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IZVLEČEK
Diplomsko delo Belokranjske kuhinjske krpe iz lanenega platna obsega
načrtovanje in izdelavo kuhinjskih krp iz lanenega platna. V teoretičnem delu je
opisan tradicionalni tehnološki postopek ročne izdelave lanenega platna, ki ga še
danes uporabljajo v Beli krajini, vključno s tradicionalnimi belokranjskimi veziljskimi
tehnikami in belokranjskimi ornamenti za okraševanje oblačil in drugih tekstilnih
izdelkov. Opisana je zgodovina in uporaba otirača (okrasne brisače) in kuhinjske
krpe. Predstavljeni so primeri otiračev iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika ter
mnenja prebivalcev z območja Bele krajine o lanu in njegovi uporabi. V
eksperimentalnem delu so analizirane lastnosti lanenih tkanin za izdelavo
kuhinjskih krp. Za okrasitev kuhinjskih krp z ročno izvedenim pigmentnim
sitotiskom sta bila izbrana dva tradicionalna belokranjska motiva, karo in
osemkraka zvezda. Izdelani sta bili dve kolekciji kuhinjskih krp s prtiči in pokrivnim
dekorativnim prtom. Opredeljen je bil trženjski splet za kuhinjske krpe, ki
predstavljajo uporabno kuhinjsko tekstilijo iz lanenega platna, potiskano s
tradicionalnim belokranjskim motivom in namenjeno domačim kupcem ter
turističnim obiskovalcem iz domovine in tujine. Razvoj kuhinjske krpe predstavlja
poskus ohranjanja znanj in spretnosti naših prednikov.
Ključne besede: laneno platno, kuhinjska krpa, Bela krajina, tradicionalni
ornamenti, otirač
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ABSTRACT
The diploma thesis »Bela krajina Linen Kitchen Towels« documents the planning
and production of kitchen towels made of linen cloth. In the theoretical part, the
traditional manual production procedure of linen cloth, still used in Bela Krajina,
was described, including the traditional Bela krajina embroidery techniques and
Bela krajina ornaments for the decoration of clothes and other textiles. The history
and use of the decorative towel called »otirač« and of the kitchen towel was also
described. The decorative towels from the storage of the Bela Krajina Museum
Metlika and the facts about flax and its use, told by the people from Bela Krajina,
were presented. In the experimental part, the characteristics of linen cloth used for
the production of kitchen towels were analysed. Two traditional Bela krajina motifs,
namely a diamond and an eight-arm star, were selected for the decoration of the
kitchen towels with the screen printing. Two collections of kitchen towels with
napkins and covering ornamental tablecloths were designed. A marketing mix for
the kitchen towels was defined. The kitchen towels made from linen cloth and
printed with a traditional Bela krajina motifs are useful kitchen textiles, designed for
domestic customers as well as tourists from homeland and abroad. The
development of the kitchen towel represents an attempt to preserve a part of our
ancestors’ knowledge and skills.

Keywords: linen cloth, kitchen towel, Bela krajina, traditional ornaments,
decorative towel »otirač«

ii

POVZETEK
Lanene tkanine, ki so bile predmet laboratorijskih preiskav v okviru diplomskega
dela, so bile: že več let uporabljana lanena kuhinjska krpa kot referenčna tkanina,
domače belokranjsko platno, madžarsko delno beljeno laneno platno, poljsko
beljeno laneno in poljsko delno beljeno laneno platno. Pri vseh petih vzorcih smo
analizirali:

surovinsko

sestavo,

skrčenje

pri

pranju,

vezavo,

videz
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stereomikroskopu, gostoto osnovnih in votkovnih niti, dolžinsko maso in vitje preje,
ploščinsko maso, debelino, zračno prepustnost, trdnost, količino zadržane vode,
ujemanje potiskov z barvo vezenin na otiračih iz Belokranjskega muzeja Metlika in
pralno obstojnost potiskov. Bistvena ugotovitev vseh preiskav je, da je za
kuhinjske krpe primerna lanena tkanina s ploščinsko maso okrog 200 g/m2. To je
tudi podatek, ki ga o vsakem lanenem platnu imajo prodajalci lanenih tkanin, tako
da se pri nakupu lanenega platna za izdelavo kuhinjskih krp hitro lahko odločimo o
ustreznosti posameznega lanenega platna za izdelavo kuhinjskih krp.
Po pregledu literature o belokranjskih oblačilih in hišnih tekstilijah ter po pogovorih
na terenu z ljudmi, ki so raziskovali oblačilno dediščino ali pa se ukvarjajo z
ohranjevanjem znanj o izdelovanju lanenega platna, oblačil in drugih izdelkov iz
lanenega platna, dejstva o okraševanju tekstilij v Beli krajini v preteklosti
dokazujejo izjemne spretnosti prebivalcev v danih slabih življenjskih razmerah. Ker
večina prebivalcev Bele krajine ni imela ne virov služenja denarja ne dostopa do
trgovskih središč, da bi si z denarjem kupila oblačila, je platno za oblačila izdelala
doma iz doma pridelanega lanu. Pri tkanju platna za oblačila niso uporabljali
raznobarvnih niti, saj bi jih pisanost platna ovirala pri krojenju oblačil. Oblačila so
zato izdelali iz enobarvnega platna in jih, ko so bila že krojena, okrasili s
štepanjem in raličanjem.
Pri tkanju platna za prte so uporabljali učinke, ki so jih dosegli z različnimi
vezavami (npr. dvo- in štirinitna platna ali platna na škatlice) ali pa so prte
izdelovali iz gladkega platna, na katerega so kasneje tkaničili ornamente.
Okraševanje z ornamenti se je pri tehniki tkaničenja podredilo tehnološkim
omejitvam, ki jih narekuje tkanje na statvah: vzorec ustvarjamo z barvno nitjo
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votka, ki jo vtkemo med niti osnove prečno čez tkanino od krajca do krajca; motivi
morajo zaradi tega biti strogo geometrični. Taki prti so se seveda uporabljali le za
posebne priložnosti. Še več možnosti za okraševanje so imeli pri tkanju otiračev
na ozkih statvah: tkalske mojstrice so jih okraševale s tkanjem barvnih vzorcev,
otirače pa so okraševali tudi z naknadnim tkaničenjem motivov. Tudi taki,
mojstrsko okrašeni otirači so se tkali za posebne priložnosti, lastniki so jih skrbno
varovali, zato so se tudi ohranili do današnjih dni.
Glede na to, da je domače platno, ki smo ga analizirali, pollaneno, iz mešanice
bombaža in lanu, in da le en izdelovalec domačega platna izdeluje platno z
debelejšo in bolj grobo prejo, kot je primerna za kuhinjske krpe, drugi izdelovalec
pa tke pollaneno platno, ugotavljamo, da na območju Bele krajine danes nihče več
ne tke domačega lanenega platna primerne debeline za kuhinjske tekstilije. V
domačem lanenem platnu je v določenem deležu dodan tudi bombaž, ker je
bombažna preja cenejša od lanene, pa tudi lažje jo je pridobiti (torej kupiti) kot
ročno presti laneno prejo iz doma pridelanih lanenih stebel.
Izdelava 100-odstotnega lanenega platna je glede na to, da vključuje zelo veliko
ročnega dela in doma pridelane surovine, predraga oziroma se je ljudje več ne
lotevajo, ampak iščejo druge vire zaslužka. Na podlagi pogovorov z domačini iz
okolice Adlešičev, kjer se v Beli krajini ljudje najbolj aktivno ukvarjajo s pridelavo in
predelavo lanu, je lan posejati, opleti, populiti, rositi … do tučnje in česanja vred še
lahko izvesti, postopek predelave v platno se ustavi v fazi, ko je treba vlakna ročno
presti. To je zelo naporno in časovno zamudno delo, ki terja tudi veliko ročnih
spretnosti, da je preja čim bolj enakomerna.
Kmetijske površine v Sloveniji in Beli krajini so že več let v zaraščanju, ker se
kmetovanje na večini kmetij opušča. Razpoložljivost kmetijskih površin za
povečanje pridelave lanu je torej velika, če bi le prebivalci imeli interes za
pridelavo lanu. Če delno mehaniziramo predelavo lanu od predenja do tkanja in
tako znižamo stroške predelave, imamo, upoštevaje veliko razpoložljivih kmetijskih
površin in nadpovprečno število brezposelnih, dober potencial za povečanje količin
izdelanega lanenega platna. Smotrno bi bilo preučiti možnosti za nakup starega,
še uporabnega predilnega stroja, s katerim bi strojno predli laneno prejo in jo
iv

kasneje tudi strojno tkali, morda tudi ročno. Tako bi proizvedli pristno domače
laneno platno za izdelavo kuhinjskih krp, ki bi jih okrasili bodisi z ročnim
tkaničenjem bodisi z ročnim tiskanjem belokranjskih motivov ter tako oblikovali
prestižne darilne izdelke. V Beli krajini se povečuje tudi interes za pridelavo
industrijske konoplje, zaenkrat predvsem za seme in čaj, stebla pa ostajajo
nepredelana, tako da obstaja možnost za predelavo konopljinih stebel v vlakna ter
predenje in tkanje konopljenega platna.
Za izdelavo cenovno konkurenčne lanene kuhinjske krpe za vsakdanjo rabo je
potrebno uporabiti uvoženo laneno platno iz držav, kjer proizvodnja lanenega
platna ostaja in je cenovno konkurenčna (Litva, Madžarska, Poljska, Romunija …).
Na takšno platno smo natisnili tradicionalne belokranjske motive ter z razlago
pomena teh motivov izdelkom dodali etnografsko vrednost.

Zaradi manjše elastičnosti in prožnosti v primerjavi z bombažem se lan bolj
mečka, zato so lanene krpe bolj zmečkane od bombažnih. Sicer pa je tudi pri
pranju kuhinjskih krp iz bombaža pri 95 °C bombažna kuhinjska krpa zmečkana.
Glede na boljšo vpojnost lanu v primerjavi z bombažem in glede na to, da lanena
kuhinjska krpa ne pušča vlaken na posodi in steklu, predlagamo nadaljnje
preiskave za uporabo lanenih tekstilij za čiščenje oken. Da bi čim bolj zmanjšali
onesnaževanje okolja pri tiskanju lanenih kuhinjskih krp z ostanki pigmentnih barvil
in tiskarske paste, predlagamo nadaljnje raziskave na področju rastlin in drugih
virov barvil, s katerimi so doma nekoč barvali laneno prejo za tkanje in tkaničenje
barvnih vzorcev, in možnosti za njihovo uporabo pri izdelavi lanenih kuhinjskih krp
danes.
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UVOD

Poleg bombaža, volne in svile sodi lan med najpomembnejša naravna tekstilna
vlakna, ki jih je človek tekom tisočletij s preizkušanjem mnogih naravnih snovi
izbral za izdelavo oblačil (Malej Kveder, 1987, str. 1). Pri raziskovanju gruzijske
jame Dzudzuana so odkrili 34.000 let stare tekstilije iz divjega lanu (Kvavadze et
al, 2009). Najstarejše najdbe uporabe lanu na ozemlju današnje Slovenije so tudi
iz časa prazgodovine. Pridelovali naj bi ga že koliščarji na Ljubljanskem barju
(Tolar in Toškan). V prvi polovici 18. stoletja je bilo v Sloveniji, predvsem na
Gorenjskem, v Prekmurju in Beli krajini s predivnim lanom posejanih okoli 6.000
hektarjev polj, po drugi svetovni vojni pa se je pridelovanje lanu zelo zmanjševalo,
dokler ni zamrlo (Kocjan Ačko, 2015, str. 127; Smerdel, 1998, str. 88). Površine, ki
so danes zasejane v Sloveniji z lanom, so premajhne, da bi bile evidentirane med
podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Krajnc, 2015, str. IV in 1). Sejejo
ga le nekateri posamezniki, ki uporabljajo stare modrosti o kolobarjenju poljščin in
v kolobar uvajajo tudi lan, so poučeni o zdravilnosti lanenih semen in olja ter se
zavedajo pomena ekološke pridelave poljščin (Smerdel, 1998, str. 82). Na
območju Bele krajine se je v zadnjih nekaj letih povečalo zanimanje za pridelavo
lanu in izdelavo lanenega platna na tradicionalen način.

