
je izumil čolnične menjave, s katerimi so lahko tkali v več barvah z več čolnički. (26, str. 5)

Slika 7: »Flying Shuttle« izumitelja Johna Kaya (Lit. vir (16))

Leta 1805 je v Franciji Josef Marie Jacquard skonstruiral napravo za tkanje zapletenih tkanin
in vzorcev, ki je po svojem izumitelju dobila ime žakardne statve. Z njimi so lahko tkali tudi
damast enako hitro kot enostavne vzorce. (13, str. 16,17)
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Največjo spremembo na področju tkalske tehnike je povzročila iznajdba mehanskega
tkalskega stroja, ki ga je leta 1786 skonstruiral Edmund Cartwright (Slika 8). (14, str. 5)

Slika 8: Mehanske statve Edmunda Cartwrighta (Lit. vir (17))

V 20. stoletju se je tkalstvo avtomatiziralo. Na avtomatskih statvah izumitelja Northropa so
pričeli tkati v ZDA okoli leta 1925. Po drugi svetovni vojni pa so izumili hitrejše in manj
hrupne načine vnašanja votka v zev. (14, str. 5)
Princip tkanja se od prvih začetkov do danes ni bistveno spremenil. Velik razvoj pa je
doživela zgradba tkalskih strojev, od enostavnih mehaničnih in avtomatskih statev do
sodobnih brezčolničnih statev, opremljenih z elektronskimi krmilnimi in kontrolnimi
mehanizmi. (14, str. 5)

2.2.1 TKANJE NA SLOVENSKEM
Dediščina tkanja na Slovenskem pokaže, da so se v zgodovinskem razvoju nekatera območja
razvila v prava tkalska središča. Tkalstva se je pogosto najbolj oprijemalo kajžarsko in
bajtarsko prebivalstvo, ki si je zaradi pomanjkanja obdelovalnih površin iskalo zaslužka v
raznih obrtnih in rokodelskih delavnicah. Največje tkalsko središče na Kranjskem je bila
Škofja Loka s širšo okolico, kjer so imeli statve skoraj pri vsaki hiši. Tkali pa so tako moški
kot ženske. Najbolj je bilo tkalstvo v tem delu razvito v 18. stoletju, ko je imelo škofjeloško
platno pomemben delež v trgovini takratne Kranjske. (5, str 64)
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Danes je stanje na področju tkalske dediščine zastrašujoče. Na eni strani narašča število
sodobnih ročnih tkalk – oblikovalk tekstila, na drugi strani pa grozi tradicionalnemu tkalstvu
na Slovenskem popoln propad. Samo na področju jugozahodne Bele krajine je bilo še leta
1951 kar 345 statev in približno 400 tkalk. Danes je ena sama, na celotnem slovenskem
ozemlju pa so morda tri. Zgodovina tkanja je polna preobratov. Čeprav je domače tkalstvo od
sredine 19. stoletja začelo izgubljati svoj pomen zaradi konkurence industrijsko izdelanega
blaga, lahko danes v svetu mode vidimo vračanje k dediščini. (18, str. 226)

Slika 9: Prikaz obdelave lanu (Lit. vir (19))

S tkanjem je bilo tesno povezano pridelovanje lanu (Slika 9), ki je bil v tistem času osnovna
surovina za tkanje. Bilo je v središču družinskega življenja, pa tudi odraz vaških družabnih
odnosov, delovnih šeg in navad tako med samim pridelovanjem in predelavo kot tudi pri
tkanju.
Da je bil lan pri nas razširjen, pričajo statistični podatki iz druge polovice 18. stoletja o
približno 6000 hektarih njiv, posejanih s predilnim lanom na Gorenjskem, v Prekmurju in Beli
krajini. Kranjski trgovci so sloveli po platnu in izdelkih, ki so jih prodajali od Trsta do
Neaplja, v Dalmaciji in na avstrijskem Štajerskem. Tkalstvo je cvetelo in platno se je odlično
prodajalo. Pesnik Valentin Vodnik je zaobjel njegov pomen v verzih: »Terice pogačo, potico
jedo, lanovi Slovencem cekine neso. (11)
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Drugo pomembno tkalsko središče na Slovenskem je bilo Prekmurje, veliko pa so tkali tudi
na Pohorju, Koroškem, Dolenjskem in osrednjem Štajerskem. Razen na statvah so tkali tudi s
pomočjo lesene deščice, ki so jo v Beli krajini imenovali brdo, na Gorenjskem pa greblja.
Tkanje s deščico predstavlja enega najstarejših načinov tkanja nasploh. Z njo so ženske tkale
trakove in pasove. Zaradi enostavnosti je bila deščica tudi učilo tkalskega znanja za otroke. (5,
str 64)
Setev, pletev, puljenje rastlin, godenje, namakanje in sušenje stebel, gnetenje stebel v vlakna
(teritev) in predenje niti (preja) so bila opravila žena in deklet (Slika 10), tkalci pa so bili
večinoma moški. (11) Terice so bile razposajene, jezične in nagajive, rade so pile žganje,
predvsem pa so veliko pojedle. Vse misli teric so se usmerjale k večerni zabavi po končanem
napornem delu s trlico. Marsikje na Slovenskem so ob tej priložnosti več pojedli in popili, kot
pa je bila vrednost celotnega pridelka lanu. (5, str 64)

