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IZVLEČEK
Klekljanje je tradicionalna tehnika, ki spada pod tehnologijo pletenja. Klekljanje je strojno ali
ročno. Ima ţe dolgo zgodovino, saj naj bi se klekljanje pojavilo v 16. stoletju. Takrat so
klekljali v mnogih drţavah, klekljali pa so predvsem za dodaten zasluţek. Sedaj se večinoma
klekljanje uporablja kot prostočasna dejavnost kot hobi.
Idrijska čipka spada med ročno klekljane čipke. Je ena izmed bolj znanih čipk po svetu. Skozi
zgodovino se je stalno spreminjala. Spreminjale so se barve, vzorci, tehnika, oblika.
Spreminjala se je njena namembnost.
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšna je sodobna idrijska čipka in kako se
razlikuje od klasične. Na podlagi ankete smo ţeleli izvedeti, kako posamezniki gledajo na
idrijsko čipko, če sploh prepoznajo sodobno idrijsko čipko, kakšen imajo odnos do čipke.
Poleg ankete smo izvedli še intervjuje s tremi osebami, ki se s čipko ukvarjajo ţe velik del
svojega ţivljenja.
Z analizo intervjujev in ankete smo ugotovili, da se sodobna idrijska čipka zelo razlikuje od
klasične. Večina ljudi sodobne idrijske čipke niti ne prepozna kot idrijsko, saj sodobna čipka
dejansko le izhaja iz tipične idrijske čipke in njene tehnike, njen izgled pa je lahko popolnoma
drugačen. Izdelki iz sodobne idrijske čipke so zelo raznoliki. Poleg sodobne idrijske čipke se
še vedno izdeluje tudi klasična idrijska čipka. Je pomemben del zgodovine mesta Idrije in ni
bojazni, da je ne bi poznali in uporabljali tudi v prihodnosti.
Ključne besede: idrijska čipka, klekljanje, tradicija, sodobnost, razvoj čipke
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ABSTRACT
Lace making is a traditional technique, a part of the knitting technology. Lace making can be
mechanical or manual. It has a long history. It is believed lace making existed already in the
16th century. Back then, they made lace in many countries, mostly to earn an additional
income. Today lace making is merely a free time activity, a hobby.
Idrija lace is a hand-made lace. It is one of the most well-known types of lace in the world.
Throughout the history, it has been changing all the time. The colours, the patterns, the
technique and the forms have been changing, as well as its purpose.
The aim of this diploma thesis is to find out what the modern Idrija Lace is and how it is
different from the classic Idrija lace. We used polls to find out how individuals see the Idrija
lace, if they even recognise the modern one and how they relate to lace. To the polls, we
added the interviews with three people, who have worked with lace professionally for a
longer period in their lives.
With the analysis of interviews and the polls, we found out, that the modern lace is very
different from the classic lace. Most of the people do not recognise the modern Idrija lace as
Idrija lace, as the modern lace originates from the typical Idrija lace and its technique;
meanwhile its outlook may be very different. The products from modern Idrija lace are
diverse. Along the modern Idrija lace making, the classic Idrija lace continues to be made, as
it is an important part of history of the Idrija town and there is no fear, we would not know
about it or use it in future.
Key words: Idrija Lace, lace making, tradition, modern times, development of lace
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1 UVOD
Klekljanje je tekstilna tehnika, pri kateri z uporabo sukanca in klekljev izdelujemo vzorec po
predlogi, ki je narisana na papircu, ta pa je pripet na blazini oziroma buli. Klekljanje je
prepletanje, prekriţanje in posukanje niti, navitih na kleklje, s katerimi ustvarimo izdelek,
čipko.
Klekljanje obstaja ţe nekaj stoletij. Klekljali so povsod po svetu, med drugim tudi v Idriji. Iz
tam izhaja idrijska čipka, ki igra pomembno vlogo pri razvoju mesta.
Idrijska čipka se je skozi zgodovino spreminjala glede na modne trende in glede na to, od kod
so čipkarice dobivale vzorce. Najbolj tipična idrijska čipka je izdelana v ozkem risu, ki so ga
poimenovali tudi idrijski ris. Ta tehnika je pri idrijskih čipkah najbolj pogosta. Pojavila se je v
začetku 20. stoletja, ko so idrijske čipkarice začele tudi same risati vzorce. Pomembna in
poznana je še danes. (4,6)
Proti koncu 20. stoletja so se začeli pojavljati posamezniki, ki so začeli eksperimentirati z
idrijsko čipko. Začeli so uporabljati drugačne barve, vzorce, obliko. Čipko so skušali vnesti
tudi v druge segmente ţivljenja, ji spremeniti uporabnost. Pojem idrijska čipka se je povečal,
nastala je sodobna idrijska čipka. (4,6)
Namen diplomske naloge je bil s pomočjo intervjujev in ankete ugotoviti, kakšna je idrijska
čipka danes. Namen naloge je bil tudi ugotoviti:
- kako razlikovati sodobno čipko od klasične,
- ali klasična čipka sploh še obstaja in kje se jo uporablja,
- kateri materiali se v sodobnosti uporabljajo za izdelavo idrijske čipke,
- kakšne so barve, material, oblika in vzorci sodobne idrijske čipke,
- kje se dandanes uporablja idrijska čipka,
- ali je ljudem čipka všeč, jo imajo oziroma bi jo imeli doma,
- kdo največ kupuje idrijsko čipko, kakšno čipko kupuje in za kakšen namen,
- ali je idrijska čipka dovolj promovirana in kako je promovirana.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 SPLOŠNO O ČIPKI
Definicija čipke povzete po Tekstilnem leksikonu je (1): „Okrasna mreţasta luknjičasta
ploskovna tvorba z raznovrstnimi vzorci iz nepomično zvezanih niti na značilnem mreţastem
temelju″. Čipke so izdelane iz bombaţne in druge preje z iglo, kvačko ali kleklji, in to ročno
ali strojno. K ročno izdelanim čipkam štejemo:
– FILETNE (na vozlanem štirikotnem mreţastem temelju s ploščatim ali zančnim
vbodom vezeni motivi),
– ŠIVANE (na papirju z narisanim vzorcem pripete dvojne niti rabijo kot ogrodje, na
katerega se všijejo vzorčni motivi z zančnim vbodom),
– KVAČKANE (prosto brez temelja oblikovani reliefni motivi),
– KLEKLJANE (na klekljarski blazinici po vzorčni predlogi),
– ČOLNIČNE (s čolničkom vezene in vozlane),
– TRAKASTE (iz tkanih in/ali klekljanih trakcev, ki dajejo z všitimi prečkami in
okrasnimi temeljnimi mreţami čipkasti izdelek).
Klekljanje je lahko strojno ali ročno. Je pravzaprav izdelovanje čipk s prekriţanjem,
prepletanjem in sukanjem niti, navitih na klekljih. (1)
Za izdelavo ročnih klekljanih čipk potrebujemo blazino, napolnjeno z ţaganjem, košarico v
kateri blazina stoji, papirc (vzorčno predlogo), bucike, kvačko in kleklje z navitim sukancem.
- BLAZINA: ima obliko valja, polnjena je z ţagovino, na sredini utrjena s kosom lesa.
Čez osnovno prevleko je nameščena še ena prevleka iz pralnega blaga.
- KOŠARA: je pletena, v njej hranimo bucike, kvačko, škarjice.
- KLEKELJ: je lesena palčka iz kompaktnega lesa, na kateri je navit sukanec. Oblikovan
je tako, da lepo stoji v rokah. Velik je od 13-15 cm. Spodaj, kjer ga drţimo, je širši, na
zgornjem delu je navit sukanec, na vrhu ga ščiti kapica.
- PAPIRC ALI VZORČNA PREDLOGA: je papir, na katerem je narisan ali natisnjen
vzorec. Na blazino je pritrjen z bucikami, podloţen je z močnejšim papirjem, čez pa je
natisnjena folija, da se vzorec dlje ohrani. Vzorec mora biti natančno narisan, nekateri
2

vsebujejo še datum izdelave, dimenzije, podpis avtorja …
- SUKANEC: je nit za klekljanje. Najpogosteje so uporabljali lanene, pozneje bombaţne,
redkeje svilo, volno, srebrne in zlate niti.
- BUCIKE: biti morajo iz nerjaveče kovine, da ne puščajo madeţev na čipki.
- KVAČKA: se uporablja za spajanje posameznih kosov čipke. (2)

Slika 1. Blazina za klekljanje s papircem in kleklji
(vir: http://www.osnovna-sola-idrija.si/2014/10/22/idrijska-cipka/)

2.2 ZGODOVINA ČIPKE
Od kje natančno izhaja čipka, ni znano. Ena razlaga je, da segajo začetki čipke v dobo stare
egiptovske drţave, v konec 15. oziroma začetek 16. stoletja. Našli so jo v grobovih. Druga
razlaga je, da so čipke nastale kot zaključek tkanine ali po vzorcu ribiške mreţe. Ni pa jasno
kdaj in kje.
Tudi začetki čipk v Evropi niso znani. Poznavalci menijo, da je do rojstva čipke prišlo v prvi
četrtini 16. stoletja. Takrat so se iz pozamenterijskih trakov razvile klekljane čipke. Skoraj
istočasno naj bi nastale v Flandriji in v Italiji (območje Benetk). Zanimanje za čipke je bilo
ogromno. Čipkarstvo je postalo pomembna gospodarska dejavnost, ki je zagotavljala delo
mnogim delavkam.
Čipke so bile statusni simbol, vrednost le-teh je bila primerljiva z zlatom in dragulji.
Flandrija, Italija in Francija so bile drţave, pomembne za razvoj čipkarstva in razvoj čipk.
Seveda se je klekljalo tudi drugod po Evropi. (2)
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16. STOLETJE
Čipka je nastala v 16. stoletju. Vzorci so bili enostavni, sestavljeni predvsem iz geometrijskih
elementov.