Od prazgodovine do konca 18. stoletja je bilo pridelovanje in predelovanje lanu
stalnica človekovega vsakdana, v 19. stoletju pa je kljub vsem ukrepom
pridelovanje lanu stalno upadalo. Razlogov je več, med najpomembnejšimi je bil
uvoz cenejšega in udobnejšega bombažnega blaga, ki se je ob koncu 18. stoletja
že uveljavilo povsod v Evropi.
Lán je kulturna rastlina z modrimi cvetovi, ki ga gojijo zaradi vlaken in semen
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000). V skladu z Uredbo EU št. 1007/2011
o imenih tekstilnih vlaken in z njimi povezanim etiketiranjem in označevanjem
surovinske sestave tekstilnih izdelkov, je lan »vlakno, pridobljeno iz ličja lanu
Linum usitatissimum«.
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Lan so leta 2006 v državah EU-27 pridelovali na 105.025 hektarih, kar je
predstavljalo 20 odstotkov vseh svetovnih površin, posejanih z lanom (Poročilo
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu …). Sto štirideset obratov se je
ukvarjalo s predelavo lanenih stebel v vlakna, katerih so kar 80 odstotkov izvozili,
največ na Kitajsko, v nadaljnjo predelavo (predenje, tkanje, izdelava oblačil itd.).

Med evropskimi kmeti danes ponovno upada interes za sejanje lanu zaradi
povečanja odkupnih cen žit, ker je za pridelavo lanu potrebnega več dela, kapitala
in je sama tehnologija pridelave bolj zapletena od tehnologije pridelave žit,
zahtevan pa je tudi pet- do sedemletni kolobar. Da bi ohranili tradicionalno
proizvodnjo lanenih vlaken, zagotovili s kolobarjenjem biološko raznovrstnost in
izboljšanje kakovosti zemlje ter preprečili zmanjševanje števila zaposlenih v
sektorju pridelave lanu, Evropska unija pomaga pridelovalcem s plačili pomoči za
dolga lanena vlakna (Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu …).
Lan danes gojijo prvenstveno zaradi semena. Seme je odlična surovina za
prehranske izdelke, uporabljajo ga v proizvodnji naravnih farmacevtskih in
kozmetičnih izdelkov ter barv in lakov. Lanen pezdir, to so oleseneli deli stebel
lanu, ki se pri trenju še niso ločili od vlaken, uporabljajo za proizvodnjo papirja.
Slamo oljnega lanu uporabljajo za izolacijske materiale v gradbeništvu.
Lanena vlakna uporabljajo v tekstilni industriji, vse več pa tudi v avtomobilski in
letalski industriji (Kozlowski, 1987). Lanena oblačila ne povzročajo alergij in so
okolju prijazna, saj se biološko razgradijo (Rijavec, 2002, str. 13–24). Lanena
vlakna in olje pridobivamo iz enoletne rastline iz družine lanovk Linaceae, iz katere
je znanih več kot 100 različnih vrst lanu Linum (Jovanović, 1989, str. 101). Najbolj
razširjen je navadni lan Linum usitatissimum, kar pomeni »vsestransko uporaben«
(Rengeo, 1995, str. 36).
Lanene tkanine so v primerjavi z bombažnimi lahko enako ali celo bolj primerne za
kuhinjske krpe, ker so bolj vpojne in v primerjavi z bombažnimi tkaninami ne
puščajo vlaken pri brisanju posode in stekla. Lanene tkanine so zelo trpežne, saj
ima lan večjo trdnost od bombaža (Kocjan Ačko, 2015, str. 128).
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Namen diplomskega dela je bil razviti ročno potiskane kuhinjske tekstilije s
tradicionalnimi belokranjskimi vzorci, ki bodo predstavljale novo poslovno
priložnost za turistično ponudbo Bele krajine.

Cilji diplomskega dela so bili:
-

opisati tradicionalni tehnološki postopek ročne pridelave in predelave lanu
od semena do platna po belokranjskem ljudskem izročilu;

-

predstaviti tradicionalne belokranjske vzorce za okraševanje tekstilij in
opredeliti njihov pomen;

-

proučiti stanje na področju pridelave lanu in izdelave domačega lanenega
platna danes v Beli krajini;

-

proučiti tekstilno-tehnološke lastnosti sodobnih industrijsko izdelanih lanenih
tkanin, primernih za kuhinjske krpe;

-

oblikovati in izdelati kolekcijo lanenih kuhinjski krp, ročno potiskanih s
tradicionalnimi belokranjskimi ornamenti in

-

opredeliti trženje ročno potiskanih lanenih kuhinjskih krp.
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TEORETIČNI DEL

2.1

ROČNA IZDELAVA LANENEGA PLATNA

Plátno je »močna lanena tkanina«, lahko tudi »manjši kos take tkanine za
umetniško slikanje«. Poznamo »bombažno, konopljeno platno«, tudi »domače
platno, ki je ročno tkano iz ročno predene preje« (Slovar slovenskega knjižnega
jezika, 2000). Laneno platno je tkanina, izdelana iz lanene preje v enostavni
platnovi vezavi (Tekstilni razlagalni slovar). Industrijsko laneno platno je strojno
izdelano laneno blago na tkalskem stroju, še nedavno pa so ga znale naše babice
in dedje v vsaki hiši izdelati ročno na statvah. Znanja o ročni izdelavi lanenega
platna so v zadnjih petdesetih letih skoraj izginila. Za nas in naše zanamce so ga
ohranili le redki posamezniki.
Tradicionalni tehnološki postopek ročne pridelave in predelave lanu v Beli krajini je
po ljudskem izročilu obsegal več faz, kot so opisane v nadaljevanju.

Priprava njive na sejanje
Njivo moramo globoko preorati, da se lan dobro ukorenini (Kočevar, 1950, str. 84).
Račič (1951, str. 146) je zapisal, da ga sejemo na celino (preoran travnik) ali
zemljo, ki je dobro gnojena. Belokranjski pridelovalec lanu na kmetiji Raztresen
pravi, da danes njive pred setvijo lanu ne gnojijo.

Sejanje lanu
V aprilu na hektar površine ročno posejemo od 130 do 150 kg čistega in zdravega
semena jarega lanu in ga z brano ali grabljicami zagrebemo. Po petih do šestih
tednih začne cveteti (Jovanović, 1989, str. 103).

Pletje plevela
Če je lan zelo zapleveljen, ga moramo v mesecu maju opleti, sicer pa ga pustimo,
ne da bi ga okopavali ali pleli (Bezlaj in Glazer, 2011, str. 4).
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»Pukanje« (puljenje) lanu, zlaganje populjenih stebel in povezovanje v
»rukoveti« (snopiče)
Lan, ki ga želimo uporabiti za vlakna, moramo populiti, preden stebla in plodovi
porjavijo in preden seme popolnoma dozori, ker ima dozorel lan močno olesenelo
steblo. Če lan pulimo kmalu potem, ko odpade cvet in spodnji listi začnejo veneti
ter je takrat steblo še zeleno, dobimo vlakna, ki so zelo tanka, vendar manj trdna,
seme pa takrat še ni zrelo in zato ni uporabno za nadaljnjo setev (Jovanović,
1989, str. 103). Če lan pulimo v fazi zgodnje rumene dozorelosti stebel, dobimo
tanka, prožna, dolga in dovolj trdna vlakna, ki pa jih je količinsko manj kot v fazi
pozne rumene dozorelosti (Kočevar, 1950, str. 85–86).
Na območju Bele krajine lan pulimo v mesecu juliju, ko dozori. Stebla pulimo ročno
s korenino vred, ker vlakna segajo tudi v korenine. Pri tem je potrebno paziti, da so
stebla v snopu lepo poravnana. Pri puljenju stebla zlagamo in povežemo v
»rukoveti« (snopiče), tako da so korenine poravnane skupaj, razvejani del stebla s
semenom pa na drugi strani rukoveti (Bezlaj in Glazer, 2011, str. 7). Rukoveti
postavljamo po njivi pokonci, po deset skupaj, da se opirajo drug ob drugega,
doma pa jih prislonimo ob gospodarska poslopja ali zložimo v kozolec.
Sušenje na soncu in »šopanje« (otepanje, odstranitev) semen
Stebla lanu in semena se v snopih na polju posušijo v enem do dveh dneh. S
posušenih lanenih stebel odstranimo semena tako, da stebla »šopamo«
(otolčemo) s palico (Račič, 1951, str. 146). Semena očistimo plev (»načinimo«) in
spravimo.

Godenje
Sledi postopek godenja, s katerim iz lanenih stebel odstranimo pektin in tako
zrahljamo vezi med sklerenhimskimi celicami in olesenelim delom stebla, da lažje
izločimo vlakna. Lan godimo ali z rosenjem ali z namakanjem. Pri rosenju
razprostremo stebla v tankih vrstah po travnikih in pašnikih. Zaradi rose, dežja,
sonca, zraka in toplote se na steblih naselijo mikroorganizmi, predvsem plesni, ki
razkrojijo pektin. Stebla na travniku pazljivo obračamo, da se ne zmedejo. Z
obračanjem preprečimo razvoj bakterij, ki razkrajajo celulozo in poškodujejo
vlakna. Čas rosenja je odvisen od vremena, v Beli krajini traja približno tri tedne. V
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vaseh ob topli reki Kolpi so lan tri dni godili z namakanjem v mirnotekoči reki. Pri
razkrajanju pektina in plazmatičnih ostankov beljakovin je nastajal neznosen
smrad in snovi, škodljive za vodne živali, zato je takšen način godenja iz
ekološkega vidika neprimeren.
Za dobro kakovost vlaken moramo zelo natančno nadzirati proces godenja, da ne
traja premalo ali preveč časa. Premalo goden lan ima preveč ostankov pektina
med vlakni in premalo razrahljane vezi med celicami in zato težko ločimo
posamezna vlakna. Preveč goden lan ima temnejša in manj trdna vlakna
(Kočevar, 1950, str. 93–98; Bezlaj in Glazer, 2011, str. 7).
Sušenje godnih stebel
Ko so lanena stebla godna, jih vzamemo iz vode, splaknemo in posušimo najprej
na zraku, pri čemer jih za teden dni položimo na pokošen travnik, potem pa jih
sušimo v kozolcu. Dodatno jih sušimo še v sušilnici (pečnici), da postanejo krhka
(Račič, 1951, str. 146).
»Tučenje« (tolčenje) posušenih stebel
»Tučenje« posušenih stebel v lepem sončnem vremenu izvajamo na »tukači«, t.j.
lesenem orodju, ki ga poganjata z nogami dve odrasli osebi, tretja pa postavlja
snope godnih stebel pod tukačo, kjer se oleseneli deli stebla zlomijo (stolčejo) na
več mestih naenkrat (Bezlaj in Glazer, 2011, str. 8).