Slika 10: Neobdelan in česan lan (Lit. vir (21))

Vzporedno s tkanjem lanu se je razvijalo suknarstvo – tkanje sukna iz volnene preje (Slika
11). Močno suknarsko središče je bilo na Gorenjskem. Med drugim tudi zaradi razvite
ovčereje. Pri vrstah sukna so razlikovali bukovino (volnena preja) in raševino (mešanica
volnene in slabše lanene preje). Za bukovino poznamo več imen, ki razkrivajo kraje
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izdelovanja, kot so pohorski loden, mozirsko sukno, za raševino pa je bil dokaj razširjen naziv
mezlan. Kakovostno raševino ali mezlan so izdelovali v vaseh blejske okolice. (18, str. 226)
Podobno kot tkanje platna je suknarstvo od sredine proti koncu 19. stoletja začelo izgubljati
svoj pomen. Iz osnov v domačih obrtnih delavnicah se je razvila suknarska industrija na
Gorenjskem. (22, str. 67) Bogastvo domače tkalske ustvarjalnosti, dopolnjeno z modro rdečim
okrasjem, lahko opazujemo le še na oblačilih folklornih skupin, ki nastopajo na turističnih
prireditvah in na raznih drugih, prazničnih prireditvah. (5, str. 71)

Slika 11: Statve in kolovrat iz Tehniškega muzeja Slovenije (Lit. vir (23))
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3 RECIKLIRANJE
Recikliranje je predelava že uporabljenih snovi in materialov. Njegov namen je zmanjšanje
odpadnih snovi v procesu, zmanjšanje porabe svežih surovin in preprečevanje onesnaževanja
zemlje. To lahko dosežemo z zmanjšanjem potrebe po običajnih metodah odlaganja
odpadkov. Recikliranje je sodobno ravnanje z odpadki po principu zmanjšaj, ponovno uporabi
in recikliraj (angleško Reduce, Reuse and Recycle). (24)
Moda je postala velika porabnica in zadnja leta je samo v Ameriki šlo v odpad prek 2 milijona
ton oblačil. Gora poliestrnih in plastičnih odpadkov se nabira v afriških pokrajinah, kjer
onesnažujejo vodo in povzročajo bolezni. Prav tako v industriji uporabljajo za predelavo
surovin v tekstil vedno več pesticidov in škodljivih snovi. Vse to je pripeljalo svet do
odgovornejše porabe izdelkov in pazljivejšega ravnanja z odpadki. (25)
Izdelava plastike je cenovno zelo ugodna, zato je tudi teh odpadkov največ. Težava se pojavi,
ko izdelke iz plastike zavržemo (Slika 12). V naravi ni postopkov, ki bi omogočali razgradnjo
plastike. Plastični predmeti onesnažujejo okolje še stoletja, dokler zaradi vremenskih vplivov
ne preperijo in razpadejo. Poleg zmanjšanja količine plastičnih odpadkov na smetiščih z
recikliranjem tudi prihranimo energijo. (26)

Slika 12: Gora odpadnih plastenk za predelavo (Lit. vir (26))