17. STOLETJE
Čipka se je v različnih drţavah začela razlikovati tako slogovno kot tehnološko.
Flandrija
Gospodarski razcvet je povzročil razvoj manjših mest, kjer so izdelovali čipke. Zaradi stikov
z ostalim svetom so se začele kazati razlike med čipkami, glede na mesta, kjer so jih
izdelovali. Poimenovali so jih kar po krajih nastanka: bruseljska čipka, čipka mechlin,…

Slika 2. Bruseljska čipka
(vir: http://carolynforbestextiles.com/product/antique-brussels-mixed-bobbin-needlepointapplique-lace-flounce/)
Benetke
V Italiji, predvsem v Genovi, Milanu in Benetkah, so izdelovali šivane in klekljane čipke.
Sredi 17. stoletja se je velik preskok zgodil v Benetkah, ko so čipkarice začele izdelovati
4

beneško čipko ali t.i. Venetian gros point. To je bila razkošna, teţka šivana čipka, namenjena
predvsem plemstvu.

Francija
Francija je ogromne količine čipk uvaţala iz Benetk. Ker so Francozi ţeleli izboljšati lastno
gospodarstvo, so začeli ustanavljati Kraljeve manufakture za izdelavo čipk. S pomočjo
čipkaric iz Benetk in Flandrije so izboljšali lastno proizvodnjo, s pomočjo lastnih
oblikovalcev pa so izdelali drugačno in stilno prepoznavno čipko – francosko čipko ali point
de France. Le ta je postala zelo moderna in draga. Francoski stil čipke so kasneje začela
kopirati tudi ostala čipkarska središča. (2)

PREHOD IZ 17. V 18. STOLETJE
Zaradi političnih razmer v Franciji se je spet okrepila klekljana čipka iz Flandrije in Benetk. V
Flandriji so uvedli novo metodo - izdelovanje sklepljenih čipk po delih, kar pomeni da se
elemente šivane čipke vnaša v klekljano čipko. Ta metoda se je preselila tudi drugam; v
Milanu je nastala milanska čipka. Oblasti v Flandriji so to čipko prepovedale, ker naj bi bla
manjvredna. Zato se je uveljavila predvsem med srednjim slojem, ker so si jo lahko privoščili
zaradi izboljšanja ţivljenjskega standarda. (2)

18. STOLETJE
Čipke so se v 18. stoletju še bolj specializirale in začele razlikovati med seboj. Uspevala je
bruseljska čipka, uveljavila se je tudi čipka Valenciennes. Čipke so izdelovali v mnogih
francoskih mestih, vendar niso mogli ustvariti lastne blagovne znamke. Uporaba čipk po
Evropi je narasla, upadala pa je proizvodnja šivanih čipk, ki so bile še vedno domena bogatih.
V drugi polovici 18. stoletja prvič zasledimo zapis ''idrijska čipka''. (2)

19. STOLETJE
Konec 18. stoletja je Evropo zaznamovala francoska revolucija. Plemstvo je izgubilo svojo
vlogo v druţbi, posledično so iz sveta mode začele izginjati čipke. Njihova vloga se je omejila
le na okrasne elemente oblačil.
5

Z začetkom 19. stoletja se je začela v Evropi prebujati nacionalna zavest. Razvile so se
narodne noše in oblačilni kosi, ki so se razlikovali od pokrajine do pokrajine. Čipkarska
industrija je v tem videla novo priloţnost, saj so bile noše, predvsem naglavna pokrivala,
okrašene s čipkami. S tem je postalo tudi meščanstvo večji porabnik klekljanih čipk.
Za vso Evropi je bilo značilno, da se je v posameznih čipkarskih središčih izdeloval točno
določen tip čipk. Čipke Mechlin so klekljali poleg Belgije tudi v Španiji in Italiji. Čipke Lille
so se izdelovale na območju vse Evrope. Čipke Cluny so bile najbolj razširjene od Finske do
Španije. Pojavile so se nove čipke: Brabant, duchesse...

Slika 3. Čipka Cluny
(vir:
http://buttons4u.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&S%20tore_Code=BTG&Cat
egory_Code=CLUNYLCE)

Uveljavile so se strojne čipke, ki lahko posnemajo katerikoli tip historične čipke. Klekljana
čipka je postala umetnost, strojna pa je dobila uporabno vrednost. (2)

20. STOLETJE
20. stoletje je bilo za ročne čipke zelo neugoden čas. Glavna ovira so bile strojne čipke, pa
tudi slabo plačano delo čipkaric. Ţenske so v tistem času ţelele boljši zasluţek, pa tudi
plačano delo izven doma.
Edino vidnejšo vlogo na področju čipkarstva je imel dunajski atelje, za katerega so razni
umetniki ustvarjali do takrat še ne videne enostavne čipke, ki so bile slogovno še vedno
prepoznavne.
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Druga svetovna vojna je dokončno uničila komercialno proizvodnjo čipk. Izdelava čipk se je
omejila na posamezne kraje, kjer so čipko klekljali ali šivali le zaradi lastnega uţitka, v
turistične namene in kot ohranjanje dediščine. (2)

2.3 OPIS ČIPK PO SVETU
2.3.1 PEČNA ČIPKA
Pečna čipka je stavljena metrska čipka. Osnova je mreţa ali til, ki ima obliko satovja iz
posukanih in na vogalih prekriţanih niti. Mreţa je izdelana iz zelo tankega lanenega sukanca.
Na osnovo se z debelejšo nitjo izrisuje abstraktni ali cvetlični motiv. Vzorci so preprosti.
Glede na osnovo in motive je pečna čipka ena izmed oblik point ground ali Point de Lille
čipk. Pečna čipka je dobila ime zaradi uporabe teh čipk na naglavnih pokrivalih (belih rutah),
imenovanih peče. (2, 3)

2.3.2 HONFLEUR ČIPKA
Honfleur čipka je vrsta najstarejše klekljane čipke v pokrajini Calvados v Normandiji. Ime
ima po mestu izvora, ki je bilo pomembno čipkarsko središče med letoma 1650 in 1870.
Čipka je bila narejena kot trak, široka do 7 cm, uporabljala se je predvsem za avbe in klobuke.
Izvaţali so jo tudi v Pariz. Ko so ţenske prenehale nositi avbe, je utonila v pozabo. (3)

2.3.3 BLONDE ČIPKA
Blonde čipko so v Normandijo, v Caen, prinesle uršulinke leta 1624. Sprva so bile blonde
čipke narejene iz lanu, v svetlo rjavi barvi. Nato se je konec 17. stoletja pojavila svilena čipka.
Čipka je poimenovana po materialu, saj se imenuje blonde zaradi svoje svetle barve. Videti je
kot mreţa, na kateri se nahajajo različni motivi. Tehnika prepletanja niti je: til, roseground
mreţa, polpremet in cel premet.
Za kratek čas so svilo za blonde čipko barvali s svetlo modrim odtenkom. Na začetku 19.
stoletja so v dodajali zlate in srebrne niti, nato so leta 1840 začeli uporabljati senčenje, kar so
dosegli s sijočo in mat svilo. Posamezna čipka je bila dolga 1,2 metra. Posamezne čipke so
nato sešili skupaj, da so dobili trakove poljubne dolţine. Iz blonde čipke je nastalo nekaj
izpeljank, ki so se razlikovale le glede na tehniko izdelave. Blonde čipka se je izdelovala po
mnogih mestih, po različnih drţavah, vendar je bila najbolj znana tista iz mesta Caen. Zaton
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blonde čipke je konec 19. stoletja povzročila proizvodnja strojno izdelanih čipk in moda črnih
čipk. (3)

Slika 4. Večerna obleka iz blonde čipke
(vir: http://thedreamstress.com/?attachment_id=8474)

2.3.4 CHANTILLY ČIPKA
Chantilly čipka ima isti izgled kot blonde čipka, le da je narejena v črni barvi. Ime ima po
kraju izvora. Največkrat se je uporabljala za ţalovanje ali pa zato, ker je bila moderna. (3)

2.3.5 ČIPKA POINT DE LILLE
Čipko Point de Lille so izdelovali v nemškem mestu Liebenau, vendar začetki klekljarstva
niso točno določeni. Najverjetneje so tja to obrt prinesli ubeţniki iz Flandrije. Čipke Point de
Lille je sicer izdelovalo mnogo ljudi, vendar so se prodajale po nizkih cenah, ker so bile
večinoma nedokončane. Čipkarice niso ustvarjale novih vzorcev. Ti so prihajali od drugod,
vendar so jih čipkarice spremenile na takšen način, da so čipkam vdahnile svoj značaj. Čipke
Point de Lille so širši trakovi, sestavlja jih predvsem mreţa, na katero so nanizani cvetlični
motivi. Ti so obdani z nazobčanimi obrobami, značilnost so kvadratne ribice v mreţi. Čipke
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Point de Lille so se uporabljale na avbah ali čepicah.
Leta 1766 je trgovec Wilhelm prevzel organizacijo prodaje čipk, čipkaricam je priskrbel
vzorce in material. Čipke so bile oproščene dajatev, zato se je povečala cena in prodaja čipk.
Prodaja je uspevala do trenutka, ko so Wilhelma okradli, zaradi česar se je umaknil iz trgovine
s čipkami. Prodaja je nato do druge polovice 19. stoletja upadla zaradi konkurence, ponovne
slabše kakovosti čipk in zaradi porasta strojno izdelanih čipk. (3)