Trenje
Trenje izvajamo ročno z leseno trlico, s katero dodatno zdrobimo olesenelo jedro
suhega godnega lanenega stebla, da ločimo ličje z vlakni od lesa, pri tem pa
oleseneli deli odpadejo od vlaken (Bezlaj in Glazer, 2011, str. 9). Že leta 1950 je
Kočevar (str. 106) zapisal: »Ročno trenje je drago in bo kmalu imelo le še
historičen pomen tako kot ročno predenje.«

Trenju po potrebi sledi otepanje, pri katerem odstranimo preostali pezdir, to so
oleseneli deli stebel lanu, ki se pri trenju še niso ločili od vlaken. Otepamo ročno z
udarjanjem snopov vlaken ob desko (Rožanc, 2007, str. 41).
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Česanje na grebenu
S česanjem na grebenu odstranimo ostanke pezdirja, kratka, povprek ležeča in
dolga vlakna pa spravimo v vzporedno lego. Česana dolga vlakna, ki so primerna
za predenje fine preje, zvijemo v »povesmo«. Vlakna slabše kakovosti imenujemo
»lasnice«, ostanke, ki jih uporabimo za predenje grobe preje, pa »kudelja« (Račič,
1951, str. 146). Iz kudelje so predla mlajša dekleta, ki so se šele začela učiti
predenja. Vlakna za predenje (Cvitkovič, 1997, str. 12) si pripravimo že v poletnih
mesecih, po tučnji, to je običajno konec avgusta ali v začetku septembra.

Predenje
Predenje se začne pozno jeseni, takoj po opravljenih glavnih spravilih na polju
(pobiranje krompirja, koruze …) in konča do decembra, ker je prejo potrebno še
»pariti« in po novem letu začeti tkati. Tkanje se je končalo z veliko nočjo, ko je bilo
potrebno hišo temeljito pospraviti in očistiti ter pričeti delo na polju. Predemo ročno
(ročna preja) ali na kolovratu (kolska preja). Ročno predemo tako, da si predica
povesmo priveže na preslico, ki si jo zatakne za pas ali pa pritrdi na leseno klop. Z
levo roko si ureja debelino niti, z desno roko pa vrti vreteno in nanj navija nit.
Predenje ročne preje je zelo počasno, na kolovratih je hitrejše, vendar se niti,
predene na kolovratu, pri tkanju rade trgajo. V preteklosti so dekleta in žene predle
v zimskih večerih. Zbrale so se v hiši, ki je imela prostorno sobo. S seboj so
prinesle preslice ter vretena ali kolovrate. V prijetni družbi so ob petju pesmi
predle, nekatere pa tudi kvačkale, vezle, pletle. Ob medli svetlobi petrolejke ali
lojenke so vse večere, razen sobote, ko je bilo dovolj dela in čiščenja v hiši, predle
do polnoči, včasih pa še dlje. Pridna predica in tkalka je v eni zimi izdelala okrog
60 metrov platna. Na »prelu« so se jim pridružili tudi fantje, ki so dekletom krajšali
čas s pripovedovanjem šal in z raznimi igrami, tudi z nagajanjem pri delu, medtem
pa so z rezljanjem okraševali vretena in preslice. In tako so poleg lanenih niti
napredli tudi ljubezenske niti (Račič, 1951, str. 146–147; Cvitkovič, 1997, str. 12–
13).
»Motanje« na »rašek«
Spredene niti preko »raška« (motovila) navijemo v štrene (Bezlaj in Glazer, 2011,
str. 11).
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»Parjenje« štren (beljenje)
Spredene in v štrene zvite niti zložimo v »škafe« (lesene kadi), jih pokrijemo s
»pepeljačo« (kosom domačega platna), na katero nasujemo bukov pepel in ga
polivamo z vrelo vodo. Vrela voda, pomešana s snovmi iz pepela, pronica preko
preje in na dnu lesene kadi odteka skozi odprtino. To vodo ponovno zavremo in z
njo polivamo bukov pepel in štrene ter ponavljamo postopek, dokler na dnu škafa
ne priteče zelo vroča voda. Tudi drugo perilo iz domačega platna so prali na tak
način (Cvitkovič, 1997, str. 13–14). Bukov pepel daje učinek luga in pobeli laneno
prejo ter jo zmehča, namen parjenja preje pa je tudi ta, da se niti skrčijo.

Izpiranje
Parjene štrene so čez noč pustili v škafu, da so se ohladile, naslednji dan pa so jih
odnesli do vode (do reke Kolpe oziroma do vaškega kala), tam sprali lug iz štren,
jih močno oželi in odnesli domov (Cvitkovič, 1997, str. 14). Postopek parjenja so
večkrat ponovili; večkrat so parili predivo, bolj belo in mehko je bilo. Za belo prejo
so postopek parjenja štren ponovili osemkrat do devetkrat, za porosno (nebeljeno)
prejo pa samo trikrat, da se je zmehčala in se dala tkati, hkrati pa ohranila naravno
barvo, kar so pri tkanju izkoristili za barvne učinke (Račič, 1951, str. 151).
Sušenje štren
Oprane in močno ožete štrene so sušili pod napušči streh, dokler se na zimskem
mrazu in soncu niso posušile (Cvitkovič, 1997, str. 14). Če preja zmrzne, to
učinkuje enako, kot bi jo enkrat parili (Račič, 1951, str. 151).
»Motanje«, navijanje preje v »klobka« (klobčiče)
Dobro posušeno beljeno prejo iz štren previjemo v klobčiče s posebnim stojalom
(vretenom), na katerem so navite niti. Preja je tako pripravljena za snovanje
(Cvitkovič, 1997, str. 14).

Snovanje
Snovanje (priprava osnove ali osnutka) sodi med najvažnejša opravila pri izdelavi
platna, saj je od natančnosti snovanja odvisen potek dela pri tkanju. Konce niti iz
klobčičev (Račič, 1951, str. 149–150), ki jih snovalka predhodno položi v leseno
škatlo z dvanajstimi predali, napelje skozi snovalno deščico, jih na koncu zveže in
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natakne na »vitljen« (tudi »vitlen«), pripravo, ki sega od tal do stropa, ima obliko
vretena s štirimi pokončnimi stranicami in ima v sredini dolgo os, okrog katere se
vrti. Eno navitje okrog vitljena je dolgo štiri metre. Snovalka pri prvem navitju
določi dolžino osnutka (navadno 32 metrov) in spodaj ter na vrhu ustrezno
preplete niti na pripravljene kline. Snovanje niti na vitljen ponavljamo tako dolgo,
dokler ni nasnutih dovolj niti za želeno širino platna. Pri domači ročno predeni preji
ima osnutek od 600 do 780 niti. Osnutek previdno snamemo z vitljena, ga
spletemo v »koso« in nato navijemo na »krosna« (statve). Snovanje in navijanje
so v preteklosti izvajale le izurjene mojstrice – ena ali dve za celo vas.
Tkanje na »krosnih« (statvah)
V Beli krajini so tkalke iz lanene, konopljene in bombažne preje tkale gladko
pražnje in grobo platno ter platna z vzorci ribje kosti, kock ali barvnih vzorcev,
skupaj (Račič, 1951, str. 145) »15 do 30 vrst raznega ročno tkanega platna«. Vsa
platna so zaradi omejitev širine statev široka do 70 cm. Iz domačega platna so
izdelovali oblačila in tekstilije za dom, torbe in nahrbtnike. Ozke trakove so tkali na
»brdce za tkanje trakov« (deščico v velikosti človeške roke z zarezami in
luknjicami z devetimi niti osnove), pasove na »statvice« z dvajset do trideset nitmi
osnove, vzorčaste predpasnike in torbe iz bele, modre, rdeče in zelene volne so
belokranjski pravoslavni priseljenci tkali na pokončnih statvah (»tara«), najbolj
razširjena pa so bila »krosna« (horizontalne statve), ki so bila narejena iz
bukovega lesa. Za tkanje »otiračev« (brisač) so imeli ozka krosna (Račič, 1951,
str. 147–149). Debelina in mehkost platna sta bili odvisni od debeline in sukanja
preje, beljenja preje in od kombinacije različnih materialov v preji (lan, konoplja,
kasneje tudi bombaž). Kot pravi Žagarjeva (1998, str. 112), smo na slovensko
ozemlje zelo fino tkana in tanka platna dobili le z uvozom iz Šlezije, Češke in
Moravske.
Da je bilo pridelovanje in predelovanje lanu od semena do platna zelo težko delo,
priča tudi ljudski pregovor »Lan je lan, z njim je delo leto in dan.« To pomeni, da
so se opravila, povezana z lanom, nekoč na kmetiji izvajala celo leto. Ker je bilo s
pridelavo in predelavo predivnic (lana in konoplje) veliko dela, so si vaščani med
seboj pomagali (Makarovič, 2009, str. 23). Nekatere faze izdelave lanenega platna
po belokranjskem ljudskem izročilu so prikazane na sliki 1.
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(a)

(b)

(c)

(č)

(e)

(d)

(f)

(g)

(h)

Slika 1: Prikaz nekaterih faz tehnološkega postopka ročne izdelave lanenega
platna po belokranjskem ljudskem izročilu: (a) sušenje lanenih stebel,
povezanih v “rukoveti”; (b) godenje lanenih stebel z namakanjem v
mirnotekoči topli reki Kolpi; (c) »tučenje« (tolčenje) posušenih stebel na
»tukači«; (č) ročno trenje lanenih stebel z leseno trlico; (d) česanje
vlaken na grebenu; (e) predenje; (f) navijanje spredenih niti v štrene
preko »raška«; (g) »vitljen« za motanje štrenj v “klobka”; (h) ”krosna”
(statve) za tkanje platna (Bezlaj in Glazer, 2011; Grabrijan, 2008)
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2.2 BELOKRANJSKE VEZILJSKE TEHNIKE IN ORNAMENTI

2.2.1

Tradicionalne belokranjske veziljske tehnike

Tkanju platna sledi nadaljnja obdelava do končnega izdelka, t.j. krojenje, razrez,
šivanje in okraševanje. Iz lanenega platna so v Beli krajini izdelovali oblačila, prte,
posteljnino, otirače, pastirske torbe ipd. Izdelke so okraševali s tkaničenjem,
štepanjem, raličanjem (slika 2), šlinganjem in vezenjem po narisu in s križci (Bezlaj
in Glazer, 2011, str. 13–14).

(a)

(b)

(c)

Slika 2: Prikaz tradicionalnih belokranjskih veziljskih tehnik: (a) tkaničenje, (b)
raličanje in (c) štepanje (Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 25–
27; Makarovič, 2009, str. 73 in 77)
V Beli krajini se je »od veziljskih tehnik kot nekakšna belokranjska značilnost do
danes ohranilo »tkaničenje« – tehnika vezenja po štetih nitih, ki posnema tkanje«
(Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 5). Tkaničenje je nastajalo pri tkanju
na statvah, kasneje pa so ga začeli posnemati z iglo (Račič, 1951, str. 155).
Zahtevno tkalsko tehniko tkaničenja so v 19. stoletju preoblikovali v tehniko
vezenja, saj »je enostavna, hkrati pa uporabna za različne vezene izdelke, zlasti
na domačem platnu«.
Tkaničili so strogo simetrične motive z geometrijskimi oblikami v modri in rdeči
barvi. S tkaničenjem, štetjem niti prečno po osnovi, so okraševali prte, prtičke,
posteljna pregrinjala, svatovske otirače, zavese, okrasne blazinice, torbe in dele
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oblačil (Cvitkovič, 1997, str. 18; Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 11 in
25).
»Štepanje« je drobna pisana vezenina po štetih nitih za vezenje na belokranjski
ljudski noši. Prepoznamo jo po majhnih kvadratkih, nanizanih v strnjene vrste
(Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 26). V okolici Vinice so Belokranjice
pri štepanju uporabile samo eno barvo (modro ali oranžno), v okolici Adlešičev pa
dve barvi (modro in rdečo), v drugih vaseh štepanja niso uporabljali. Pri
»raličanju« so žene iz območja Podzemlja, Metlike, Radovice, Suhorja in Semiča z
vezeno cikcakasto črto okraševale rokave oblačil na ramenih in zapestjih pa tudi
okrog vratu in po prsih. Raličanje je ime dobilo zaradi oblike Ʌ, ki spominja na
ralico (leseni snežni plug). Raličanje je po navadi narejeno s črno nitjo, včasih z
rdečo, včasih pa s kombinacijo obeh (Sič, 1918).