Reciklaža plastike je postopek, ki spreminja odpadno plastiko v uporabne izdelke. Iz plastike
naredijo plastiko nižje kakovosti za industrijsko uporabo, saj se tako prihrani nafta. (24)
Pri sortiranju dobimo različne vrste plastike. V Sloveniji jih največ predelamo v granulat in
folije, medtem ko v tujini določene vrste uporabljajo tudi za toplotno izrabo (sežig). Iz
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reciklirane embalaže nastaja skoraj neskončen seznam izdelkov. Večinoma jih najdemo v
parkih kot klopi, koše za smeti, mize, izdelke za varnost v prometu, razne podloge za igrišča,
igrala, hula-hop obroče, elemente pohištva in podobno. Nekatere vrste granulatov je možno
uporabiti tudi za plastenke, plastične embalaže za shranjevanje živil, vrečke, embalaže za
jajca in tudi krožnike in lončke za enkratno uporabo. (27)
Odrasel Slovenec porabi od 130 do 150 plastičnih vrečk letno. Ko jih je treba zavreči, pa jih
reciklirajo le štiri odstotke, saj največkrat končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. V
eni uri človeštvo odvrže 20.000 mobitelov, 13 milijonov pločevink, 14 milijonov plastenk in
45 milijonov plastičnih vrečk. Količina komunalnih odpadkov se je v zadnjih 40 letih
podvojila in potrošniška družba z njimi še vedno ne zna ravnati trajnostno. Posebno
problematiko v Sloveniji predstavlja devetdeset odstotkov plastike, ki plava po slovenskem
morju, od tega šestnajst odstotkov plastičnih vrečk (Slika 13). Ta plastika ogroža življenje
živali, saj jo večkrat zamenjajo za hrano ali se vanjo zapletejo. (28)

Slika 13:Grozljivi otoki plastičnih vrečk, ki se nabirajo v oceanih (Lit. vir (29))

3.1 EKO MODA
Modna industrija je tretja največja gospodarska panoga. Zaradi naraščajoče problematike
odpadnih materialov je vse močnejši trend ekološkega oblikovanja. (25) Recikliramo lahko
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praktično skoraj vse. (30 Od izdelkov iz odpadnih gum, zračnic, plastičnih vrečk, papirja,
kovine, ovojev sladkarij do odpadnih materialov, ki ostanejo pri šivanju. (31)
Večino teh materialov se lahko uporabi za torbice različnih velikosti in namembnosti.
Izdelamo lahko tako trendovske modne dodatke kot tudi uporabne pripomočke. Predvsem iz
plastičnih vrečk je vedno več praktičnih izdelkov, saj je tovrstnih odpadkov vse več, kar je
zaskrbljujoče.
Vsesplošno zavedanje o ekologiji in varovanju planeta se je razširilo med drugo svetovno
vojno in po njej. Eden vidnejših modnih oblikovalcev 60-ih let prejšnjega stoletja je Paco
Rabanne, ki je za svoje kreacije uporabljal kar najbolj nekonvencionalne materiale, kot so
papir, železo, plastika (Slika 14 in Slika 15). (32) S tem je postal pionir uporabe recikliranih
materialov za modne revije. (33)

Slika 14: Modni plastični materiali (Lit. vir (33))

Slika 15: Paco Rabanne, metalna torba

Danes so znane eko modne znamke in multinacionalke, kot so: H&M, Zara, Inditex Lanvin,
Paco Rabanne, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Sheila Odessey, Versace, Calvin Klein.
Slovenske eko modne znamke pa so: BeeZee, EcoKid, Smetumet, Almira Sadar … (32)
Slike od 16 do 20 prikazujejo torbe iz recikliranih materialov znanih oblikovalcev. Narejene
so iz najrazličnejših materialov, kot so plastične vrečke (Slika 16), recikliran časopisni papir
(Slika 17), plastični ovitki (Slika 20), računalniški material (Slika 18), odpadna oblačila (Slika
19).
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Slika 16: Torbe Sheile Odessey iz plastičnih vrečk (Lit. vir (35))

Slika 17: Torbe iz recikliranega časopisnega papirja (Lit. vir (36),(37))

Slika 18: Torbe iz recikliranega računalniškega materiala, tipkovnice in cd-jev (Lit. vir (41),(44))
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Slika 19: Torba iz recikliranih moških plaščev (Lit. vir (40))

Slika 20: Torba iz plastičnih ovitkov (Lit. vir (41))