2.3.6 ERZGEBIRŠKA ČIPKA
Erzgebirge je najpomembnejša čipkarska regija v Nemčiji na jugu Saške. Začetki čipkarstva
so močno povezani z Barbaro Utman, ki je trgovala s čipkami in zaposlovala okrog 900 ljudi.
Po smrti moţa je nadaljevala tudi z njegovim rudarskim podjetjem. Čipkarstvo je bila
pomembna dejavnost predvsem v 16. stoletju, ko je zamrlo rudarstvo. Kmalu zatem se je
začela izdelava strojne čipke, kar je pomenilo borbo za obstoj ročne čipke. Izdelovalci so
hoteli konkurirati na trgu z enostavnejšimi vzorci in uporabo bombaţne niti, vendar so ostale
drţave še vedno izdelovale čipke visoke kvalitete. Kot rešitev so bile v 18. stoletju
ustanovljene čipkarske šole. Poleg šol so tudi trgovine in različne ustanove poskušale
izboljšati proizvodnjo čipk z opazovanjem razvoja in mode ter prilagojeno izdelavo čipk v
različnih tehnikah. Posnemali so Valenciennes, Mechlin in Point de Lille. Posebnost
erzgebirške čipke je raznovrstnost polnitev. Ugotovili so kar 96 različnih polnitev: motiv
satovja, kombinacija risa in polpremeta, ribic, sukanega risa, ipd ... (3)

2.3.7 L'AQUILSKA ČIPKA
L'aquilska čipka se imenuje po mestu v Italiji, ki se šteje za najstarejši center klekljarstva.
Mesto je bilo tudi gospodarsko močno, bogato s kulturo in umetnostjo. Ţe v 15.stoletju se je
ponašalo s proizvodnjo klekljane čipke, ki je potekala sočasno z beneško iglano čipko.
Pomemben vpliv na l'aquilsko čipko je imela Margareta Avstrijska, takratna guvernerka
Flandrije, saj se s prihodom dvora v L'Aquilo čipka srečala s flamsko. L'aquilska čipka je bila
na začetku podobna vsem ostalim, nato pa se je začela spreminjati. Značilnost je kompaktna
čipkasta podloga s finimi in zračnimi mreţicami. Izdelana je brez igel in kvačke. Dragocena
je zaradi tega, ker je izdelana v enem kosu in ker se za njeno izdelavo uporablja večje število
klekljev in različne tehnike. (3)
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2.3.8 GORIŠKA ČIPKA
Prva omemba goriške čipke je iz druge polovice 17. stoletja. V uršulinskem samostanu v
Gorici naj bi dekleta učili izdelovati čipke; zanje je bil značilen flamski in češki vpliv. V 18.
stoletju se je čipkarstvo razširilo tudi izven samostana, vendar so ohranjeni samo izdelki
uršulink, namenjeni plemiški in cerkveni gospodi. Čipka je bila pomembna, saj se je veliko
uporabljala na oblačilih, posteljnini in oltarnih prtih. Iz uporabljenih motivov je vidna uporaba
čipke valenciennes s cvetnimi motivi, pa tudi čipke binche. Na podlagi ohranjenih papircev je
mogoče sklepati, da so se v samostanu izdelovale zelo različne čipke. (4)

2.3.9 RAUMSKA ČIPKA
Čipka iz Raume na Finskem je znana po tem, da je bila zaradi uporabe tankega sukanca
izdelana zelo profesionalno, izdelava te čipke pa je bila tudi tehnično zahtevna. Bolj preproste
čipke so klekljali po vsej Finski. Prve čipke so se na Finskem pojavile ţe v 16. stoletju, v
Raumi pa so se najbrţ pojavile nekje v začetku 17. stoletja. Ni znano, na kakšen način je
čipka prišla v Raumo, a je mnogo prebivalcev tega mesta klekljalo, čeprav se čipkarstvo ni
nikoli razvilo v organizirano industrijo. Klekljarice iz Raume se niso izobraţevale v šolah.
Učile so se med sabo, s pomočjo starih papircev, ki so jih dobile od drugod. Največkrat so
uporabljale doma preden, debelejši sukanec, saj je bilo finejšega teţje dobiti.
Na prelomu iz 18. v 19. stoletje so bile moderne čepice z borduro iz čipke, kar je za
čipkarstvo pomenilo razcvet. Ţenske so čepice nosile v cerkev in ob posebnih priloţnostih. V
tem času je v Raumi klekljala pribliţno polovica prebivalcev. V drugi polovici 19. stoletja se
je čipka poleg čepic uporabljala tudi posteljno perilo, zato je postala bolj trpeţna, narejena z
enostavnimi vzorci iz debelejšega sukanca. Uporabljale so se vezave: kitica, premet, cel
premet, pajki, ribice. Začetek 20. stoletja je pomenil tudi nov začetek za raumsko čipko. Ker
je bilo laţje dobiti sukanec in ostale pripomočke, so začeli izvajati tečaje. Pridobili so tudi
mnogo vzorcev. Raumska čipka je po izgledu podobna tistim iz srednje Evrope. Najbolj
tipična pa je čipka vrste torhon z enostavnimi geometričnimi motivi. (4)
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Slika 5. Izdelava čipke iz Raume
(vir: http://www.findingtheuniverse.com/2015/03/raumavisiting-world-heritage-site-in.html)

2.4 IDRIJSKA ČIPKA
2.4.1 SPLOŠNO
Iz celotne zgodovine čipkarstva izhaja, da se večina čipk imenuje po krajih izvora, čeprav se
kasneje te čipke izdelujejo tudi drugod po svetu. Enako večja za idrijsko čipko.
Idrija je bila ena od številnih središč klekljanja, v večjem obsegu se je klekljanje pojavljalo od
18. stoletja dalje. Klekljanje je v Idriji postalo pomembno predvsem zaradi tamkajšnjega
rudnika ţivega srebra. Čipke naj bi v Idrijo prinesle ţene tujih rudniških strokovnjakov, ki so
tja prišli sluţbovat. V rudniku so delali samo moški, ţenske pa so gospodinjile in klekljale. To
jim je prineslo dodaten prihodek.
V Idriji so čipko tudi razvijali. Idrijska čipka je tako v oblikovnem kot tehnološkem pogledu
postala prepoznavna zaradi svoje drugačnosti. Prevzeli so jo tudi drugi trgi. (2)

2.4.2 ZGODOVINA
Najstarejša ohranjena čipka je prtiček, ki nosi letnico 1761. Druge ohranjene čipke so iz 1.
polovice 19. stoletja. Prvo pisno omembo zasledimo leta 1788 v poročilu goriškega
gospostva. Poročilo govori o tem, kako so pri nekem trgovcu našli 27 kosov idrijskih čipk, ki
pa niso bile ustrezno pečatene.
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Za prepoznavnost idrijske čipke so bili zelo pomembni idrijski trgovci. Pomembna je bila tudi
čipkarska šola, ustanovitev katere je podprla drţava. (2)
Velik pomen za razvoj čipkarstva na Idrijskem lahko pripišemo prvi pravi trgovini s čipkami.
Ta se je pojavila leta 1860; bila je v lasti Karoline in Štefana Lapajneta. Leta 1875 se je odprlo
še podjetje Franca Lapajneta, sorodnika Karoline in Štefana. Tako Karolina kot Franc sta
uspešno sodelovala na industrijskih razstavah, ki so bile od začetka 19. stoletja dalje zelo
pomembne za čipkarstvo. Franc je idrijsko čipko prodajal po Evropi tako, da je izdelal katalog
z vzorci čipk in slikami. Zaposlenega je imel tudi risarja za oblikovanje lastnih vzorcev. (5)
Kasneje, leta 1876, so ustanovili tudi čipkarsko šolo, ki je bila pomembna za celotno Avstroogrsko monarhijo in deluje še danes. Na začetku je čipkarsko šolo vodila Ivanka Ferjančič, ki
naj bi tudi iznašla tračno čipko s sedmimi pari klekljev. Skupaj z bratom in sestro je risala
nove vzorce, ostale so prejemali z Dunaja. Njihova priznanja in nagrade so popeljali idrijsko
čipko na evropski pa tudi na ameriški trg. (2, 4)

Slika 6. Vzorec čipke firme Franc Lapajne
(Lit. Vir (5))

Slaba stvar prodaje je bila, da se je idrijska čipka prodajala tudi pod tujimi imeni (ruska,
češka, saška, ...), zato se je pojavila ţelja, da bi idrijska čipka postala blagovna znamka, ki bi
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čipko zaščitila pred posnemovalci. Do uveljavitve blagovne znamke kar nekaj časa ni prišlo.
Le Lapajnetove čipke so bile vse pravilno označene z napisom ″idrijska čipka″. Kljub
slabemu označevanju je bila idrijska čipka še vedno dobro zastopana. (2)
Po koncu 1. svetovne vojne je prišlo do večjih sprememb. Nemčija je prepovedala uvoz
nenujnih stvari, zato je bil trg s čipkami močno okrnjen. Takrat je bila prav vsaka rudarska
druţina iz Idrije deloma odvisna od zasluţka s čipkami. Leta 1920 so Italijani Idrijo priključili
svoji drţavi. To je za Idrijo pomenilo prodor čipke na nove trge. Zaradi drugačnega trţišča je
bilo potrebno čipko tehnološko in oblikovno spremeniti. Hitro se je uveljavila tehnika ozki
ris. Iz njega je nato nastal idrijski ris.
Idrija in njena čipkarska šola sta imeli v Italiji pomembno vlogo, saj so papirce iz Idrije
pošiljali po vseh šolah v Italiji. Klekljanje je bilo celo obvezen program pri predmetu ročnih
del. Na drugi strani meje so se uveljavile predvsem čipke iz Ţirov in Ţeleznikov. Klekljalo se
je v mnogih mestih. V jugoslovanskih časopisih je izginjal izraz idrijska čipka, nadomestil ga
je izraz slovenska čipka. Izraz narodna čipka pa naj bi vključeval čipke iz celotnega
jugoslovanskega območja. (2)
Idrijske čipke so dobivale razne nagrade in priznanje do začetka tridesetih let 20. stoletja, ko
so zaradi gospodarske krize upadli proizvodnja in cene. Po 2. svetovni vojni je trgovino s
čipkami prevzela čipkarska zadruga. Zadrugo je nasledilo podjetje Čipka, ki je imelo poleg
čipkarskih šol osrednjo vlogo pri razvoju čipkarstva na Slovenskem. (2)
Konec osemdesetih let 20. stoletja je dobilo čipkarstvo nov zagon. Ponovno so se odkrivali
stari vzorci, uporabljali so se zahtevnejši elementi in tehnike klekljanja. Oblikovalci so se
spoprijeli tudi z ustvarjanjem sodobnih čipk. Nastalo je veliko ateljejev in galerij, ki ponujajo
tako tradicionalno kot sodobno čipko in izdelke iz nje. (2)
Idrijska čipka ima danes velik pomen. Je izdelek, pomemben tako tehnološko kot umetniško,
kulturno, … Je tradicija, ki jo je mogoče promovirati in s tem pomagati pri razvoju regije.
Čipka se trţi prek izdelkov, razstav, prireditev. Najpomembnejši je Festival idrijske čipke, ki
se odvija ţe od leta 1953 dalje. Pomembno vlogo pri prepoznavanju čipke ima tudi čipkarska
šola , ki ohranja čipkarsko znanje, in Mestni muzej Idrija z bogato zbirko čipk in njihovo
stalno razstavo. Pomemben doseţek za idrijsko čipko je tudi leta 2000 podeljena oznaka
GEOGRAFSKA OZNAČBA. Leta 2012 so začeli tudi postopek za pridobitev statusa ŢIVA
MOJSTROVINA, ki je prvi korak za vpis na UNESCOV seznam nesnovne dediščine. (2)
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2.4.3 TEHNIKA IZDELAVE, VIDEZ IN POSEBNOSTI IDRIJSKE ČIPKE
2.4.3.1 TEHNIKA
Vse čipke so izdelane iz dveh osnovnih postopkov, posukanje in prekriţanje niti. Vzorec se
nato izdela iz številnih kombinacij teh dveh postopkov. Za Idrijo sta najbolj značilna ris in
platno.
Klekljane čipke glede na način izdelave ločimo na:
1. STAVLJENE
Klekljane so po vsej širini hkrati, med seboj niso povezane s kvačko, pogosto so izdelane
na metre.