Ostale tehnike vezenja, ki so jih uporabljali v Beli krajini in tudi drugod po Sloveniji,
so »šlinganje« (richelieu), navadno vezenje in vezenje s križci. Znanje o teh
tehnikah so v Belo krajino prinesle učiteljice, ki so prišle službovat v belokranjske
šole (Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 27).
Ornamentika belokranjskega tkanja, t.i. »tkaničenje, ki je nastajalo pri tkanju na
statvah, je zaradi tehnike predvsem geometričnih oblik« (Račič, 1951, str. 155). Za
tkanje na statvah so bili primerni geometrijski vzorci (kvadrat, ki stoji diagonalno,
osmerokraka zvezda in svastika), živalske in druge motive (petelin, pav) pa so
prilagodili tkalski tehniki, pri kateri so med niti osnove pretkane barvne niti votka.
Podobno pri tkaničenju v platno s šivanko vpeljujejo barvno nit.

2.2.2

Tradicionalni belokranjski ornamenti

V literaturi o okraševanju tekstilij avtorji uporabljajo različne besede za
poimenovanje okraskov. Sič (1918) v zbirki Narodne vezenine na Kranjskem
uporablja izraze »ornament« in »vzorec«, pa tudi »motiv«. Račič (1951, str. 155–
157) v članku Domače tkalstvo v Beli krajini uporablja »ornamentika« in »vzorec«,
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Niklsbacher-Bregarjeva (1982, str. 112) govori o vzorcih. V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (2000) so zapisani naslednji pomeni pojmov:
•

ornamènt je »likovni element, namenjen olepšavi, okrasek: vrezovati
ornamente v glinasto posodo; barvni, zlati ornamenti / ornament na
preprogi; ornamenti z rastlinskimi motivi / prtiček z ljudskimi ornamenti /
figuralni ornament nad vrati; štukaturni ornamenti«;

•

motív je »osnovna tematska prvina umetniškega dela; v ornamentih se
motiv ponavlja«;

•

vzórec je »stvar, katere lastnosti, značilnosti se posnemajo, upoštevajo kot
merilo: določiti, izbrati vzorec; delati predmete po vzorcu; kar sestavljajo
likovne sestavine, ki se na kaki površini navadno pravilno ponavljajo«.

Tako kot so avtorji v svojih prispevkih uporabljali izraze, tako jih v diplomskem delu
povzemamo, v nadaljevanju pa uporabljamo pojem »motiv« za posamezen
okrasek (npr. osemkraka zvezda, romb), pojem »ornament« pa za celoten okrasek
na izdelku (npr. zaporedje osemkrakih zvezd). Pojem »vzorec« uporabljamo za
poimenovanje petih kosov lanenih tkanin, na katerih smo izvedli preiskave njihovih
lastnosti.
Pri belokranjski ornamentiki (Račič, 1951, str. 156) je »viden vpliv Orienta, od
koder je tehnika prišla«. Med ornamenti najdemo tudi podobo petelina (slika 3), ki
so jo na ležiščnih pregrinjalih uporabljali Stari Slovani, da bi odganjal zle duhove,
petelinov rep tudi tvori četrtino »osmerokrake zvezde«, ki je pogost ornament na
belokranjskih tkaninah in tudi na preslicah (Račič, 1951, str. 156–157). Tudi
podoba pava (slika 3) je zelo stara. V »starokrščanskih časih se je pojavljala kot
ornament na cerkvah v kamnu« in na tkaninah in čipkah (Račič, 1951, str. 156).
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(a)

(b)

Slika 3: Živalska motiva na belokranjskih vezeninah: (a) pav in (b) petelin (Račič,
1951)

Med najstarejše ornamente sodi belokranjski vzorec s svastiko. Na belokranjskih
vezeninah so poleg geometrijskih vzorcev upodobljeni tudi ptiči. Edini primer
motiva s človeško figuro je moški z mlajem in psom (slika 4). Rastlinskih motivov
skoraj ni (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 100–102).

Slika 4: Motiv moškega z mlajem in psom ter osemkrako zvezdo v rombu, tkaničen
na okrasni blazini iz domačega platna; izdelek domače in umetnostne obrti
Ivanke Sajovic iz Vinice (foto Ivanka Sajovic)
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»Značilna za belokranjske vezenine (Sič, 1918) sta osmerooglata zvezda in
četverokotnik (karé).« Prva stran vezenine je tista, ki je močneje pokrita z
vezenino; ima manj vidnega platna, na katerem je vzorec izvezen.
Stari belokranjski motivi na tekstilijah, ki jih hranijo muzeji in zasebniki, izražajo
veliko spretnosti in znanje tkalk. Izdelke je po belokranjskih vaseh Adlešiči,
Črnomelj, Daljne Njive, Damelj, Dragatuš, Jerneja vas, Krašnje selo, Kvasica,
Obrh, Polje, Sela pri Otovcu, Semič, Stari trg, Tribuče, Vinica, Zapudje in Sinji Vrh
zbirala Poldka Bavdkova, ki je leta 1901 prišla v Vinico za učiteljico. Belokranjsko
vezenje je uvedla tudi v šolo in imela v Črnomlju na okrajni učiteljski konferenci
referat o belokranjskem vezenju, s katerim je navdušila učiteljice iz drugih šol, da
so po navodilih učiteljice Bavdkove uvedle ročno delo v svojih šolah (Račič, 1951,
str. 144).
Ko jo je leta 1956 intervjuval profesor Jože Dular, slovenski pesnik, pisatelj in med
leti 1951 in 1981 direktor Belokranjskega muzeja v Metliki, je učiteljica Bavdkova o
svojem delu povedala: »Po vaseh sem pobrala vzorce s starih vezenin, jih
preučila, posnela in uredila, tako po krajih kot po tehniki, nakar jih je profesor Sič
prerisal in izdal. Na žalost pa je bila iz Sičeve zbirke razvidna samo ornamentika,
ne pa tudi tehnika, zato sem morala izdelati pomožno zbirko, s katero sem
praktično pokazala pravilno vezenje.« Zbirka je potovala po celotnem slovenskem
ozemlju, Bavdkova pa je tekom let po raznih krajih pripravila veliko razstav svojih
izdelkov, tako da se je belokranjsko vezenje po njeni zaslugi razširilo po vsej
Sloveniji in zunaj nje, celo pri zdomcih v Ameriki. Bogato etnografsko zbirko
oblačil, pripomočkov za tkanje in vezenje, otiračev in drugih izdelkov je leta 1951
podarila Belokranjskemu muzeju Metlika in jih ohranila za nas in naše zanamce
(Dular, 1995, str. 28–29).
Zahvalo za sodelovanje in zasluge za ohranitev »krasne domače umetnosti« je
učiteljici Bavdkovi leta 1918 v drugem delu svoje zbirke Narodne vezenine na
Kranjskem, ki je posvečen belokranjskim vezeninam, priznal tudi avtor zbirke
Albert Sič, ki pravi, da je tudi v Beli krajini »narodno nošo, žal, izpodrinila moda,
zato se je vezenje narodnih motivov popolnoma opustilo«.
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Skoraj petdeset let po izidu Sičeve zbirke motivov, ki je zaradi uničenja v drugi
svetovni vojni postala prava redkost, je Neli Niklsbacher-Bregar leta 1967 z zbirko
vezenin s križci in belokranjskih vezenin z naslovom Narodne vezenine na
Slovenskem želela javnosti, zlasti pa mladini, znova odkriti »skoraj pozabljeno
bogastvo in lepoto naših starih ljudskih vezenin« (Niklsbacher-Bregar, 1982, str.
5). Priporoča, da jih uporabimo na prtih, prtičih, pregrinjalih za skrinje in ležišča,
prevlekah za blazine, ovitkih za knjige, albume in mape, na otroških oblekicah,
ženskih oblekah in bluzah, za obrobke moških platnenih srajc pa tudi pri pletenju
zimskih športnih oblačil, kot so puloverji, jopice, rokavice, palčniki, dokolenke in
čepice. V nadaljevanju o bogastvu narodne dediščine pravi: »Zakaj bi iskale
vzorce po tujih časopisih, ko doma naravnost plavamo v lepoti številnih originalnih
vzorcev, da nam lahko za našimi mejami zanje pošteno zavidajo!« (NiklsbacherBregar, 1982, str. 112).
Rastlinski in živalski motivi (slika 5), ki jih najdemo na belokranjskih prtih in
otiračih, so za okraševanje uporabljali tudi drugje in v drugih časovnih območjih,
npr. motiv dveh ptic, obrnjenih druga proti drugi, je značilen tudi za tkanine iz
Perugie v Italiji (Žagar, 1998, str. 116–124).

(a)

(b)

Slika 5: Živalski motivi (a) na otiraču iz Belokranjskega muzeja Metlika in (b) na
otiračih iz Perugie v Italiji (Morandini in Romeo, 1998, str. 221)
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Kot piše Žagarjeva (1998, str. 116–124), ti motivi izhajajo iz srednjeveških
vzorčnih knjig (slika 6), v katerih naj bi bili zbrani starejši znani vzorci, ki so jih
evropske dežele prevzele in po svoje preoblikovale, zato moramo biti previdni pri
pripisovanju simbolnega pomena tem motivom, saj so evropske dežele prevzele
pri motivih njihovo obliko, ne pa nujno tudi njihovega simbolnega pomena. Ena od
takih knjig je tudi knjiga vzorcev tkalskega mojstra Jožefa Bernika iz leta 1878, ki
jo hrani Loški muzej v Škofji Loki, v kateri so vzorci, ki so podobni vzorcem v
knjigah F. Kocha iz leta 1847, A. Candotta iz leta 1791 itd.

(a)

(b)

Slika 6: Vzorci (a) iz vzorčne knjige avtorja Weberja, natisnjene leta 1783 (Silpala,
1998, str. 49) in (b) iz italijanske vzorčne knjige, fotografirane na razstavi v
Bologni leta 1979, podatek o njeni starosti pa ni znan (Morandini in
Romeo, 1998, str. 222)

V projektu Linen on net, v okviru katerega so leta 1998 sodelovali strokovnjaki iz
Finske, Švedske, Italije in Slovenije ter raziskovali skupno kulturno dediščino na
področju lanu, so pri primerjanju vzorcev na namiznih prtih odkrili precejšnjo
podobnost, vendar to področje še ni dovolj natančno raziskano za posplošene
ugotovitve. V posameznih primerih so našli identične vzorce v različnih državah, iz
česar lahko predpostavljamo, da imajo ti vzorci skupen izvor. Vemo, da so se
tkalski mojstri selili iz države v državo in nosili svoje vzorce s sabo, vendar
zaenkrat ta potovanja še niso celovito raziskana. Zanimivo bi bilo raziskati tudi,
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zakaj so vzorci našli svojo pot na različne konce sveta in zakaj so se podobne
tkalske tehnike in izdelki uporabljali v različnih socioloških, geografskih in
zgodovinskih okoljih (Suni, 1998, str. 13–14).
Bolj pogumno in natančno o tej temi pišejo Staroverci: »Motivika je vedno imela
magični, varovalni in religiozni pomen. V motiviki so zakodirano zapisana
pomembna staroverska sporočila. Okrasje na vezeninah nikoli ni imelo zgolj
estetskega namena. Nobena stvar v življenju ni bila naključna ali brez posebnega
pomena. Prav tako so imela staroverske pomene vsa hišna in druga znamenja,
npr. na vratih hiše, kašče ali na orodju« (Slovenske ljudske vezenine, 2014).
Pomeni motivov so zelo zanimivi, še posebej je zanimivo, da se motivi, ki se
pojavljajo na belokranjskih vezeninah, pojavljajo na več koncih sveta.
Romboidni ornamentalni znaki (romb, četverokotnik, karo) se pojavljajo v Evraziji
že v prazgodovini, simbolizirajo zemljo, povezanost s številom štiri (Slovenske
ljudske vezenine, 2014): »Zemlja in prostranstvo sta razdeljena na štiri dele, glede
na človeka so to prednja, zadnja, leva in desna stran. Isto na vzhod (jutranjo
stran), jug (dnevno), srednji del in zahod (večerni del) in sever (polnočni čas).«
Romb najdemo na keramiki, nakitu, kovinah in tekstilu. Dopolnjujejo ga žarki,
kljuke; pogosto ima v sredini še drug simbol, npr. osemkrako zvezdo, križ (slika 7).
»V 19. stoletju je bil romb eden osnovnih ornamentov v tehnični kulturi in med
tkalnimi vzorci« (Slovenske ljudske vezenine, 2014).