3.2 ZANIMIVI AVTORJI TKANJA IN RECIKLIRANJA
V Sloveniji je lepo število oblikovalcev, ki se zavedajo, da se je treba za ohranitev našega
planeta obnašati odgovorneje. Predvsem me je navdušilo Kulturno umetniško društvo
Smetumet, ki iz odpadnih materialov ustvarja izdelke, ki imajo novo vrednost. Delujejo po
principu, da si vzamemo čas in premislimo o svojih dejanjih, da si vzamemo svobodo in
zavrnemo vsiljene predmete množične proizvodnje, zmanjšamo porabo in najdemo veselje v
ponovni uporabi predmetov, če jih pogledamo iz drugega zornega kota. (42) Kot neprofitna
organizacija delujejo že od leta 2007. Zavzemajo se za preprečevanje smetenja, izboljšanje
vsakdanjih navad in pametno usmerjanje življenja. Svoje izdelke imajo predstavljene na svoji
spletni strani na zabaven način, z novimi, igrivimi besedami in opisi, ki pritegnejo. Kot na
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primer: »Ni nam treba biti ovca, ki za vsako neumnost dirja v trgovino. Mnoge stvari lahko
naredimo sami. Ustavimo zblaznelo kapitalistično logiko proizvodnje novih in novih
izdelkov.« (42) Slike od 21 do 24 prikazujejo nekaj njihovih izdelkov, od torbic iz dežnikov,
oglaševalskih panojev, zaves, kavne embalaže do zvezkov in map, spletenih iz plakatov,
časopisov, kot pravijo sami: »Ker je pleteničiti fino, plesti pa še bolje!«

Slika 21: Sportaška malha, narejena iz cerad (Lit. vir (42))

Slika 22Mapa iz odpadnih tiskovin (Lit. vir (42))

Slika 23: Vrečka iz dežnikov (Lit. vir (42))
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Slika 24: Zavestno recimo ne enkratni embalaži: vrečka iz zaves za sadje in zelenjavo (Lit. vir (42))

Na področju modnega tkanja pri nas izpostavljam Valentino Tominec, ki je ročno tkanje
vnesla v naše življenje, ga popestrila s paleto živih barv in modnih oblik. Spodnje slike
predstavljajo nekaj njenih izdelkov.

Slika 25: Kombinacija usnja in tkanine v priročni torbi (Lit. vir (43))

Slika 26: Pisana paleta barv Krasa v kolekciji tkanin (Lit. vir (43))
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Od tujih avtorjev je zanimivo delo Hiroko Takede, ki tke v različnih, tudi 3D vezavah. Prav
tako pa se poigrava z novimi in drugačnimi materiali, od naravnih, kot je juta, do metalnih
pletenin. Zasledila sem tudi tkanine iz odpadnega materiala – vrečk. Njeni izdelki se
uporabljajo v arhitekturi, notranji opremi in modi. Raziskuje tradicionalne in eksperimentalne
tehnike in materiale, ki dajo njenemu delu poseben pridih čutnosti in mehkobe. (44) Nekaj
njenih del je prikazanih na slikah od 27 do 29.

Slika 27: 3D pletenine iz naravnih materialov jute in volne (Lit. vir (44))

Slika 28: Tkane tekstilije iz umetnih materialov- železo, plastika (Lit. vir (44))

Slika 29: Kot pravi Hiroko sama: »Ordinary into extraordinary.« Tekstilije iz odpadnih vrečk in prosojnih
materialov (Lit. vir (44))
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Izpostavljam tudi kolekcijo torbic znane znamke Chanel. Na prehodu iz 2014 v 2015 so
predstavili kolekcijo živahno pisanih in drzno pletenih tkanih - torbic, ki jim cofki dajejo
nagajiv pridih. Slika 30, Slika 31 in Slika 32 prikazujejo nekaj tkanih torbic iz kolekcije.

Slika 30: Živahna kolekcija tkanih torbic iz cofkov Chanel (Lit. vir (45))

Slika 31: »Vintage« kolekcija redkih tkanih torbic iz šalov Chanel (Lit. Vir 45))

Slika 32: Tkana torbica na preklop iz tvida s cofi-Chanel (Lit. vir (45))
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4 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu bom predstavila način, kako si lahko vsak sam izdela unikatne,
ročno tkane tekstilije. S pomočjo natančnega opisa postopka dela bom predstavila nastanek,
dozorevanje in realizacijo ideje. Opisala bom izdelavo tkalskega okvirja, izbiro materiala in
barv. Postopek tkanja bo opisan kot navodila za izdelavo tkanine. Prav tako bom opozorila na
težave, na katere sem naletela, in predstavila njihove rešitve. Iz nastalega materiala bom
izdelala uporabne ročne torbice za vsak dan ali za posebne priložnosti. Na ta način bodo
vrečke za enkratno uporabo dobile novo uporabnost kot modni dodatek.