Slika 7. Primer stavljene čipke
(vir: http://laceioli.ning.com/group/point-ground-laces)

2. SKLEPLJENE
Posamezne dele imajo povezane s kvačko. Delimo jih na tračne (prepoznamo jih po
klekljanem traku z motivom, ostali del pa je zapolnjen s klekljanimi polnitvami) in čipke
izdelane po delih (klekljane samostojne enote, nato s kvačkanjem ali polnitvami povezane
v celoto). (2)
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Slika 8. Primer sklepljene tračne čipke
(Lit. vir (4))

Idrijska čipka je izjemno pestra. Skozi zgodovino se je vedno prilagajala zahtevam trga.
Tehnike klekljanja so osnovni načini izdelave čipke, elementi pa so izpeljave tehnik v
značilno obliko. Elementi tvorijo to, kar potem imenujemo idrijska, milanska, …
Pri uporabi čipkarskih tehnik se kaţe vpliv okolja in časa. Pod Avstro-Ogrsko se je uporabljal
široki ris, pod Italijo ozki ris, kasneje se je uporabljala slovenska narodna motivika. (2)
Najstarejše čipke so bile izdelane predvsem kot pečne čipke, oziroma point ground. Klekljane
so bile iz lanu. Oblikovalsko niso sodile med preseţke, saj so se izdelovale na metre,
namenjene pa so bile za cerkvenemu okrasju in zadovoljevanju potreb premoţnejšega
kmečkega prebivalstva. (2)
V drugi polovici 18. stoletja in prvi polovici 19. stoletja so se poleg pečnih čipk klekljale tudi
vejevke. Izdelane so bile iz grobega sukanca, namenjene pa so bile za cerkvena oblačila in
prte. Čipka, ki je bila všita v blago, se je zaključila z risom, če je bila načrtovana kot obroba,
pa z različnimi zobki iz kitic. Še vedno ni natančno znano, ali so vejevke vplivale na današnjo
idrijsko čipko. Njena glavna značilnost je namreč ris, ki izrisuje vzorec, iz risa pa so narejene
tudi vejevke, ki sodijo med sklepljene čipke. Motivi z risom so preprosti, abstraktni ali
rastlinski, praznine so zapolnjene z mreţo iz kitic ali v kombinaciji sukanja s premeti.
Izdelovale naj bi se brez vzorčne predloge. (2)
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Slika 9. Primer vejevke
(Lit. vir (4))

Izvor čipke v širokem risu v Idriji ni znan; te čipke so tehnično podobne ruskim čipkam
oziroma čipkam, katerih vzorci so med letoma 1870 in 1880 s pomočjo dunajskih trgovcev
prišli v Idrijo. Mogoče je, da so idrijske čipkarice prevzele njihovo tehniko s 7 pari klekljev,
da so zadovoljile potrebo tujih trgovcev. To tehniko so nato preoblikovali po svoje, saj pri
ruski čipki ne najdemo značilnih idrijskih rogljičkov. Rogljički so torej tehnika širokega risa s
sedmimi pari klekljev, s sukanjem na obeh straneh. Na zunanji strani vsakega zavoja so štirje
postavki. To privede do vzorca valovnice, za katero je značilno enakomerno zaporedje
izbočenih in vbočenih vijug, ki so prastar simbol toka energije in moči. Pojavljajo se v
vzporedno tekočih nizih, ali koncentriranih krogih. Razporejene so v pogačke, srčkovke,
zibke, kugle, gobe, krancovke, kriţčevke ... Vzorci se imenujejo po dejanskih motivih, pri
metrskih čipkah se ponavljajo ali zrcalijo, mogoča je tudi kombinacija dveh sorodnih
motivov. Pri zaključenih prevladuje le en motiv; oblike so krog, kvadrat, trikotnik, ...
Polnitve so postale pomemben del čipke; narejene so v mnogih kombinacijah različnih kitic.
Pojavile so se tudi ribice, ki so postale značilna tehnika idrijske čipke. Polnitve lahko
zapolnijo tudi celoten motiv, ris pa sluţi za obrobo motiva.
Uporaba se je poleg obrob razširila na vstavke v oblačilih, hišnih tekstilijah, itd. Začetek 20.
stoletja so tudi med čipkami postali moderni secesijski vzorci. Popularne so bile cvetne oblike
z dolgimi listi, razvejane po celotni dolţini. (2, 4)
S priključitvijo Italiji leta 1920 so se na trgu pojavile zahteve po finejši, cenejši in
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enostavnejši čipki. Uveljavljati se je začel ozki ris s petimi pari klekljev in s finejšim
sukancem. Ta je kmalu dobil oznako idrijski ris. Od italijanskega se loči v načinu kvačkanja,
pri uporabi notranjih postavkov ali dvojnem sukanju ob zunanjem robu čipke. (2)
Pomembno vlogo pri razvoju idrijske čipke v ozkem risu ima Zorka Rupnik, samoukinja, ki je
risala vzorce, ki so cenjeni še danes. Vzorci imajo lepo izpeljane linije in so razgibani. Zorka
Rupnik je bila tudi zelo inovativna, zato je veliko ljudi kopiralo njene vzorce. (2)
V obdobju po vojni se je za predsednika Tita in ostale politične veljake izdelalo nekaj zelo
posebnih in zelo velikih izdelkov iz čipk. Eden od teh je Jovankin prt, narejen po vzorcu
Zorke Rupnik iz ozkega risa in različnimi tehnično zahtevnimi vzorci. Izdelanih je bilo so še
nekaj drugih prtov za ostale veljake, posteljnina za predsednika Tita in podobno. (2)

Slika 10. Jovankin prt
(vir: http://www.slo-list.com/list/idrija-zibelka-klekljane-cipke-na-slovenskem-2/)

Ne glede na to, da je ozki ris manj zahteven od širokega in je zanj potrebnega manj časa za
izdelavo, je bila čipka iz ozkega risa v obdobju po 2. svetovni vojni dvakrat bolje plačana. To
dokazuje, da je bolj vredna tista čipka, ki je v določenem obdobju bolj moderna. (2)
V začetku 90-ih let 20. stoletja so se v Idriji začela pojavljati manjša druţinska podjetja, ki so
skrbela za izdelavo čipk in njihovo prodajo. Čipka je postala pomembno protokolarno darilo.
Poleg tega, da so omenjena podjetja skrbela za ohranjanje tradicije in klasične idrijske čipke,
so čipkam poskušala dodati tudi sodobno noto. Čipka se je začela uporabljati kot modni
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dodatek. Skupaj s čipkarsko šolo so začeli sodelovati z raznimi oblikovalci; tako je idrijska
čipka postala sodoben izdelek. (2)
Pri avtorski čipki je pomemben avtor, ki je zasnoval vzorec. Avtorstvo čipke ne pomeni le
risanja novega vzorca ali prerisa obstoječega. Avtorstvo pomeni, da ima vzorec dodano
vrednost, je drugačen od drugih, je inovativen. Zorka Rupnik je izdelovala avtorsko čipko,
vendar se sprva ni podpisovala pod svoje vzorce, ker ni ţelela, da bi jo ljudje imeli za nekaj
več. Nekateri njeni vzorci so bili popolnoma nekaj novega in drugačnega od obstoječih
vzorcev.
Čipke, ki so plod ţe videnih vzorcev, ki so bili le pomanjšani ali povečani ali jim je bilo nekaj
dodano ali odvzeto, torej so bili le spremenjeni, dojemamo kot obrtniški izdelek. Avtorska
čipka se je pri nas pojavila šele v devetdesetih letih 20. stoletja kot unikaten oblikovalski
izdelek. Avtorska čipka sicer črpa osnovo iz idrijske čipke, vendar se poigrava s tehniko,
barvami, materialom, ... (2)