Slika 7: Detajl okenske zavese iz domačega platna s tkaničenim vzorcem romba
(kara) s križem v sredini, fotografirano pri izdelovalcu domačega platna
Borisu Raztresenu v belokranjski vasi Rim
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Križ je eden najstarejših simbolov, zaradi svoje preprostosti razširjen po vsej
zemeljski obli v vseh religijah in verovanjih sveta od prazgodovine do današnjih
dni. Simbolika križa se je skozi zgodovino spreminjala. Simbolizira (Petrič) svet,
sonce in plodnost. Sestavljen je iz navpične in vodoravne črte, zedinjenje
moškega božanstva z ženskim, neba in zemlje. Ima štiri dele, simbolizira križišče,
kaže na štiri strani neba. Njegova oblika posnema staro orodje za pridobivanje
ognja, zato je simbol zemeljskega in nebesnega ognja. Med ljudmi velja za
varovalno znamenje pred gromom in dežjem, proti udaru strele, zlemu duhu in
drugim vrstam nesreče. Imenovali so ga tudi božji znak. Kasnejšega izvora je
povezava križa z besedo Kristus in pomenom razpela.
Osemkraka zvezda ali oktagram (slika 8) je eden od starih simbolov, razširjen po
celem svetu. Poznajo jo v Latviji, na Baltiku, na Norveškem, domorodci v Čilu in
Argentini. V različnih kulturah po Evropi in po svetu predstavlja zvezdo jutranjico
oziroma planet Venero. Litvanska boginja jutranjice Aušrinė, grška Eos, rimska
Aurora, vedska Ushas in slovansko žensko božanstvo, ki se skriva za jutranjo
zvezdo Danico, imajo ženske mitološke lastnosti plodnosti, rodovitnosti in
vsesplošnega življenja. »Število osem se v latvijski kulturi povezuje s plodnostjo, v
krščanstvu pa s ponovnim rojstvom, simbolom večnega življenja in milosti. V
Evropi je simbol poznan kot magijski znak sreče« (Slovenske ljudske vezenine,
2014).

Slika 8: Motiv osemkrake zvezde na fasadi ukrajinskega muzeja pisanic, ki
predstavlja največjo pisanico na svetu, visoko štirinajst metrov in
premera deset metrov (Rzhevsky, 2011)
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Svastika (slika 9) je starodaven verski in okrasni simbol, predstavljena kot
sončno, življenjsko kolo. Je star simbol sreče, zdravja, simbol božanske narave in
celotnega Univerzuma. V sanskrtu pomeni »biti dober«. Že od mlajše kamene
dobe dalje se pojavlja skoraj na vseh celinah, kot verski simbol pa se še vedno
uporablja v budizmu in hinduizmu (Slovenske ljudske vezenine, 2014).

Slika 9: Motiv svastike na belokranjskih vezeninah (Račič, 1951)

2.3 OTIRAČI
Belokranjci so zaradi oddaljenosti od večjih mest in slabe prometne povezanosti z
njimi v preteklosti in tudi danes prisiljeni živeti skromno in iznajdljivo. Takšna so
bila tudi oblačila njihovih prednikov: izdelana iz preprostega beljenega lanenega
domačega platna, okrašena z ročno vezenimi okraski iznajdljivih ženskih rok.
Pravoslavni srbski prebivalci, ki so se na belokranjsko območje naselili v drugi
četrtini 16. stoletja, ko so bežali pred Turki, so za razliko od večinskega
prebivalstva Bele krajine uporabljali okrasje na oblačilih, ženske pa tudi nakit
okrog vratu in v laseh. Najbolj okrašeni so bili raznobarvni tkani volneni ženski
predpasniki, tkane okrasne brisače (otirači) in torbe iz usnja s progasto tkanim
pokrovom iz ovčje volne (Makarovič, 2009, str. 148, 157, 170, 201–202).
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Več okrasja kot na belokranjskih oblačilih lahko vidimo na otiračih, ki jih hranijo
muzeji in lastniki v zasebnih zbirkah. »Otiráč« po razlagi Slovarja slovenskega
knjižnega jezika (2000) pomeni »brisača«, etnološko pa »dolgi, ozki brisači
podoben kos platna, izvezen z ustaljenimi vzorci, ki se uporablja pri obredjih v Beli
krajini«. Otirače so uporabljali na svatbah. "Zastavonoša (zastavnik) je na čelu
poročnega sprevoda nosil na lepo pobarvanem drogu pritrjena dva pisana domača
otirača, več rdečih robcev in pisanih trakov, na vrhu droga pa je bilo nataknjeno
jabolko" (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 98). Z otiračem so okrasili tudi »vrtanj«
(velik hleb boljšega kruha z odprtino v sredini), v svatovski sobi so ga obesili na
steno nad nevestinim sedežem (slika 10). Tudi svatovska soba je bila okrašena z
otirači, zato so jih imenovali tudi »svatski robci«.

Slika 10: Stene svatovske sobe na Vinici, okrašene z otirači (Vezenine v Beli
krajini skozi čas, 2013, str. 56)
Ornamenti na dolgem in ozkem otiraču potekajo vodoravno od krajca do krajca.
Oba konca otirača sta bogato okrašena s širokimi ornamenti, proti sredini otirača
pa so ornamenti vedno ožji in redkejši (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 8). Širina
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otiračev meri od 21 do 35 cm, dolžina pa od 150 do 250 cm in več, zelo redko pa
tudi manj (npr. 75 cm). »Na obeh ozkih stranicah so otirači opremljeni z resicami,
nepretkanimi nitmi osnutka« (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 100). Z navadnim
ažurnim ali s kvadratnim ažurnim vbodom so preprečili puljenje votkovnih niti med
resicami (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 110). Drug način oblikovanja resic je bil
sukanje štirih zapovrstnih niti osnove. Vzdolžni robovi otiračev niso okrašeni, ker
so zaključeni s krajci. Otirači so bili okrašeni tudi s križci in vezenimi motivi (npr.
cvetlicami), poleg Belokranjcev so jih izdelovali tudi v Prekmurju, na Gorenjskem
in v Gornjesavski dolini (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 11–14).
Namizni prti in otirači v muzejskih zbirkah (samo Slovenski etnografski muzej ima
več kot 70 prtov in preko 100 otiračev) kažejo lepo in bogato podobo; so bogato
okrašeni in dovolj dobro ohranjeni. Vendar moramo paziti, da nas to ne zavede.
Drugi viri in literatura opozarjajo, da so predmeti iz 19. in 20. stoletja, ohranjeni v
muzejih, »vrh«, ki pa ne govori o vsakdanjih razmerah. Uporabniki so namreč
okrašene predmete le občasno uporabljali in izjemno skrbno hranili. V kmečkem
okolju pa so bili taki bogati predmeti bolj redkost (Žagar, 1998, str. 101).

2.4 GOJENJE

IN

PREDELAVA

LANU

V

BELI

KRAJINI

IN

RABA

TRADICIONALNIH BELOKRANJSKIH ORNAMETOV DANES
Na območju Bele krajine se v zadnjih nekaj letih povečuje zanimanje za pridelavo
lanu in izdelavo lanenega platna na tradicionalen način. Kot so mi povedali
sogovorniki na terenu, prideluje lan v Beli krajini le nekaj družin na manjših
površinah, vsaka družina na nekaj arih zemlje. V preteklosti so ga pridelovali in
predelovali po celotni Beli krajini, ne le ob reki Kolpi. Na bolj oddaljenih območjih
od reke Kolpe so namesto namakanja v vodi godili lan z rosenjem na travnikih.
V skladu z metodološkim pojasnilom Statističnega urada Republike Slovenije o
zbiranju podatkov o rastlinski pridelavi v Sloveniji (Krznar, 2015) so industrijske
rastline »poljščine, med katere štejemo: oljnice (oljno ogrščico, sončnice, sojo,
buče za olje), hmelj in druge industrijske rastline (začimbe, dišavnice in zdravilne
rastline ter druge industrijske rastline)«. Lan kot tak na desetih straneh
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metodološkega pojasnila samostojno ni omenjen, je pa uvrščen med »druge
industrijske rastline« in je količina njegove pridelave tako majhna, da ni posebej
omenjen. Povečanje zanimanja za pridelavo industrijskih rastlin med leti 2000 in
2010 v treh belokranjskih občinah prikazujejo podatki v preglednici 1. Površine,
zasajene z industrijskimi rastlinami v Beli krajini, so se od leta 2000 do leta 2010
povečale s trinajstih na osemindvajset hektarjev.

Preglednica 1: Površina in število kmetijskih gospodarstev v belokranjskih
občinah, ki pridelujejo industrijske rastline 1.1.1.1.03. (Kmetijska
gospodarstva …)

Občina

Površina

Število kmetijskih

(ha)

gospodarstev

2000

2010

2000

2010

Črnomelj

1

15

6

35

Metlika

12

13

16

36

Semič

-*

z**

-*

z**

SKUPAJ

13

28

22

71

* Ni pojava.
** Manj kot 3 enote.