4.1 IDEJNI PROJEKT
Izhodišče za temo svojega diplomskega dela sem iskala v preteklosti. Od preprostih prepletov
vejic že v najstarejših časih sem z raziskovanjem razvoja pletenja prišla do tehnike tkanja, ki
nam skozi življenje tke nujno potrebne tekstilije.
Osnovna ideja je postala prepletanje, pletenje, tkanje. Prepletanje dveh sistemov niti, osnove
po dolžini in votka po širini, pri čemer nastaja tkanina na statvah. Osnovne vezave tkanin so
platno, keper, atlas, vsaka od njih ima veliko izpeljank. Tkanje se uporablja za izdelavo
oblačil, trakov in preprog. (10, 47) Osredotočila sem se na izbiro inovativnega materiala, zato
sem uporabila za tkanje osnovno vezavo – platno.
V zaključnem delu pri predmetu Oblikovanje tekstilij sem kot tehnološki eksperiment
predstavila nov material. S plastiko, novodobnim materialom, ki vse bolj prevladuje, sem
povezala enega prvih materialov, s katerim se pletlo in tkalo, to je s koruznimi listi. Iz
nastalega sem izdelala vrečko za tržnico, ki je prikazana na Sliki 33.
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Slika 33: Primer uporabe naravnega in umetnega materiala v torbici

Rdeča nit tega projekta me je peljala v raziskovanje domačih obrti ter pletenja košev in košar.
Iskala sem povezavo med starim in novim. Z enostavnimi, starimi tehnikami prepletanja, ki
jih uporabljajo za pletenje košev, sem hotela narediti nekaj novega in uporabnega. Večina
košev je narejena na isti način, spreminja se prepletanje, vendar material in oblika ostaneta
ista. Slika 34 prikazuje, kako sem raziskovala vpliv novega, tehnološko izdelanega materiala
na staro tehniko prepletanja in povezavo naravnih ter umetnih materialov v novo izdelanem
materialu.

Slika 34: Primer povezave naravnih in umetnih materialov po vzoru košar
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Izdelek je preveč spominjal na že videne različice pletenja košev, zato sem se bolj usmerila v
tkanje kot v pletenje. Koncept novega eksperimentalnega tkanja sem razvijala naprej in dobila
nekaj novih vzorcev, prikazanih na spodnjih slikah. Povezovala sem prejo z vrvicami, rafijo z
električnimi kabli, vrbove veje s plastičnimi cevkami ter plastične vrečke z naravnimi
pletenimi vrvicami. Pri novih tkaninah sem opazovala prožnost, otip in vzdržljivost.

Slika 35: Tkanina iz rafije in tekstilne vrvice ter tkanina iz rafije in električnega kabla

Pri prvih dveh tkaninah sem ugotovila, da je rafija prožna in močna. V povezavi z tekstilnimi
vrvicami tkanino utrdi in omogoča igranje z barvami osnove in votka. Vendar je rezultat
podoben klasičnemu tkanju. V drugem primeru pa v povezavi z električnimi kabli ne da
občutka čvrstosti in trdnosti strukture. Poigrala sem se tudi z vezavo; uporabila sem vezavo
atlas.
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Slika 36: Tkanina iz rafije, vrvic in tekstilnih trakov

Pri naslednjih vzorcih sem eksperimentirala z materiali, barvami in vezavo. Pri prvem vzorcu
(Slika 36) so tekstilni trakovi razbili monotonost vezave, vendar je tkanina izgubila trdnost.
Pri drugem pa sem se odločila za flotirajoče niti, kar je popestrilo vezavo, vendar ni dalo
želenega izgleda tkanine.

Slika 37: Tkanina iz rafije in tekstilnih prej
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Tkanini na Sliki 37 sta bili dovolj čvrsti in trdni, vendar je končni izgled preveč spominjal na
že videno. Z uporabo tanjših niti osnove je votek stopil v ospredje. Vendar je z uporabo svetlo
temnega kontrasta osnova vidno izpostavljena kot kockasti vzorec.
Pri vzorcih sem raziskala različne vezave: platno, panama, rips, atlas. Tkala sem z različnimi
debelinami, spuščala niti, ustvarjala viseče niti. Vse to je prineslo različne učinke v izgledu in
otipu tkanin. Med tkanjem se je kot najbolj zanimiv izkazal preplet trakov, narezanih iz
odpadnih plastičnih vrečk, in vrvic (Slika 38). Tkanina je bila čvrsta, prožna in je imela
poseben lesk.