2.4.3.2 VIDEZ IDRIJSKE ČIPKE
- VSEBINSKO je tradicionalna idrijska čipka zelo raznolika. Najpogostejši so rastlinski
motivi. Pogosti so narodni motivi, kot na primer srce, nagelj ali ţitno klasje. Med
figurativnimi motivi prevladujejo ţivalski, nekaj čipk je tudi z upodobitvami ljudi.
Mnogo je abstraktnih motivov, vendar tudi ti motivi spominjajo na realne. Sodobna
idrijska čipka se vsebinsko ne razlikuje od tradicionalne, saj prav tako uporablja
rastlinske, ţivalske in geometrijske vzorce. (2, 6)
- VELIKOST čipke je različna. Poznamo miniaturne čipke, nekatere pa so neomejenih
razseţnosti. (6)
- MATERIALA, ki sta najbolj v uporabi, sta lan oz. bombaţ. Svilen sukanec se je
večinoma uporabljal nekoč za bolj bogate čipke. Lan ima glavno vlogo tako pri
tradicionalni kot pri sodobni čipki. Tudi za najbolj fino preden lan so v videzu značilne
manjše neenakomernosti, kar v čipko vnaša razgibanost in ţivost. Ker je laneni sukanec
tog, so tudi čipke toge in trde in se tudi bolj mečkajo. Bombaţni sukanec lahko daje
videz strojne izdelave, a se dandanes v tradicionalnih čipkah največ uporablja.
Bombaţni sukanec, uporabljen za klekljanje, je običajno merceriziran, da se zmanjša
krčenje pri vzdrţevanju in negi, povečata pa se lesk in trdnost sukanca. V sodobnih
čipkah se eksperimentira tudi z drugimi materiali: svilo, kovinskimi nitmi, tankimi
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ţicami, mešanicami materialov, ... (6)
- BARVA tradicionalne čipke je bela. Skozi zgodovino so se pojavili tudi nekateri primeri
čipk v drugi barvi, vendar je bela prevladovala do današnjega časa, ko so v modo
vstopile barve. Bolj barvita je čipka, bolj je sodobna. Barva jo popestri, videz je
popolnoma drugačen. (6)
- IZDELAVA čipke je skozi zgodovino čipke ostala ista. Čipka se je izdelovala na podlagi
papirca, torej po točno izdelani predlogi. Papirce je potrebno stalno obnavljati in
prerisovati. V čipkarski šoli v Idriji hranijo preko 2000 originalnih vzorcev, od
najenostavnejših, do zahtevnejših, ki jih znajo izdelati le izkušene klekljarice.
Zahtevnejši vzorci lahko zahtevajo tudi do 200 ur dela. Večina čipk se kleklja po delih,
ki se v končni izdelek zdruţijo s polnitvami.
- Nekatere sodobne čipke so ustvarjene brez papircev. Pri izdelavi takšne čipke je
pomemben odnos med oblikovalcem in klekljarico. Oblikovalec naredi risbo, kako naj
bi čipka izgledala, klekljarica pa po tej predlogi naredi čipko. Klekljarica mora biti
poleg poznavanja klekljanja tudi inovativna in ustvarjalna, da lahko kleklja brez papirca
in risbo oblikovalca prenese v čipko. Oblikovalec mora poznati vsaj osnove klekljanja,
da nariše takšno skico, po kateri je izdelava čipke sploh mogoča. S pomočjo
oblikovalcev sodobna čipka postaja neponovljiv in enkraten izdelek. Čipka postaja bolj
tridimenzionalna, bolj sproščena. To sicer ni več tipična idrijska čipka, ima pa izhodišče
v oblikovnih in tehnoloških značilnostih le-te. (2, 6)
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Slika 11. Primer sodobne čipke (oblikovalka Natja Mohorko)
(Lit. vir (8))
2.4.3.3 POSEBNOSTI IDRIJSKE ČIPKE
Idrijska čipka je vse bolj prisotna v naših ţivljenjih, ne samo kot izdelek, ki se kleklja, ampak
so vzorci idrijske čipke uporabljeni tudi na druge načine.

SREBRNI NAKIT
Nakit je ustvarila Marjanca Lapajne, oblikovalka in slikarka. Narejen je tako, da je idrijska
čipka odtisnjena v srebro. (11)
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Slika 12. Nakit (oblikovalka Marjanca Lapajne)
(Lit. vir (11))

NAKIT IZ LESA
Nakit ustvarjata tesar in učiteljica, ki sta

hkrati tudi partnerja. Nakit je ustvarjen iz

eksotičnega lesa, večinoma brazilskega porekla, na katerega je potem z akrilom odtisnjena
idrijska čipka. (12)

Slika 13. Unikatni nakit by Iza
(Lit. vir (12))

ČIPKA IZ KONOPLJINE VRVI
Ta ogromna, 120 kg teţka umetnina je postavljena kot pregradna stena v restavraciji v New
Yorku. Je izdelek slovenske oblikovalke in arhitektke Mance Ahlin. Čipkasto steno iz
konopljine vrvi je ustvarila s pomočjo ţebljev, kladiva in desk. (13)
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Slika 14. Umetnina v restavraciji v New Yorku
(Lit. vir (13))

2.4.4 UPORABA IDRIJSKE ČIPKE
Idrijska čipka je prisotna na veliko področjih uporabe. Uporabna je kot posamezni izdelek ali
le kot del nekega izdelka.
Včasih se je veliko uporabljala v:
- cerkvi (v cerkvenih oblačilih, oltarnih prtih, ...),
- kot del oblačil (nekaj časa so bili zelo popularni ovratniki iz čipk, razni okrasi na
pokrivalih, rokavice, ….)
- izdelkih za dom (zavese, posteljno perilo, prti, ...).
Danes se idrijska čipka uporablja kot modni dodatek, kot del oblačil ter v izdelkih za dom in v
raznih nekonvencionalnih izdelkih.

2.4.5 POMEN IN NAMEN IDRIJSKE ČIPKE
Idrijska čipka je bila včasih pomembna za Idrijo zaradi identitete in prepoznavnosti, predvsem
pa za preţivetje, saj so ţene rudarjev s tem zasluţile. Danes se kleklja predvsem za dušo in za
skromen zasluţek. Čipka je odraz dediščine, obenem pa je mogoče z razvijanjem novih
izdelkov v skladu z modo in ţeljami kupca ustvariti nove trţne ideje. (6)
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2.4.6 TRŢENJE IDRIJSKE ČIPKE
Začetki idrijske čipke segajo 300 let nazaj, ko je bil ustvarjen izdelek, ki je še danes znan po
vsem svetu. Pravo vrednost je idrijska čipka dobila šele leta 2000, ko so bile pridobljene
pravice do označevanje čipk z geografsko označbo. To daje čipki dodano vrednost, saj s to
označbo prepoznamo kvaliteto in sloves določenega izdelka. Čipka mora ustrezati določenim
kriterijem, da jo lahko zavarujemo z geografsko označbo. (6)
1. Prvi kriterij je kulturna dediščina. Čipka izpolnjuje ta kriterij, kadar vsebuje:
- elemente, ki so kopije čipkarske dediščine. Te delijo čipke na široki ris, čipke s pravili,
mojstrovine in ozki ris,
- elemente čipkarske šole,
- avtorsko čipko (ta mora imeti smisel za porazdelitev mas, imeti mora pravo razmerje
med polnim in praznim, med teksturami in rastri).
2. Drugi kriterij je tehnološki proces. To je določitev, po kakšnih tehnikah in s katerimi
elementi so izdelane čipke.
3. Tretji kriterij je območje. Le klekljarice, ki ţivijo na določenem območju ''Deţela idrijske
čipke'', lahko pridobijo pravico označevanje čipk z geografsko označbo.
4. Četrti kriterij je material. Dovoljeni materiali so: lan, bombaţ in svila.
5. Peti kriterij pa je kakovost čipke. (7)
Da bi čipko lahko še bolje trţili, so se v Idriji odločili, da ustvarijo trţno znamko Idria Lace.
To znamko se lahko uporablja po vsej drţavi, če se upošteva določene standarde kakovosti.
Center idrijske čipke bo z znamko upravljal in jo primerno trţil.
Za še boljšo prepoznavnost in boljšo prodajo poteka sodelovanje z Naravoslovnotehniško
fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer idrijski čipki poskušajo vdihniti več sodobnosti. Študentje
in študentke oblikovanja s te fakultete sodelujejo z idrijskimi klekljaricami, s katerimi
uspešno povezujejo tradicijo in sodobnost v novih izdelkih. S tem čipka ne postaja le tradicija
in obrt, ampak tudi vrhunski oblikovalski izdelek. (6)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 METODE PREISKAV
Namen eksperimentalnega dela je bil ugotoviti, kakšni so pomen, oblika, namen in uporaba
sodobne idrijske čipke.
V eksperimentalnem delu sta bili izvedena anketa in intervju. Anketni vprašalnik je bil
razdeljen med 50 naključnih anketirancev. Nekatera anketna vprašanja so splošna. Nanašajo
se na spol, starost, izobrazbo, socialni status in dohodek anketiranca. Ostala vprašanja se
nanašajo na temo diplomskega dela. Zanimalo nas je, če anketiranci poznajo idrijsko čipko in
kakšen odnos imajo do nje, če imajo kakšen čipkast izdelek doma ali če idrijsko čipko celo
sami klekljajo. Zanimalo nas je tudi, če poznajo razliko med klasično in sodobno idrijsko
čipko in če menijo, da je idrijska čipka dovolj promovirana.
Intervju je bil izveden s tremi osebami, ki so zelo močno povezane z idrijsko čipko. Vsem
trem intervjuvancem so bila postavljena ista vprašanja:
- Kakšna je klasična in kakšna sodobna idrijska čipka?
- Kakšne materiale, vzorce in barve se je za idrijsko čipko uporabljalo v preteklosti in
kakšne se uporablja danes?
- Kje vse je prisotna idrijska čipka in v kakšni obliki?