Od leta 1951, ko je Račič v članku Domače tkalstvo v Beli krajini razmišljal o
oživitvi tkalskih znanj in njihovi uporabi za izdelavo ročno izdelanih umetniškoobrtniških izdelkov z možnostmi za izvoz, je minilo 65 let, število tkalcev pa se je
od okrog 400 zmanjšalo na samo dva; to sta Nada Cvitkovič (Domača obrt Nada
Cvitkovič s.p., Adlešiči 3, 8341 Adlešiči) in Boris Raztresen (Domačija domačih
obrti Raztresen, Rim 5, 8341 Adlešiči), ki na območju Bele krajine po
tradicionalnem postopku ročno izdelujeta domače platno. Boris Raztresen vsako
zimo na statvah stke od 25 do 50 tekočih metrov lanenega platna, Nada Cvitkovič
pa količino izdelanega platna prilagaja povpraševanju po izdelkih. Oba ohranjata
tradicionalna znanja naših prednikov v zvezi s pridelavo in predelavo lanu od
semena do platna na območju Bele krajine in to dediščino širita tudi med
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turističnimi obiskovalci. Pri organiziranju dogodkov in prireditev, na katerih
prikažeta posamezne faze pridelave in predelave lanu, sodeluje tudi Javni zavod
Krajinski park Kolpa, saj ozemlje, na katerem pridelujeta in predelujeta lan, leži na
območju Krajinskega parka Kolpa. Razlog, da danes malo kmetov prideluje in
predeluje lan, je tudi v pomanjkanju ljudi za delo na kmetijah, saj je z lanom vse
leto veliko dela. Zaradi ročne izdelave lanenih izdelkov so njihove cene visoke.
Pred prodorom bombažnih barvanih prej so platna okraševali z doma barvanimi
lanenimi prejicami. O rastlinah in barvah, s katerimi so nekoč barvali prejice, je
zunanja sodelavka Belokranjskega muzeja Metlika po svojih spominih iz otroštva
povedala, da so doma barvali prejice v zeleno barvo z bršljanovimi listi, v rjavo
barvo s čebulnimi listi in hrastovim lubjem, v rumeno barvo s skorjo tršlikovine. Ko
je bila preja pobarvana, so jo namočili v kis. Barve so bile zamolkle, takšne, kot so
jih uspeli pridobiti iz rastlin.
Ko so Belokranjke dobile možnost, da za tkanje in okraševanje izdelkov iz
domačega platna kupijo bele in barvane bombažne prejice, so jih začele
uporabljati pri svojem delu. Za nekaj klobčičev bombažnih prejic so belokranjske
ženske v Ljubljani zamenjale cele bale domačega platna. Bombažno prejo so
kupovali tudi v hrvaški tovarni v Dugi Resi. Izdelovali so tudi platno z osnovnimi
nitmi iz lanu in/ali konoplje ter votkovnimi nitmi iz volne in/ali bombaža. Pri
okraševanju predpasnikov in uniform so uporabljali tudi okrasne trakove. V
Belokranjskem muzeju Metlika imajo katalog oblačil po naročilu iz leta okrog 1920.
Do druge svetovne vojne se je že zelo čutil vpliv tujih trendov na belokranjsko
nošo. Druga svetovna vojna je prinesla mnogo uničenja. Čipke, ki so jih ženske
izdelale za okraševanje izdelkov pred vojno, so po vojni parale, da so imele niti za
krpanje oblačil.
Ročno tkano laneno platno danes izdelujejo v različnih mešanicah z bombažem,
odvisno od tega, za kateri izdelek ga potrebujejo. Težko je tkati 100-odstotno
laneno platno, saj je treba prejo mazati z voskom, da niti pri tkanju bolj gladko
tečejo skozi vodila in se pri visoki zračni vlagi ne trgajo.
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Ljudje, s katerimi smo se pri terenskih raziskavah pogovarjali, so povedali, da so
bili Bojančani (prebivalci belokranjske vasi Bojanci, potomci pravoslavnih
priseljencev Uskokov) in kočevski Nemci mojstri domačih obrti, ki so tudi
okraševanje lanenih tekstilij nadgradili. Pogosto uporabljan motiv v Adlešičih je bila
osemkraka zvezda, ki je bila razpoznavni znak za Adlešičane. Simbolnega
pomena osemkrake zvezde ne poznajo, morda se je ta pomen skozi tisočletja
spreminjal, prvotni pomen pa pozabil. Osemkraka zvezda in romb sta najpogosteje
uporabljena tudi zato, ker ju je lažje tkati kot motiv z dvema pticama ali kakšen še
večji motiv.
Glede okraševanja noš so sogovorniki povedali, da so bile okrašene le poročne
noše, vsakdanje pa ne. Okrašeno nošo danes doma in po svetu prikazujejo kot
vsakdanjo nošo, kar daje popačen vtis, saj je bila noša za vsak dan skromna, ni
bila vezena, okrašena je bila le z raličanjem na rokavih in/ali štepko na robu krila.
Tudi pri gospodinjskih tekstilijah je bilo tako. Okrašeni so bili samo praznični prti,
svatovski otirači, nevestina bala, darilni izdelki in prti, ki so jih uporabljali ob
pokojniku. Na stenskih krpah so pogosto uporabljali vezenje po črti, brez polnjenja,
da so porabili manj preje.
Otirač je v Beli krajini že davno spremenil svojo funkcijo, ljudje se več ne brišejo v
njega. Danes je uporaben kot prt tekač na mizi, da ustvari vzdušje domačnosti.

2.5

KUHINJSKA KRPA

Krpa je manjši kos blaga za brisanje ali čiščenje (Slovar slovenskega knjižnega
jezika, 2000). Kuhinjska krpa je namenjena brisanju ali čiščenju posode in pribora,
pokrivanju hrane pred serviranjem, pokrivanju testa pri vzhajanju, kot podloga za
pecivo itd. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pravi, da namesto pojma
»kuhinjska krpa« redkeje uporabljamo tudi pojme »brisalka«, »servét«, »servéta«
in »serviéta«.
Lanene kuhinjske krpe so primerne za brisanje steklenih površin in porcelana, ker
lan zelo dobro vpija vodo (Malej Kveder, 1987, str. 67) in je celo bolj higroskopičen
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od bombaža. Prednost lanenih kuhinjskih krp pred bombažnimi je, da ne puščajo
vlaken na posodi, priboru, steklu in drugih brisanih površinah. Na začetku uporabe
so na otip bolj trde, potem pa se s pranjem zmehčajo, je pa mehkost odvisna tudi
od debeline lanene tkanine.
Lesk lanu je prijeten in poveča lepoto barvanih izdelkov. Visoka trdnost lanenih
vlaken (Malej Kveder, 1987, str. 65) zagotavlja trpežnost lanenih izdelkov in
enostavno nego pri visokih temperaturah. Pri pranju se krči. Ko vlažnega likamo,
se izravna. Zaradi nizkega elastičnega povratka imajo laneni izdelki zmečkan
videz, kar pa lahko zmanjšamo z apreturami.

2.5.1 O zgodovini kuhinjske krpe po svetu

Kuhinjske krpe (ang. tea towel, tea cloth, am. dish towel, kitchen towel) izvirajo iz
Anglije iz 18. stoletja. Takratne vpojne krpe so bile narejene iz lanene preje, da
niso puščale vlaken na posodi. Angleške dame so jih uporabljale za brisanje
krhkih kitajskih čajnih servisov, kar je bilo preveč pomembno opravilo v
gospodinjstvu, da bi ga prepustile služabnikom. Kuhinjske krpe so uporabljali tudi
za ovijanje skodelic čaja, da bi zadržale toploto in preprečile kapljanje čaja ob
skodelicah. S kuhinjsko krpo so pokrili pladenj pečenih dobrot, preden so jih
servirali. Kuhinjske krpe so bile oblikovane tako, da so se ujemale z vsemi
lanenimi tkaninami na mizi in so bile pogosto priložnost, da so dame pokazale
svoje sposobnosti pri vezenju (Garton, 2014).
V času industrijske revolucije so začeli masovno izdelovati bombažne kuhinjske
krpe, pri čemer so uporabljali širok spekter barv. V času gospodarske krize v prvi
polovici 20. stoletja so ameriške gospodinje platnene vreče za moko in sladkor
razrezale, jih polepšale z vezenjem in uporabile za kuhinjske krpe. Iz platnenih
vreč so izdelovale tudi oblačila in druge hišne tekstilije. Ko so proizvajalci platnenih
vreč ugotovili, kako jih uporabljajo gospodinje, so na vreče začeli tiskati različne
motive. Ta trend recikliranja je trajal, dokler niso pri pakiranju moke, sladkorja in
drugih prehranskih izdelkov začeli uporabljati papir in plastiko (From rags to riches
: the history of the dish towel).
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Danes so nekatere kuhinjske krpe prave umetnine, primerne za uporabo v
gospodinjstvu in kot lično darilo. Nekateri jih za okras kuhinje obesijo na steno. So
nepogrešljive tekstilije v gospodinjstvu.

2.5.2

O uporabi kuhinjske krpe v Beli krajini

O kuhinjski krpi so sogovorniki iz Adlešičev povedali, da jih v takem smislu, kot jih
uporabljamo danes, včasih niso uporabljali. Posode so imeli malo in še to so v
glavnem pomivali v reki Kolpi. Po pomivanju so jo pustili, da se je posušila in tako
ostala čistejša, kot če bi jo brisali še s krpo. Pranje perila nekoč ni bilo tako
pogosto in enostavno opravilo kot danes in tudi skrb za čistočo v preteklosti ni bila
tako pomembna kot danes. Krpa, ki so jo uporabljali v črni kuhinji, je bila lanena,
kos stare rjuhe, cunje, karkoli je bilo na voljo, vendar je niso uporabljali za brisanje
posode, ampak za prijemanje vročih loncev (t.i. »lončarka«) in kot cunjo za
pomivanje.

V knjigi Nerajska hrana avtorice Ksenije Khalil (1999, str. 50), ki je v drugi polovici
devetdesetih let prejšnjega stoletja kot mentorica študijskega krožka Prehrana v
Velikem Nerajcu s šestimi vaščankami te vasi raziskovala hrano, običaje, recepte
in jedilnike v obdobju od prve svetovne vojne do današnjih dni, je navedeno, da so
gospodinje posodo pomivale v večji lončeni skledi in za čistilno sredstvo
uporabljale pepel in pesek. Mastno posodo so čistile s šopom svežih kopriv,
steklenice s koprivami in koruzo; mizo so ribale, mentrgo (prostor pod pokrivno
desko na mizi, v katerem so gospodinje mesile testo) pa so pobrisale z vlažno
krpo. Dodatnih opisov o tem, kako velika in iz katerega materiala je bila ta krpa, v
knjigi ni.
Na mizo, pogrnjeno s prtom iz domačega platna, so stresli hrano, npr. žgance ali
kuhan krompir. Po jedi so prt odstranili z mize in ga posušili, niso ga vsakič oprali.
Kadar so prte oprali, so jih za likanje ravno prav navlažili in jih »likali« z lesenim
valjarjem (slika 11), na katerem je bilo ovito platno, in z lopatico, s katero so
potiskali valjar sem in tja (Khalil, 1999, str. 50). Še ob koncu 19. stoletja so
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Belokranjke vlažna platnena oblačila likale z okroglim gladkim kamnom
(Makarovič, 2009, str. 24).

Slika 11: Valjar in lopatica za likanje vlažnih lanenih tkanin (foto Ivanka Sajovic)
Žagarjeva (1998, str. 97 in 99) v prispevku Podobe lanenih tkanin na Slovenskem
piše, da se je laneno platno različnih kakovosti, beljeno in nebeljeno, uporabljalo
za oblačila kmetov, meščanov in plemičev (spodnja in nekatera vrhnja oblačila,
robci, pokrivala), za hišno opremo njihovih domov (brisače, rjuhe, prevleke za
blazine, prti, prtiči, vreče za blazine in žimnice) ter za bogoslužne namene (oltarni
prti, baldahini, brisače v zakristiji). Kuhinjska krpa ni omenjena. Prav tako o
kuhinjski krpi v svojih delih ne poročajo Račič (1956), Cvitkovič (1997),
Makarovičeva (2009) in Niklsbacher-Bregarjeva (1982).
O vlogi otiračev v kuhinji je učitelj Albert Sič iz Ljubljane v drugem delu svoje
zbirke o narodnih vezeninah na Kranjskem, ki je bila izdana leta 1918, zapisal, da
mu je o svatovskih otiračih pisal nadučitelj Lovšin iz Vinice takole: »V davnini (pred
300 leti) so se svatovski otirači rabili še kot pokrivalo pod pečo. Ti svatovski otirači,
takrat glavni robci, so ženi varovali snežno bele peče, da se niso prehitro umazale
od namazanih las, ter so zadaj po plečih padali dekorativno čez pas … Ročna dela
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so se visoko cenila, zato Belokranjica ni zavrgla ročnih del, četudi dotični predmet
ni več odgovarjal svojemu prvotnemu smotru, ampak jih je čuvala kot nekako
svetinjo ter jih porabljala ob drugih prilikah. Tako so ti glavni robci, prvotno
namenjeni za pokrivalo, postali dekorativni predmeti pri svatbi in sedaj so jih
nazivali »svatski otirači«. Končno jim je bil celo prepovedan vhod k svatbi in dobili
so svoj prostor na prsih v krsti ležečega mrtveca. Ali tudi tu jim ni bilo dolgo
prisojeno mesto; odšli so v kuhinjo za pomivačo.«
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1.