Slika 38: Tkanje z različnimi odpadnimi vrečkami in vrvico

Raziskavo sem usmerila v izbiro odpadnega materiala, uporabljenega na Sliki 38. Raziskala
sem, kako se obnaša pri tkanju in v povezavi z drugimi materiali. Za vezavo sem uporabila
klasično platno, da je prišel do izraza uporabljeni material. Problematika recikliranja in
pomembnost osveščanja vsakega posameznika me je usmerila v način predstavitve tkanja kot
tekstilne tehnike, dostopne in dovolj enostavne, da jo lahko vsak uporabi in pripomore k
čistosti okolja.
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4.1.1 NAČRT IZDELAVE UNIKATNE, ROČNO IZDELANE TEKSTILIJE
Material, ki sem ga uporabila pri tkanju, so bile na trakove narezane odpadne vrečke, ki jih
zaradi debeline nisem mogla napeljati kot osnovo na statvah. Da bi dosegla želen izgled
tkanine, sem morala uporabiti primitiven način tkanja na tkalskem okvirju, ki je dopuščal
debelejše osnovne niti. Izdelala sem tkalski okvir, prikazan na Sliki 39.

Slika 39: Doma izdelan primitivni tkalski okvir

Okvir sem izdelala iz štirih lesenih desk, povezanih v pravokotnik, lahko se uporabi odslužen
okenski okvir. Na obeh krajših stranicah sem zabila v rob žeblje v enakomernih medsebojnih
razdaljah, 0, 5 cm na primer, če bodo osnovne niti napeljane v takšnih medsebojnih razdaljah.
Za napeljavo osnovnih niti sem najprej pripravila material. Zbrala sem odslužene plastične
vrečke, ki se nabirajo v kuhinjskih predalih. Material je tako sam določil barvno paleto in
vzorce materiala. Vrečke sem narezala na enakomerno široke trakove, 1 cm na primer,
odvisno kako vidne sem želela imeti osnovne niti.
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Slika 40: Sliki prikazujeta pripravo materiala (Lit. vir (35))

Pri tem se pojavi problem. Iz vrečk, ki jih potrebujemo za barvno ujemanje, ne dobimo dovolj
dolgih niti, da bi jih lahko napeljali po klasičnem postopku. Problem sem rešila tako, da sem
dva trakova na obeh koncih zavezala, napeljala na okvir in ustrezno napela, kot je prikazano
na Sliki 41.

Slika 41: Način napeljave osnovnih niti na tkalski okvir

Ko je osnova napeljana, si pripravimo liste kot na statvah. Za vezavo sem izbrala platno, saj v
ospredju ni vezava, ampak sam material; povzorčeni trakovi, ki učinkujejo z barvo in leskom
plastičnih površin. Lihe trakove dvignemo z ozko in dolgo deščico. Sode trakove, ki ostanejo
spodaj, pa z malo daljšo vrvico zvežemo na trd karton, na katerega smo že naredili manjše
luknje (skozi katere potegnemo vrvico). Pri vstavljanju votka izmenično dvigujemo lihe
trakove z deščico, sode trakove s kartonom. Slika 42 prikazuje postopek za boljše
razumevanje.
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Slika 42: Sliki prikazujeta enostavno pomoč pri tkanju platna z dviganjem lihih ali sodih trakov

Ko je osnova pripravljena, si pripravimo različne votke, ki jih napeljemo na leseno deščico z
utori na vsaki strani (čolniček). Pripravimo si toliko votkov, kolikor različnih debelin
materialov in barv bomo menjali.
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Slika 43: Priprava votkov na deščice