3.2 PREDSTAVITEV INTERVJUVANK
Intervjuvanka Maja Svetlik je oblikovalka izdelkov s čipkami in risarka vzorcev v čipkarski
šoli Idrija. Največ poudarka namenja oblikovanju sodobnih vzorcev za avtorsko čipko,
rekonstruira vzorce za klekljanje na osnovi ohranjenih starih čipk, dopolnjuje in izpolnjuje
fond vzorcev. Od leta 2005 uporablja za risanje računalniški program.
Intervjuvanka Vanda Lapajne se vsa leta trudi ohranjati druţinsko kulturno dediščino, ki sega
v daljne leto 1875. Prvi trgovec s čipkami v Idriji je bil namreč njen prednik Franc Lapajne, ki
je ponesel idrijske čipke v svet. Od takrat se vsi njegovi nasledniki ukvarjajo s trgovino s
čipkami. Trgovina Vande Lapajne je druţinsko podjetje, pri katerem je v oblikovanje,
izdelovanje in promocijo idrijske čipke vpeta vsa druţina. Njihovi izdelki so vedno narejeni
kvalitetno in iz kvalitetnih materialov.
24

Intervjuvanka Tina Koder Grajzar je s čipko povezana ţe od majhnega, saj imajo starši
druţinsko podjetje Studio Koder d.o.o., ki se ukvarja z izdelavo in prodajo klasične idrijske
čipke. Doštudirala je na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer
Oblikovanje tekstilij in oblačil. Ţe med študijem se je začela bolj poglobljeno ukvarjati s
sodobno idrijsko čipko. Zdaj uspešno vodi lastni atelje v Ljubljani. Še vedno se ukvarja z
raziskovalnim delom na področju čipke, občasno predava in s svojimi izdelki sodeluje na
različnih razstavah ter modnih revijah.
Anketni vprašalnik se nahaja v Prilogi 1, vprašanja iz intervjuja so navedena v
eksperimentalnem delu,v poglavju 4.3.1 Vprašanja in odgovori, na strani 43, zraven pa so
podani odgovori vseh treh anketirank.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1 REZULTATI ANKETE
4.1.1 SPOL ANKETIRANCEV

število anketirancev
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Slika 15. Struktura anketirancev glede na spol
Anketiranih je bilo 20 % moških in 80 % ţensk.

4.1.2 STAROST ANKETIRANCEV
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Slika 16. Struktura anketirancev glede na starost
Anketiranci so naslednje starosti: 10 % jih je starih do 20 let, 76 % od 21 do 40 let, 10 % od
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41 do 60 let, 4 % pa jih je starih 61 ali več let. Večina anketirancev je mlajših oz. mlajših
srednjih let.

4.1.3 SOCIALNI STATUS ANKETIRANCEV
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Slika 17. Struktura anketirancev glede na socialni status

Med anketiranimi je 28 % dijakov ali študentov, 59 % zaposlenih, 9 % nezaposlenih in 5 %
upokojencev.

4.1.4 IZOBRAZBA ANKETIRANCEV
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Slika 18. Struktura anketirancev glede na izobrazbo
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Med anketiranci ima 6 % osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 5 % končano poklicno šolo, 40 %
končano srednjo šolo, 9% višješolsko izobrazbo, 33 % visokošolsko izobrazbo, 7 % ima
magisterij ali doktorat.

4.1.5 MESEČNI PRIHODEK ANKETIRANCEV

število anketirancev
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Slika 19. Struktura anketirancev glede na mesečni prihodek

Glede na povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji, ki znaša 1035,58 €, ima 64 %
anketirancev mnogo manjši dohodek od povprečnega, 31 % ima dohodek pribliţno enak
povprečnemu, 5 % pa ima mnogo večji mesečni dohodek od povprečnega.

4.1.6 POZNAVANJE IDRIJSKE ČIPKE
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Slika 20. Struktura anketirancev glede na poznavanje idrijske čipke
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Samo 1 % anketirancev ne pozna idrijske čipke, ostalih 99 % jo pozna.

4.1.7 UPORABNIKI IDRIJSKE ČIPKE

Ali imate doma kak izdelek iz idrijske čipke?
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Slika 21. Struktura anketirancev glede na uporabo izdelkov iz idrijske čipke
88 % anketirancev je potrdilo, da ima doma izdelek iz idrijske čipke, 12 % anketirancev nima
doma nobenega izdelka iz idrijske čipke.

4.1.8 IZDELKI V LASTI ANKETIRANCEV

Kakšen izdelek?
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Slika 22. Vrste čipkastih izdelkov anketirancev
Anketiranci imajo v lasti različne izdelke iz idrijske čipke. 27 % jih ima nakit iz idrijske
čipke, 5 % oblačilo, 16 % ima modni dodatek, 40 % prt, 12 % pa druge izdelke (posteljnino,
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sliko, zavese, novoletne okraske).

4.1.9 KLEKLJANJE MED ANKETIRANCI

Ali tudi sami klekljate?
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Slika 23. Struktura klekljanja med anketiranci
Med anketiranci kleklja 38 % vprašanih, 62 % pa jih ne kleklja. Kleklja torej manjšina
anketirancev.

4.1.10 POZNAVANJE ČIPKE GLEDE NA BARVO

Ali poznate samo belo klasično čipko ali tudi
barvne?
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Slika 24. Barve čipk, ki jih poznajo anketiranci
Čipko v izključno beli barvi pozna 15 % anketirancev, ostalih 85 % pa pozna tudi barvno
čipko.
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4.1.11 PREPOZNAVANJE IDRIJSKE ČIPKE PO SLIKAH
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Slika 25. Struktura odgovorov glede prepoznavanja idrijske čipke
Na vseh šestih prikazanih slikah je bila idrijska čipka. Pravilnih odgovorov je bilo: 35 % za
prvo čipko, 16 % za drugo, 17 % za tretjo, 15 % za četrto, 9 % za peto in 8 % za šesto čipko.
Slike, pokazane anketirancem, so podane v prilogi.

4.1.12 ODNOS DO KLASIČNE IDRIJSKE ČIPKE

Kakšna je za vas klasična bela čipka?
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Slika 26: Mnenje anketirancev o klasični idrijski čipki
Klasična idrijska čipka se zdi staromodna 22 % anketirancev, da je moderna je mnenja 41 %
anketirancev, 37 % odstotkov pa se ni moglo opredeliti.
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4.1.13 MNENJA ANKETIRANCEV O IDRIJSKI ČIPKI

Kakšno mnenje imate o izdelkih idrijske čipke?
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Slika 27: Splošna mnenja anketirancev o idrijski čipki

Četrtina anketirancev je odgovorila, da jim je čipka všeč, ampak jo ne bi imeli. 42 % je
odgovorilo, da jim je čipka všeč in bi jo tudi imeli, 26 % je odgovorilo, da jim je všeč, ampak
bi jo izdelali ali kupili za koga drugega. 4 % anketirancem čipka ni všeč, a bi jo kupili/izdelali
za druge. Preostalim 4 % pa čipka ni všeč in je ne bi niti kupili drugim niti izdelali.
4.1.14 RAZLIKA MED KLASIČNO IN SODOBNO ČIPKO
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Slika 28. Mnenja anketirancev o razlikah med klasično in sodobno idrijsko čipko
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Odgovori glede razlik med sodobno in klasično čipko so enakovredni. 28 % anketirancev je
mnenja, da se klasična in sodobna idrijska čipka razlikujeta v barvah, 25 % jih meni, da se
razlikujeta v vzorcih, 20 % meni, da so za klasično in sodobno idrijsko čipko uporabljeni
različni materiali, 26 % pa jih meni, da se uporabljata v različnih izdelkih.

4.1.15 ZADOSTNA PROMOCIJA IDRIJSKE ČIPKE
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Slika 29. Mnenja anketirancev o promociji idrijske čipke

Anketiranci (59 % vprašanih) se nagibajo k mnenju, da idrijska čipka ni dovolj promovirana.
Ostalih 41 % anketirancev je mnenja, da je dovolj promovirana.

4.1.16 VRSTE PROMOCIJE
Anketno vprašanje glede vrste promocije idrijske čipke je bilo odprto, dobila pa mnogo
različnih odgovorov, zato so bili odgovori raznoliki. Velika večina anketirancev je predlagala,
naj se idrijska čipka več promovira v medijih. Nekateri anketiranci so izpostavili, naj se
idrijsko čipko pogosteje uporabi v modnih izdelkih v sodelovanju z znanimi blagovnimi
znamkami. Nekateri anketiranci so bili mnenja, da bi idrijsko čipko z nošenjem lahko
promovirale znane osebnosti.

4.2 POVZETEK REZULTATOV ANKETE
Večina anketirancev so ţenske, kar 80 %. Najbolj zastopana starostna skupina anketirancev je
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od 21-40 let (76 %). Zaposlenih je kar 59 % anketirancev, največ jih ima dokončano srednjo
šolo (40 %). Velik deleţ anketirancev (64%) ima mnogo manjši mesečni dohodek od
povprečnega mesečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji.
Skoraj vsi anketiranci (99 %) poznajo idrijsko čipko. 88 % ima idrijsko čipko tudi doma. Od
tega ima 40 % doma prt iz čipke, 27 % ima nakit.
Večina (62 %) anketirancev ne kleklja.
85 % anketirancev poleg bele pozna tudi barvno idrijsko čipko. Pri prepoznavanju čipk, med
katerimi so bile pokazane tako sodobne kot klasične čipke, so kot idrijsko večinoma
prepoznali le klasično idrijsko čipko, ne pa tudi sodobne. Za klasično idrijsko čipko jih je 41 %
mnenja, da je takšna čipka moderna. Večini anketirancev (42 %) je idrijska čipka všeč in bi jo
tudi imeli. Večini anketirancev je idrijska čipka na splošno všeč, le majhnemu deleţu
anketirancev (manj kot 10%) ni všeč.
Na vprašanje, po čem se sodobna idrijska čipka razlikuje od klasične, so bili odgovori
pribliţno enakovredni. Klasična in sodobna čipka naj bi se po mnenju anketirancev
razlikovali po barvah, vzorcih, materialu in po tem, da se s klasična in sodobna čipka
uporabljata v različnih izdelkih.
Glede promocije se je večina (59 %) strinjala, da je le-ta premajhna.