OPIS IN OZNAKA VZORCEV

3.1.1 Opis in oznake vzorcev lanenih tkanin
V raziskavo lastnosti lanenih tkanin smo vključili pet vzorcev lanenih tkanin.
Podrobneje so opisani v preglednici 2.

Preglednica 2: Opis in oznaka vzorcev tkanin

Oznaka
vzorca
RE

Opis vzorca
Rabljena lanena kuhinjska krpa, potiskana z motivi v rumeni, modri,
zeleni in vijolični barvi, ki je na otip tanka in mehka.
Laneno platno širine 60 cm, izdelano v belokranjski vasi Zilje na

DP

tradicionalen način, čas izdelave ni znan, je naravne bež barve in na
otip bolj grobo kot vzorec RE.
Industrijsko izdelano delno beljeno laneno platno širine 150 cm

MA

dobavitelja Pannon-Flax Nyrt (Madžarska), ki je po debelini
primerljivo z vzorcem RE, vendar je trše na otip.
Industrijsko izdelano beljeno laneno platno širine 150 cm dobavitelja
Shuma Handmade (Poljska), izdelano iz lanu, ki je bil pridelan in

PB

predelan v Evropi. Ima certifikat OEKO-TEX (Shuma Handmade).
Platno je bilo kupljeno v spletni trgovini. Je primerljive debeline kot
vzorec RE, vendar na otip trše.
Industrijsko izdelano delno beljeno laneno platno širine 150 cm
dobavitelja Shuma Handmade (Poljska), izdelano iz lanu, ki je bil

PU

pridelan in predelan v Evropi. Ima certifikat OEKO-TEX (Shuma
Handmade). Platno je bilo kupljeno v spletni trgovini. Je primerljive
debeline kot vzorec RE. Na otip je podobno vzorcu MA.
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3.1.2 Postopek tiskanja ornamentov

a)

Izbira ornamentov za tisk

Predloge za tisk ornamentov smo izbrali iz knjige Narodne vezenine na
Slovenskem (Niklsbacher-Bregar, 1982). Glede na raziskane tradicionalne
belokranjske motive in barve, ki so jih včasih uporabljali za okraševanje otiračev,
smo za tisk izbrali motiva osemkrake zvezde (slika 12) in kara (slika 13), ki smo ju
tiskali v temnordeči in svetlomodri barvi.

Slika 12: Ornament osemkrake zvezde v rdeči barvi

Slika 13: Ornament kara v modri barvi

Slike ornamentov, ki smo jih izdelali v programu MS Power Point, smo shranili v
formatu .jpg. V programu MS Word smo s pomočjo teh slik izdelali načrte različnih
postavitev ornamentov na kuhinjski krpi. Velikost strani smo prilagodili velikosti
kuhinjske krpe. Za lažjo vizualno predstavo smo ogled strani nastavili na povečavo
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35 odstotkov, da smo dobili videz pomanjšane kuhinjske krpe. Ornamente smo
pobarvali rdeče in modro.

b)

Izdelava šablone za tisk

Za sitotisk smo izdelali šablono z izbranimi ornamenti osemkrake zvezde in kara.
Najprej smo v računalniškem programu MS PowerPoint izdelali motiv, ki smo ga s
ponavljanjem oblikovali v ornament za okraševanje kuhinjske tekstilije. Oblikovane
ornamente smo natisnili na prosojen papir.
Z redčilom nitro obojestransko razmaščeno sitotiskarsko mrežico, napeto na
sitotiskarski okvir, smo posušili s sušilcem za lase. Sitotiskarski okvir je bil izdelan
iz aluminija. Nanj je bila napeta poliestrska mrežica z gostoto 32 filamentov na
centimeter in dolžinsko maso filamentov 100 tex.
V zatemnjenem prostoru ob rdeči svetlobi smo s koritom za oslojevanje sita na
sitotiskarsko mrežico z obeh strani na tanko nanesli fotoemulzijo Saatigraf HS3 –
Emulsione

diazo-fotopolimera

(SAATI

Chemicals),

ki

smo

ji

primešali

fotosenzibilizator, ki pri osvetljevanju zamreži emulzijo na osvetljenih mestih na
situ. Emulzijo smo posušili s sušilcem za lase.
Predloge ornamentov za tisk, natisnjene na prosojnem papirju, smo položili na
steklo osvetljevalke in nanje postavili sito (šablono). Osvetljevalko smo pokrili s
temnim pokrovom in pod njim izsesali zrak, da smo dosegli boljši stik ornamentov
s ploščo in tako preprečiti osvetljevanje pod poševnim kotom. Osvetljevali smo
130 sekund. Na mestih, kjer je svetloba prišla v stik s fotoemulzijo, se je ta
zamrežila (postala netopna v vodi) in ostala po pranju na situ. Po končanem
osvetljevanju smo odstranili predloge ornamentov z mrežice. Po končanem
osvetljevanju smo nezamreženo fotoemulzijo s hladnim vodnim curkom pod
pritiskom sprali z mrežice. Po pranju smo mrežico in okvir obrisali in nato osušili s
sušilcem za lase. Šablono smo ponovno namestili v osvetljevalko in osvetljevali
200 sekund, da smo dodatno učvrstili fotoemulzijo. Šablona je bila pripravljena za
tiskanje (slika 14).
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Slika 14: Šablona, ki smo jo izdelali za ročno tiskanje tradicionalnih belokranjskih
motivov na lanene kuhinjske krpe

c)

Priprava za tisk

Priprava lanene tkanine
Za tiskanje smo uporabili delno beljeno laneno platno, vzorec MA. Tiskali smo na
vnaprej skrojene pravokotne kose platna dimenzij 64 x 44 cm, namenjene za
kuhinjske krpe, dimenzij 36 x 36 cm za prtiče in dimenzij 91 x 91 cm, namenjene
za pokrivne dekorativne prte.
Krojenje kosov smo prilagodili širini blaga. Glede na to, da so imeli vzorci MA, PB
in PU po pranju širino 150 cm, smo krojili po tri kose kuhinjske krpe v smeri širine
platna. Za izdelavo robov smo na vseh straneh skrojenih kosov dodali še približno
po 2 cm tkanine. Končna dimenzija kuhinjske krpe je znašala 40 x 60 cm.

Tiskali smo s pigmentnim tiskarskim sistemom. Sitotiskarski postopek obsega
pripravo matičnega zgostila, pripravo tiskarskih past, tiskanje, sušenje in fiksiranje
potiskov.
Priprava matičnega zgostila
Pripravili smo 1 kg matičnega zgostila, pri čemer smo uporabili sredstva
proizvajalca Achitex Minerva iz Italije. V čašo smo natehtali 800 g destilirane vode,
dodali 4 g protipenilnega sredstva Entschäumer W konz in 26 g zgostila Clear D 27.
Zmes smo dobro premešali z električnim mešalom. Nato je sledil dodatek 150 g
veziva Minerprint binder WST, 10 g mehčala Weichmacher A/95 in 10 g fiksirnega
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pomožnega sredstva Fixator L/F. Vse skupaj smo mešali 5 minut, da smo dobili
enakomerno zmes matičnega zgostila.

Priprava tiskarskih past
Da bi se lažje odločili glede barvnega odtenka rdeče in modre barve za tisk
kolekcije kuhinjskih krp, smo v Belokranjskem muzeju Metlika prosili, da nam
posodijo otirače, ki jih hranijo v svojem depoju. Glede na barve ornamentov na
otiračih iz Belokranjskega muzeja Metlika in razpoložljivost pigmentnih barvil smo
za tiskanje izbrali rdečo (RED RTL HC) in modro (BLUE B) barvilo proizvajalca
Achitex Minerva iz Italije. Na podlagi tiskarske barvne karte smo se odločili za 7krat nižjo koncentracijo rdečega in modrega pigmenta od maksimalne predpisane,
in sicer 4,28 g pigmentnega barvila/kg tiskarske paste. Pripravili smo po 500 g
rdeče in modre tiskarske paste (slika 15), pri čemer smo v 497,86 g matičnega
zgostila natehtali po 2,14 g rdečega ali modrega pigmenta ter dobro premešali.

Slika 15: Modra in rdeča tiskarska pasta, ki smo ju izdelali za ročno tiskanje
tradicionalnih belokranjskih motivov na lanene kuhinjske krpe ter barvna
karta
č)

Tiskanje, sušenje in fiksiranje

Tiskanje smo izvedli ročno z dvakratnim potegom tiskarskega noža, pri čemer smo
pred tiskanjem ornamentov najprej za preizkus na vsako od proučevanih tkanin
DP, MA, PB in PU potiskali po dva kvadrata velikosti 1 dm2. Tako smo se želeli
prepričati o ustreznosti pripravljene barve obeh pigmentov. Modra tiskarska pasta
je ustrezala. Rdeči potiski pa so bili preveč rdeči, zato smo v rdečo tiskarsko pasto
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dodali noževo konico črnega pigmenta Black F in dosegli nekoliko bolj zamolkel
opečnato rdeč barvni odtenek. Po ponovljenem preizkusnem tisku smo izvedli tisk
ornamentov (slika 16). Potiskane tkanine smo sušili s sušilcem za lase. Posušene
potiskane tkanine smo 5 minut fiksirali v laboratorijskem sušilniku z vročim zrakom
pri temperaturi 150 °C. Po fiksiranju smo potiskane tkanine razgrnili na mizi, da so
se ohladile.

Slika 16: Ročno tiskanje tradicionalnih belokranjskih ornamentov
Preizkusne tiskane kvadrate v modri in rdeči barvi smo uporabili za test pralne
obstojnosti rdečega in modrega pigmentnega sistema.
Potiskane tkanine smo zarobili na šivalnem stroju, da smo dobili končne dimenzije
izdelkov (kuhinjska krpa 60 x 40 cm, prtič 33 x 33 cm in pokrivni dekorativni prt 85
x 85 cm).
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3.1.3 Izdelava kolekcije kuhinjskih tekstilij
Med številnimi izdelanimi kombinacijami smo se odločili za dve kolekciji: kolekcijo
ZVEZDA in kolekcijo KARO. Za popestritev kolekcije smo poleg kuhinjskih krp
dodatno potiskali še prtiče in dva pokrivna dekorativna prta.

V kolekcijo ZVEZDA smo izbrali:


eno kuhinjsko krpo z dvema ornamentoma osemkrake zvezde v rdeči barvi,



eno kuhinjsko krpo z dvema ornamentoma osemkrake zvezde v modri
barvi,



eno kuhinjsko krpo z enim ornamentom osemkrake zvezde v rdeči barvi in z
enim ornamentom osemkrake zvezde v modri barvi,



tri prtiče z enim ornamentom osemkrake zvezde v rdeči barvi in



en pokrivni dekorativni prt s štirimi ornamenti osemkrake zvezde v rdeči
barvi.

V kolekcijo KARO smo izbrali:


eno kuhinjsko krpo z dvema ornamentoma karov v rdeči barvi,



eno kuhinjsko krpo z dvema ornamentoma karov v modri barvi,



eno kuhinjsko krpo z enim ornamentom kara v rdeči barvi in z enim
ornamentom kara v modri barvi,



tri prtiče z enim ornamentom kara v modri barvi in



en pokrivni dekorativni prt s štirimi ornamenti karov v modri barvi.