Ko je vse pripravljeno, lahko začnemo tkati. Postopek ročnega tkanja je dolgotrajen, omogoča
pa zelo veliko različnih možnosti kombiniranja debelin osnove in votka, svobodno
sestavljanje barv, menjavanje gostote tkanja in uporabo različnih vezav. Možno je popolnoma
svobodno prepletanje osnove in votka. V poglavju Tkanje tekstilnih kosov so opisi materialov,
ki sem jih uporabila, in prikaz, kako so med seboj učinkovali. Poigrala sem se z različnimi
barvami vrečk, nekatere so imele napise in večbarvno strukturo, ki je prepletena v tkanini dala
nov izgled, drugačen otip in drugačno čvrstost. Spreminjala sem razporeditev črt v osnovi z
ozirom na barve, prav tako pa sem se poigrala z izbiro votka.
4.1.2 TKANJE TEKSTILNIH KOSOV
Pri prvi tkanini sem izbrala vrečke, ki jih uporabljamo za smeti, torej že enkrat reciklirane,
tako da se je krog reciklaže podaljšal, saj je iz njih nastala elegantna torbica. Za osnovo sem
izbrala dva različna materiala; vrečke in tanjšo prejo, kar je prineslo lep učinek. Osnovne niti
sem napeljala z izmenjavanjem materialov, ki sem jih uporabila tudi za votek. Del osnove je
bil iz vrečk in napeljan gosteje, del pa iz tanke preje in razporejen redkeje, kar je izpostavilo
votek. Zaradi redko napeljanih niti osnove material ni bil čvrst. Tudi izbrane vrečke so bile
zelo mehke in material ni bil dovolj trden in obstojen, da bi le< iz njega lahko naredila
funkcionalno torbico. Dodala sem gostejše tkanje na obeh koncih tkanine. V torbo sem nato
všila podlogo iz vrečke, da jo je učvrstila. Material pa je s svojimi značilnostmi dal poseben
videz in sijaj v določenih kotih svetlobe.
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Slika 44: Postopek tkanja prve tkanine

Slika 45: Končni zgled prve tkanine

Pri izdelavi sem se odločila, da bodo vse torbe narejene izključno iz recikliranega materiala,
saj daje bolj enoten videz. se podloge, ročaji in drugi dodatki so torej narejeni iz recikliranih
vrečk.
Pri drugi tkanini sem uporabila bolj trdno surovino za izdelavo; poleg recikliranega traku za
zaščito gradbišč sem uporabila pletene vrvice, ki so dale tkanini boljšo oporo, tako da je lahko
samostojno držala želeno obliko torbe. Poigrala sem se z izmenjavanjem barv osnove in
votka, tako da sem dobila kockaste vzorce.
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Slika 46: Postopek tkanja druge tkanine

Slika 47: Prikaz deščice, ki služi kot čolniček
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Slika 48: Končni videz druge tkanine

Material je bil sicer ojačan, vendar sem pri izdelavi torbe morala v dno napeljati žično oporo,
da je torbica imela večjo prostornino. Za ročaje in stranice torbe sem všila netkane vrečke.
Pri tretji tkanini sem razmišljala o velikosti torbe, zato sem spremenila dolžino in širino
tkanine. Glede na uporabo in razmerje do telesa so lahko torbe različnih velikosti. Pri prvih
dveh sem za izdelavo stranic morala uporabiti drug material, dodala sem netkane reciklirane
vrečke. Pri tretji torbi pa sem stkala večjo širino materiala, da bi lahko služil tudi kot stranski
del. Uporabila sem vrečke, ki sem jih našla v predalu, torej že uporabljene vrečke, ki pa so
bile bolj čvrste in debelejše, tako da sem s prepletanjem dobila bolj čvrst izdelek. Uporabila
sem vrečke z istim vzorcem, prosojne vrečke in pletene vrvice. Vrečke so bile potiskane z
vzorci, ki so ob rezanju na trakove in tkanju dobile poseben nov videz in vzorec. Z uporabo
prosojnih vrečk kot osnovo in z votkom je material dobil poseben sijaj.
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Slika 49: Postopek izdelave tretje tkanine

Slika 50: Videz tkanine pri uporabi vrečk z vzorci
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Slika 51: Končni videz tretje tkanine

Pri tej torbi sem celo širino materiala uporabila za torbo, ki je bila malo večja, primerna za
prenosni računalnik. Netkane vrečke sem uporabila le za ročaje.
Pri četrti tkanini sem povezala umetni material z naravnim. Poleg uporabljenih vrečk sem za
učvrstitev materiala uporabila rafijo. Vrečke sem barvno prilagodila rafiji. Uporaba prosojnih
vrečk daje torbi svoj stil. Odločila pa sem se tudi poigrati z velikostjo in nastala je manjša
koktajl torba. Pri tej sem za ročaj spletla kito iz rafije, ki se lepo dopolnjuje z že uporabljenim
materialom.

Slika 52: Povezava umetnega in naravnega materiala v četrti tkanini
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Pri zadnji tkanini sem se odločila za malo drugačno izdelavo torbe. Stkala sem sprednjo in
zadnjo stran materiala posebej ter daljši ročaj torbe, ki se je nadaljeval v stranice in dno torbe.
Torba torej ni bila kombinirana z odpadnimi netkanimi vrečkami, ampak je v celoti
sestavljena iz tkanih vrečk. To je pomenilo malo drugačen pristop k tkanju. Osnovo sem
napeljala okoli tkalskega okvirja in tako dobila daljši kos materiala, ki sem ga lahko uporabila
tudi za ročaj torbe. Za osnovo sem uporabila mehkejše vrečke, za votek pa trše, kar je dalo
tekstiliji čvrstost in odpornost.