4.3 INTERVJU
4.3.1 VPRAŠANJA IN ODGOVORI INTERVJUVANCEV
•

Ali se je idrijska čipka v zadnjih letih spremenila od klasične bele?

Lapajne: Čipka se spreminja, kakor se pač spreminjajo materiali, iz katerih jo delamo. Ostaja
klasična bela in beţ čipka s starimi vzorci; tudi to poskušamo ohranjati in izdelujemo prte in
prtičke, ker se mi zdi, da je prav taka čipka z malo »patine« tista prava – idrijska.
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Slika 30. Avtorska čipka (oblikovalka Vanda Lapajne)
(vir: Anja Obid)

M. Svetlik: V zadnjih letih idrijska čipka prestopa okvire tradicionalne podobe in
namembnosti, čipke so iz tradicionalno belih postale barvite, simetrične oblike se umikajo
asimetričnim, v njih se išče unikatnost in neponovljivost, hkrati pa se vendarle pri sami
izdelavi trudi ohranjati tehnološke zakonitosti in svojo identiteto. Ustvarjalke so nosilke
starega znanja in so ohranjevalke ţive dediščine klekljanja.
T. Koder Grajzar: Da, kar precej se je spremenila. Predvsem tista, ki jo širša javnost dojema
kot idrijsko čipko, se je precej spremenila. Jaz nekako opazujem to dogajanje od
osamosvojitve naprej, takrat ko so se začeli pojavljati ti privatni studii. Tudi
Naravoslovnotehniška fakulteta NTF in katedra za oblikovanje, predvsem posameznice, so se
začele ukvarjati z oblikovanjem čipke. Takrat se je začel ta proces spremembe.

•

Kakšni so sedaj materiali?

V. Lapajne: Materiali, iz katerih sedaj delamo modernejše čipke, so se zelo spremenili,
prevladujejo predvsem bombaţno-kovinske nitke in iz teh materialov, ki so zelo kvalitetni, res
lahko ustvarjamo prelepe izdelke.
Svetlik: Še vedno se v preteţni meri uporablja bombaţen in lanen sukanec, kjer se idrijsko
čipko uporablja za izobraţevalne namene, pa tudi za izdelavo čipk, ki se jih vključuje v hišne
tekstilije ali oblačila. Nastajajo pa tudi številne klekljane čipke, pri katerih eksperimentiramo
z materiali, debelinami in strukturami niti. Tu se uporablja vse od kvačkanca, volne, plastike,
laksa, kovinskih niti do recikliranih materialov in še kaj bi se našlo.
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Slika 31. Obleka s čipko (oblikovalka Maja Svetlik)
(vir: http://www.posocje.net/novica/2011/06/modni-spektakel-idrijske-cipke-navdusilprisotne)
T. Koder Grajzar: Za klasično čipko se seveda še vedno uporabljata lan in bombaţ. Pri
sodobnih pa se eksperimentira. Razne kovinske nitke, plastika, ...

•

Kakšni so vzorci?

V. Lapajne: Vzorcev je zelo veliko in še vedno znova rišemo nove. Naše druţinsko podjetje se
trudi predvsem, da ohranja stare vzorce, da ne gredo v pozabo in istočasno rišemo nove, da
bomo nekaj dediščine pustili tudi zanamcem.
M. Svetlik: Še vedno se uporablja tradicionalne vzorce, ki zahtevajo preverjen material za
izdelavo čipke, novi vzorci pa se počasi umikajo strogim simetričnim oblikam, dopuščajo več
svobode, moţnih kombinacij, še vedno pa se išče v veliki meri predvsem uporabna vrednost
čipke po izdelanih vzorcih.
T. Koder Grajzar: Še vedno se uporabljajo stari vzorci, sama pa poskušam vedno narisati kaj
novega, bolj prostorske vzorce oziroma tridimenzionalne.
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Slika 32. Uhani (oblikovalka Tina Koder)
(vir: http://www.idrijalace.org/izdelki/nakit)

•

Kakšne so barve?

V. Lapajne: Pri nakitu in modnih dodatkih se igramo tudi z večbarvnimi sukanci, medtem ko
so izdelki za opremo notranjega interierja predvsem v beli, smetana ali beţ barvi.
M. Svetlik: Danes je na voljo pester nabor barv sukancev za klekljanje, uporaba le-teh je
odvisna od tega, kaj ţelimo pri čipki poudariti – tehnološko zahtevnost, pestrost tehnik,
detajle ali likovno govorico barv v čipki. Še vedno pa prevladujeta bela in črna.
T. Koder Grajzar: V klasični čipki še vedno prevladuje bela, pri sodobni pa je nabor barv
neskončen. Uporabljajo se namreč vse mogoče barve.

•

V kakšnih izdelkih se idrijska čipka uporablja? Klasična in sodobna?

V. Lapajne: Idrijska čipka se uporablja prav povsod v vsakdanjem ţivljenju, oprema doma,
oblačila, modni dodatki in to oba stila: klasična in sodobna.
M. Svetlik: Idrijska čipka se največ uporablja predvsem v izdelkih, ki imajo neko uporabno
vrednost. S posodabljanjem vzorcev v obliki se čipke prilagajajo novim zahtevam trga in
dobivajo nove moţnosti uporabe tudi z vključevanjem drugih materialov v končne izdelke.
T. Koder Grajzar: Klasična se še vedno kar veliko uporablja v interierju. Kot del kakšnih
prtov, prtičkov, zaves. Za posteljnino ne več toliko, ker se je način ţivljenja tako spremenil, da
je v bistvu prezahtevna za vzdrţevanje. En velik segment, ki se je pojavil na novo, pa je nakit,
ki je, recimo, zamenjal ovratnike, manšete, ... Ti so bili zelo pogosti pri klasični čipki.
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•

Ali ljudje raje kupujejo izdelke iz klasične idrijske čipke, ali posegajo po bolj
modernih vzorcih/izdelkih?

V. Lapajne: Opaţam, da ko kupujejo darila, radi posegajo po klasičnem prtu ali nadprtu. Še
vedno se veliko ljudi odloča za zavese z dodano čipko. Medtem ko nakit in modne dodatke
kupujejo bolj kot osebno darilo ali nekomu, ki ga res dobro poznajo.
M. Svetlik: Na trgu še vedno prevladuje klasična čipka, lahko pa ţe najdemo posamezne
izdelke, ki nas razveselijo s svojo sveţino v obliki, barvi in materialu. V Čipkarski šoli Idrija
se v zadnjem desetletju vse bolj posvečamo tudi oblikovanju ročno klekljane idrijske čipke, ki
jo lahko uporabljamo kot samostojni modni dodatek, kakor tudi več uporabnih izdelkov iz
različnih materialov, v katere je čipka aplicirana. Trudimo se ustvariti simbiozo med izbranim
materialom in čipko, dodelanimi detajli in poudariti kvaliteto in edinstvenost ročnega dela v
posameznem izdelku.
T. Koder Grajzar: Sama teţko rečem, ker k meni bolj zahajajo stranke, katerim je všeč moj stil
dela. Torej modernejše stvari. Je pa res, da so to večinoma mlajše stranke. Mlajših srednjih let.
Ţe kar redko naletim na koga, ki pravi, da mu takšna sodobna čipka ni všeč. Tudi tujci raje
kupijo sodobno čipko, ker njim je tako ali tako vseeno, ker ne poznajo zgodbe o idrijski čipki
in njeni zgodovini.

•

Po kakšnih izdelkih je največje povpraševanje/zanimanje? So to oblačila, nakit,
izdelki za dom, ...?

V. Lapajne: Največje povpraševanje je po klasični beli čipki. Mislim, da so oblačila malo v
upadu prav iz praktičnih razlogov.
M. Svetlik: Največ povpraševanja je po drobnih uporabnih predmetih in nakitu.
T. Koder Grajzar: Pri meni sigurno po nakitu, pa po modnih dodatkih, predvsem šalih.
•

Ali se vam zdi idrijska čipka dovolj promovirana? Kako vi skrbite za
razpoznavnost idrijske čipke?

V. Lapajne: Idrijska čipka je kar dobro promovirana, čeprav pogrešam več povezovanja med
samimi čipkarji. Mi skrbimo za svojo prepoznavnost po kvalitetni izdelavi in skrbimo tudi, da
ţe vsa ta leta peljemo nekako svojo pot in smo tudi v tem prepoznavni. Mogoče tudi zaradi
naše res dolgoletne tradicije, na katero smo zelo ponosni.
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M. Svetlik: Glede na znanje in količino vloţenega ročnega dela bi bilo potrebno še marsikaj
storiti, da bi idrijska čipka imela svoje mesto in ceno na trgu. Na Čipkarski šoli Idrija se
trudimo ohranjati znanje klekljanja in ga razvijati na vseh nivojih, da idrijska čipka ostane
ţiva v vseh generacijah. Pokrivamo izobraţevanje otrok in mladine ter izobraţevanje odraslih
v klekljanju, prirejamo delavnice, izobraţevanja za učitelje, sodelujemo v projektih in
razstavah na mednarodnem nivoju, izdajamo strokovno literaturo, sodelujemo s slovenskimi
oblikovalci in nenazadnje aktivno sodelujemo z lokalno skupnostjo.
T. Koder Grajzar: Na nivoju Slovenije ja, ker ima ţe nek ugled, katerega si je čez leta nabrala.
V tujini pa mogoče malo manj, ker se tam kot posameznik teţko uveljaviš. Idrijska čipka kot
celota pa nekega skupnega nastopa nima. Recimo na kakšnih sejmih v tujini, kjer bi se čipko
res lahko izpostavilo. Sama bolj slabo skrbim za promocijo, ker si kot svobodna ustvarjalka to
teţko privoščim, saj je promocija povezana z določenimi stroški. Se pa promoviram po
druţabnih omreţjih in s svojo spletno stranjo. Sama večino strank dobim preko spletne strani.
•

Kakšni ljudje kupujejo idrijsko čipko? So to starejši, tujci, ...?

V. Lapajne: V našo trgovino zaide zelo malo tujcev. Tukaj v Idriji kupujejo našo čipko
predvsem Idrijčani, ki kam potujejo, za poročna in še kakšna darila.
M. Svetlik: Tujci običajno kupujejo manjše čipke za spomin, ne glede na starost, sicer pa
predvsem čipke namenjene za darila, obletnice itd.
T.Koder Grajzar: Bolj domačini oziroma Slovenci. Oni ţe pridejo z nekim namenom, so
nekako ţe vnaprej odločeni, kaj si ţelijo. Tujci vidijo čipko bolj kot neko turistično
znamenitost. Ker pa so čipke relativno drage, jih ne kupijo za spominek. Pogostejše stranke so
ţenske, starostno pa imam zelo različne stranke.

4.3.2 ANALIZA ODGOVOROV INTERVJUVANCEV
Idrijska čipka se je v zadnjih letih kar precej spremenila. Spremenile so se barve, materiali,
oblika ... Preskušajo se nove tehnike in vzorci. Klasična bela idrijska čipka je še vedno
prisotna, saj je pomemben del zgodovine, pridruţila se ji je sodobna idrijska čipka.
Kot glavna materiala za klekljanje ostajata lanen in bombaţen sukanec. Vedno več se
eksperimentira z drugimi materiali. Veliko je bombaţno-kovinskih nitk, uporabljajo se volna,
plastika, laks in drugi materiali, s katerimi je mogoče klekljati. Eksperimentira se tudi z
spreminjanjem debeline in strukture niti.
Za klasične čipke ostajajo stari vzorci, novi pa se umikajo strogim simetričnim oblikam,
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postajajo bolj prostorski, lahkotni.
Najpogostejši so izdelki iz bele idrijske čipke z uporabno vrednostjo, predvsem izdelki za
notranjo opremo (zavese, prti, ...). V uporabi so tudi ostale barve idrijske čipke, za katere se
izdelovalci odločajo glede na namembnost čipke.
Klasična idrijska čipka je največkrat namenjena za darila: prte, zavese z dodano čipko ali
nadprte. Takšno čipko kupujejo predvsem tisti, ki jo cenijo kot zgodovinsko vrednost.
Najbolje so prodajani majhni uporabni izdelki iz idrijske čipke. V obliki nakita in modnih
dodatkov se največ prodaja sodobna idrijska čipka. Ta je zanimiva tudi za tiste, ki zgodovine
idrijske čipke ne poznajo.
V Sloveniji je idrijska čipka dovolj poznana, ni pa dovolj promovirana in nima prave
vrednosti na trgu glede na vloţen trud in izdelavni čas. Posamezniki, ki čipko prodajajo in
izdelujejo, so premalo povezani med seboj, vsak se promovira na svoj način. Čipkarska šola
je ustanova, ki v promocijo vlaga kar največ truda s tečaji klekljanja, sodelovanjem na
razstavah (tudi v tujini) in z izdajanjem strokovne literature.
Čipko kupujejo predvsem domačini oz. Slovenci. Največkrat idrijsko čipko kupijo za darilo.
Tujcem se zdi čipka predraga, da bi jo kupovali kot spominek. Če jo kupijo, kupijo majhen
izdelek iz idrijske čipke.
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5 ZAKLJUČEK
Na podlagi študija literature, izvedene ankete in intervjujev je mogoče zaključiti, da se je
idrijska čipka v zadnjih letih močno spremenila. Spremenile so se barve, materiali, oblika.
Klasična bela čipka je še vedno prisotna: še vedno se jo izdeluje in uporablja. Krepijo se
pomen, izdelava in uporaba sodobne, tudi barvne idrijske čipke.
Na podlagi ankete in intervjujev je mogoče zaključiti, da večina pozna idrijsko čipko. Veliko
jih ima čipko tudi doma. Največkrat imajo čipkaste izdelke za dom, npr. zavese in prte,
priljubljeni so tudi modni dodatki in nakit iz idrijske čipke. Za izdelke za dom se še vedno
največ uporablja klasična idrijska čipka, pri nakitu in modnih dodatkih pa je bolj v uporabi
sodobna čipka.
Rezultati ankete in intervjujev kaţejo, da je poleg bele večinoma poznana tudi barvna čipka.
Ker so intervjuvanci na slikah večinoma prepoznali klasično čipko, je mogoče sklepati, da kot
sodobno idrijsko čipko prepoznajo čipko s klasičnimi geometrijskimi vzorci, izdelano v
barvah.
Na podlagi ankete in intervjujev je mogoče zaključiti, da je najpogosteje uporabljena barva
idrijske čipke bela, v uporabi so tudi ostale barve, med njimi kovinske. Glavni surovini za
izdelavo idrijske čipke materiala sta bombaţ in lan, uporabljajo se tudi tekstilni drugi
materiali, npr. volna, in netekstilni materiali: kovinske niti, plastika, laks.
Rezultati raziskave kaţejo, da se stari vzorci ohranjajo, novi pa niso več strogo simetrični,
postajajo bolj tridimenzionalni, razgibani in lahkotni.
Rezultati analize ankete in intervjujev kaţejo, da je idrijska čipka večini všeč, nekateri bi jo
imeli tudi sami, nekateri bi jo kupili drugim za darilo. Idrijska čipka se največ prodaja za
darila, predvsem so priljubljeni manjši čipkasti izdelki in izdelki iz idrijske čipke, ki imajo
uporabno vrednost. Kupci idrijske čipke so predvsem idrijski domačini oz. Slovenci, saj je
idrijska čipka v Sloveniji dobro poznana. Rezultati ankete in intervjujev kaţejo, da idrijska
čipka ni dovolj promovirana, saj tako meni tudi večina anketirancev. Idrijski čipki ni priznana
prava vrednost, skladna z vloţenim trudom in časom. V izdelavo čipke je namreč vloţenega
veliko truda in časa.
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Rezultati ankete in intervjujev kaţejo tudi, da posamezniki, ki čipko izdelujejo in prodajajo,
med seboj niso dovolj povezani. Vsak se promovira le samostojno. Največ k promociji
idrijske čipke pripomore čipkarska šola. Ta izvaja klekljarske tečaje, sodeluje na razstavah
doma in v tujini ter izdaja strokovno literaturo.
Iz rezultatov ankete in intervjujev je mogoče sklepati, da bo idrijska čipka ostala znana tudi v
prihodnosti. Pred kratkim je bila razglašena za ţivo mojstrovino. Za ţivo mojstrovino se
lahko razglasi ţivo dediščino, ki je pomemben del ţivljenja na območju

Slovenije.

Zgodovinsko ima idrijska čipka zelo velik pomen, zato se bo znanje o idrijski čipki načrtno
ohranjalo še naprej. Ker je danes namen klekljanja tudi sprostitev, je izdelava idrijske čipke
tudi prostočasna dejavnost, ki bo pomagala ohranjati idrijsko čipkarsko tradicijo. Moţnosti
idrijske čipke so pravzaprav omejene le z domišljijo tistih, ki jo izdelujejo.
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7 PRILOGA
Anketni vprašalnik - SODOBNA IDRIJSKA ČIPKA
Vljudno vas prosim, če lahko izpolnite anonimno anketo. Rezultate ankete bom uporabila v
svoji diplomski nalogi. Zaključujem študij na Naravoslovnotehniški fakulteti, na Oddelku za
tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, študijska smer tekstilna tehnologija. Ţe vnaprej se vam
zahvaljujem za vašo pomoč.
Anja Obid
1.

Spol
a) moški
b) ţenski

2.

Starost
a) manj kot 18
b) 18-24
c) 25-34
d) 35-44
e) 45-54
f) 55-64
g) 65-74
h) 75 ali več

3.

Šolska izobrazba
a) osnovna šola (ali manj)
b) poklicna šola
c) srednja šola
d) višja šola
e) visoka šola
f) magisterij, doktorat

4.

Kakšen je vaš socialni status?
a) zaposlen
b) nezaposlen
c) študent, dijak
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d) upokojen
5.

Če povprečna mesečna neto plača znaša 1.035, 58 €, je vaš mesečni dohodek
a) mnogo manjši
b) pribliţno enak
c) mnogo večji

6.

Ali poznate idrijsko čipko?
a) da
b) ne

7.

Ali imate doma kakšen izdelek iz idrijske čipke?
a) da
b) ne

8.

Kakšen izdelek?
a) nakit
b) oblačilo
c) modni dodatek
d) prt
e) drugo (navedite)

9.

Ali tudi sami klekljate?
a) da
b) ne

10.

Ali poznate samo belo klasično čipko ali tudi barvne?
a) samo belo
b) tudi barvne
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11.

Katera je idrijska čipka (moţnih več odgovorov, tudi vse)

12.

Ali je za vas klasična bela čipka
a) staromodna
b) moderna
c) ne vem, nimam mnenja
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13.

Kakšno mnenje imate o posameznih izdelkih iz sodobne čipke?

a) Všeč mi je, a sam/a nebi imel/ami je všeč in bi tudi sam/a imel/a.
b) Všeč mi je in bi kupil/a, izdelal/a za druge.
c) Ni mi všeč, a bi kupil/a, izdelal/a za druge.
d) Ni mi všeč in ne bi kupil/a, izdelal/a.

14.

Kakšna je po vašem razlika med sodobno in klasično idrijsko čipko (moţnih več
odgovorov)
a) več barv
b) drugačni vzorci
c) drugačni materiali
d) uporabljena v drugačnih izdelkih
e) drugo (navedite)

15.

Ali se vam zdi, da je idrijska čipka dovolj promovirana?
a) da
b) ne
48

16.

Kakšno vrsto promocije bi predlagali za idrijsko čipko. Navedite.
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