Slika 53: Tkanje daljše in ožje tkanine za ročaj torbe

Slika 54: Prikaz končnega zgleda tkanine za ročaj
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Slika 55: Postopek izdelave in končni videz pete tkanine

Pri tej tkanini sem dosegla pravilno gostoto in čvrstosti tkanja. Tkala sem po kroju. Sprednji
del, zadnji del in ročaj torbe sem stkala kot samostojne dele, ki sem jih povezala s šivi.
Zaključke tkanja pri robovih sem pustila vidne, kar kaže, da je torba unikatna in izdelana
ročno. Je elegantna, a še vedno posebna, saj je v celoti narejena iz tkanih odpadnih vrečk.
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5 KOLAŽ SLIK IN FOTOGRAFIJE TORB

Slika 56: Kolaž slik prve tkanine
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Slika 57: Torba številka 1
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Slika 58: Kolaž slik druge tkanine
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Slika 59: Torba številka 2
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Slika 60: Kolaž slik tretje tkanine
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Slika 61: Torba številka 3
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Slika 62: Kolaž slik četrte tkanine
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Slika 63: Torba številka 4

48

Slika 64: Kolaž slik pete tkanine
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Slika 65: Torba številka 5
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6 RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI
V projektu sem odkrivala nove izrazne možnosti stare obrti in rokodelske dejavnosti, tkanja.
Tkanje na primitivnem tkalskem okvirju se uvršča v sodoben okvir oblikovanja z izbiro
odpadnega materiala. S ponovno uporabo starih vrečk se krog reciklaže podaljša, kar sovpada
z današnjo problematiko vedno večjih količin odpadkov in povzdigne staro obrt ročnega
tkanja v igrivo ustvarjalno izdelavo lastnega unikatnega izdelka.
Unikatno oblikovanje dopolnjuje industrijsko proizvedene tekstilije. Izdelava tkanin na
okvirju je omogočila uporabo vrečk v osnovi in votku, zato je ta način tkanja ustrezen.
Material je narekoval konstrukcijo tkanine, njeno trdnost za doseganje želenega videza in
otipa. Struktura tekstilije je kot povečano tkanje, potek osnove čez votek in obratno je postal
zelo izrazit. Tako sem se lahko poigravala z mešanjem barv osnove in votka, z debelinami
trakov, raziskovanjem kombinacij različnih materialov in z možnostmi flotiranja niti.
Dobljene tkanine sem spremenila v raznolike torbe za različne priložnosti. Ročno tkanje
omogoča neskončne možnosti kreiranja, kombiniranja različnih materialov, barvno
sestavljanje, svobodno izbiro prepletov ... zapeljuje nas v neskončen niz variacij. Od gostote
osnove, načina prepleta votka do debeline osnove in izmenjave različnih materialov za osnovo
in votek nam tkalski proces narekuje pravilne kombinacije glede na uporabnost in videz
končnega izdelka. Tkanina je unikatna in je ni smiselno ponavljati v natančno

enakih

primerih.
Izdelane torbe bi predstavila in ponudila uporabniku prek spleta, ki je najugodnejši način
prodaje, doseže največji krog ljudi. Ta način se v času razvoja tehnologije vedno bolj
uporablja in nudi nekatere prednosti. S spletno prodajo se izognemo stroškom najemnine za
razstavni prostor. Stroški pošiljanja so sicer pomanjkljivost, vendar omogoča najenostavnejšo
prodajo unikatnih izdelkov.
Nove tkanine, ki so rezultat diplomskega dela, imajo še druge možnosti uporabe. Lahko se
vključijo v prostor, prilagodijo na primer za preprogo, uporabijo kot del stola. Lahko
postanejo oblačilni dodatki ali dežni plašči ...
Vsak od nas lahko z zavestno odločitvijo prispeva k osmišljenem bivanju v pogledu
materialnih dobrin in energije. Pametno življenje s predmetnim svetom nas osvobaja, nikakor
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ni omejevanje v izvirnosti in igrivosti našega okolja. Postavlja pa oblikovalcu toliko
zahtevnejšo nalogo.
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