Tisk ornamentov smo izvedli ročno z dvakratnim potegom tiskarskega noža prek
šablone, položene na laneno blago.
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3.2

METODE PREISKAV

3.2.1 Surovinska sestava tkanine

Za razlikovanje tekstilnih surovin lahko uporabimo test gorljivosti, kar pomeni, da
tekstilno surovino prižgemo in opazujemo, kako gori, ali nastajajo plini in kakšen je
ostanek po gorenju. Celulozne surovine, med katere sodita tudi lan in bombaž,
zgorijo hitro in skoraj brez ostanka (Kočevar, 1950, str. 10).
S testom gorljivosti ne moremo natančno določiti, ali je platno izdelano iz lanenih
ali bombažnih vlaken. Kot pravi Kočevar (1950, str. 11) «najbolj zanesljivo lahko
razlikujemo posamezne vlaknine med seboj, če jih opazujemo močno povečane
(80 do 2500 krat) pod mikroskopom (drobnogledom), ker imajo vlakna različnih
surovin različno strukturo (obliko)«.

Pri tkaninah, ki smo jih uporabili v preiskavi, smo preverjali ali so 100-odstotno
lanene. Vzdolžni videz lanenih vlaken je podoben dolgim ozkim trakovom, z
odebelitvami. V sredini vlakna je vidna tanka, z zrakom zapolnjena cevka, lumen
(Rijavec, 2002, str. 14). Bombažno vlakno v mikroskopu je videti kot trak, vendar
ima za razliko od lanenega vlakna številne zavoje. Po zavojih na vlaknih ločimo
bombaž od lanu. Posebej smo preučili surovinsko sestavo vlaken v osnovnih nitih
tkanine in posebej surovinsko sestavo vlaken v votkovnih nitih tkanine. Vlakna iz
osnovnih in votkovnih niti smo narezali na dolžino nekaj milimetrov. Položili smo jih
na objektno steklo, zmočili s kapljico destilirane vode, pokrili s krovnim stekelcem
in preparat opazovali v triokularnem svetlobnem mikroskopu Olympus CX 21 pri
100-kratni povečavi. Z digitalnim fotoaparatom Olympus SP-350 smo fotografirali
vzdolžni videz vlaken.
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3.2.2

Pranje tkanin

Pred izvedbo laboratorijskih preiskav smo vse tkanine (metrsko blago) s praškom
za strojno pranje perila Almacabio dvakrat oprali v pralnem stroju Gorenje WA
64153 s pralnim programom za bombaž v trajanju dve uri in dvajset minut pri 95
°C in vlažne zlikali. Pri pranju so se tkanine skrčile na dimenzije, ki se med
uporabo ne bodo več bistveno spreminjale.

3.2.3

Vezava tkanine

Tkanje je izdelovanje tekstilnih izdelkov s prepletanjem osnovnih niti in votka.
Pojem »vezava« v tekstilstvu pomeni »način križanja, prepletanja podolžnih in
prečnih niti v tkanini« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) v različnih
vezavah. Podolžne niti (niti osnove) in prečne niti (niti votka) med seboj tvorijo kot
90 stopinj.

Pri vezavi platno se osnovne in votkovne niti najenostavneje in najtesneje
prepletajo. Vzornica za vezavo platno je videti kot šahovnica (slika 17). S polnim
(pobarvanim) kvadratkom so na mrežastem papirju označene vezne točke, pri
katerih leži osnovna nit nad votkovno, s praznim (nepobarvanim) kvadratkom pa
vezne točke, pri katerih leži votkovna nit nad osnovno (Dobnik-Dubrovski, 2007,
str. 21 in 33). Vezavo tkanine smo določili z opazovanjem tkanine v
stereomikroskopu.

Slika 17: Shema vezave platno in videz v tkanini (Dobnik-Dubrovski, 2007, str.
120)
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3.2.4

Videz tkanine v stereomikroskopu

Tkanine smo opazovali v stereomikroskopu Nikon SM Z 800. S pomočjo programa
za zajemanje in obdelavo slike smo jih shranili v digitalni obliki. Vzorce smo
opazovali pri 3,2-kratni in 6,3-kratni povečavi.

3.2.5

Gostota osnovnih in votkovnih niti

Pri merjenju gostote niti tkanine smo po standardni metodi SIST EN 1049-2-1999
ugotavljali število niti osnove in votka na dolžinsko enoto tkanine. Prešteli smo
osnovne niti v smeri votka in votkovne niti v smeri osnove na razdalji dveh
centimetrov. Mesta meritev morajo biti čim bolj oddaljena drugo od drugega
(Svetec Gregor, Rijavec, Sluga, 2000, str. 54). Z uporabo lupe z okvirom 2 x 2 cm
smo prešteli niti osnove in niti votka in preračunali gostoto niti na centimeter. Za
vsak vzorec smo napravili po pet meritev v smeri osnove in votka.

3.2.6

Dolžinska masa preje, odvzete iz tkanine

Pri merjenju dolžinske mase preje po standardni metodi SIST EN ISO 2060:1996
smo določili dolžinsko maso preje neposredno s tehtanjem 20-tih centimetrov
preje (Svetec Gregor, Rijavec, Sluga, 2000, str. 15 in 26). Iz vseh petih vzorcev
tkanin smo narezali po pet trakov dimenzije 25 x 6 cm vzdolž osnove in pet trakov
dimenzije 25 x 6 cm vzdolž votka. Pri teh trakovih smo ob daljši strani odstranili niti
po osnovi in po votku, jih odrezali na dolžino 20 cm ter jih stehtali na precizni
tehnici AE 200 (Metler Toledo, Nemčija). Naredili smo po 10 meritev za vsak
vzorec. Dolžinsko maso, ki je definirana kot masa na dolžinsko enoto, smo
izračunali po enačbi 1:

𝑇𝑡 =

𝑚×103
𝑙

(1),
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kjer je:
Tt

dolžinska masa preje (tex),

m

masa preje (g) in

l

dolžina preje (m).

3.2.7

Vitje enojne preje, odvzete iz tkanine

Pri merjenju števila zavojev enojne preje smo po standardni metodi SIST ISO
7211-4:1996 prejo, izvlečeno iz tkanin, vpeli v torziometer. Vpeli smo 10 cm preje,
prejo popolnoma razvili in ponovno zavili ter odčitali število zavojev na 20 cm preje
na števcu, nato pa rezultate preračunali na število zavojev na dolžino enega metra
preje. Napravili smo po pet meritev števila zavojev niti osnove in po pet meritev
števila zavojev votka za vsak vzorec.

3.2.8

Ploščinska masa tkanine

Ploščinsko maso tkanine smo določili po standardu SIST EN 12127:1999 tako, da
smo iz vsakega od petih vzorcev tkanin izrezali po pet preizkušancev velikosti 10 x
10 cm. Preizkušance smo stehtali na tehtnici ET-1111 (Železniki, Slovenija) na
0,01 g natančno in rezultate preračunali v g/m2.

3.2.9

Debelina tkanine

Debelino tkanine smo merili po standardni metodi SIST EN ISO 5084:1999 na
mikrometru za tkanino. Na vsakem vzorcu smo napravili po 10 meritev na različnih
mestih. Preizkusna površina je znašala 25 cm2, pritisk tlačne noge na tkanino pa
20 cN/cm2. Debelino tkanine smo odčitali na 0,01 mm natančno.
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3.2.10 Zračna prepustnost tkanine
Zračno prepustnost tkanine smo ugotavljali po standardu SIST EN ISO 9237:1999
na aparatu za merjenje zračne prepustnosti Air tronic (Mesdan, Italija), na katerem
skozi vpeto tkanino sesamo zrak. Na vsakem vzorcu smo opravili po pet meritev.
Preizkusna površina je znašala 38 cm2, razlika tlakov pred preizkušancem in za
njim pa 100 Pa. Zračno prepustnost smo izračunali po enačbi 2:

𝑄=

𝑞
0,1 𝐹

(2),

kjer je:
Q

količina presesanega zraka (m3/minm2),

q

odčitana količina presesanega zraka (l/min) in

F

preizkusna površina (cm2).

3.2.11 Trdnost tkanine

Iz tkanine smo izrezali po tri trakove v smeri osnove in po tri trakove v smeri votka
dimenzij 250 x 60 mm. Na vsaki strani daljšega dela traku smo odparali toliko niti,
da smo dobili trak širine 5 cm. Natezni preizkus po standardu SIST EN ISO 139341:1999 smo izvedli na dinamometru Instron 5567 (Instron, Velika Britanija) pri vpeti
dolžini 10 cm in hitrosti odmikanja zgornje prižeme 100 mm/min. Ob pretrgu smo
odčitali pretržno silo in pretržni raztezek.

3.2.12 Količina zadržane vode
Merjenje količine zadržane vode smo izvedli po standardu DIN 53 814. Za
vsakega od petih vzorcev tkanin smo odrezali po dva traka mase 0,40 g in jih tri
ure namakali v 150 ml destilirane vode (slika 18a). Nato smo vzorce vzeli iz vode
in jih za pet minut obtežili s kilogramsko utežjo (slika 18b). Vzorce smo vstavili v
steklene epruvete, te pa v kovinske epruvete v aparat za centrifugiranje (Železniki,
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Slovenija), zaprli pokrov centrifuge in vzorce pri 3000 obratih na minuto
centrifugirali 30 minut. Po centrifugiranju smo trakove vzeli iz epruvet in jih stehtali
na analitski tehtnici Typ AE 200 (Metler Toledo) na 0,0001 grama natančno.
Vzorce smo sušili štiri ure pri 105 ± 5 stopinjah Celzija in jih potem ponovno
stehtali. Količino zadržane vode smo izračunali po enačbi 3:

𝐾𝑍𝑉 =

𝑚2 −𝑚1

(3),

𝑚1

kjer je:
KZV količina zadržane vode v vzorcih (%),
m1

masa absolutno suhih vlaken (g) in

m2

masa centrifugiranih vlaken (g).

(a)

(b)

Slika 18: Namakanje preizkušancev v destilirani vodi (a), ožemanje preizkušancev
po končanem namakanju pri obtežitvi s kilogramsko utežjo (b)

3.2.13 Merjenje barve
Ujemanje barve rdečih in modrih potiskov na proučevanih lanenih tkaninah z
modrimi in rdečimi ornamenti na otiračih iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika
smo ugotavljali z refleksijskim spektrofotometrom Spectraflash 600 PLUS
(Datacolor international, ZDA) z uporabo barvnega sistema CIELAB. Meritve so
bile opravljene pri naslednjih pogojih: velikost merilne odprtine 3,0 mm, standardni
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svetlobni vir D65, geometrija merjenja D/8, kot opazovanja 10°. Na vsakem vzorcu
smo opravili po pet meritev, pri čemer smo analizirali rdeče in modre ornamente
na desetih muzejskih otiračih ter primerjali njihove vrednosti L* (svetlo-temna os),
a* (rdeče-zelena os) in b* (rumeno-modra os) z vrednostmi, določenimi na rdečih
in modrih potiskih na proučevanih tkaninah DM, MA, PB in PU.

3.2.14 Pralna obstojnost rdečih in modrih potiskov
Pralno obstojnost potiskanih vzorcev z rdečim in modrim pigmentom (slika 19)
smo določili v skladu s standardno metodo EN ISO 105-C06 pri 60 (test št. C1S) in
95 °C (test št. E2S).

Pranje je potekalo 30 minut v laboratorijskem stroju Gyrowash (James Heal,
Velika Britanija) pri kopelnem razmerju 1:50 in dodatkom 4 g/l standardnega
pralnega sredstva ECE phosphate reference detergent (B) in 25 nerjavnih jeklenih
kroglic (slika 20). Po pranju smo proučevane vzorce posušili na zraku. Nepranim
in pranim vzorcem smo izmerili barvo, ki smo jo ovrednotili z refleksijskim
spektrofotometrom Spectraflash 600 PLUS (Datacolor international, ZDA) z
uporabo barvnega sistema CIELAB. Meritve so bile opravljene pri naslednjih
pogojih: velikost merilne odprtine 6,6 mm, standardni svetlobni vir D65, geometrija
merjenja D/8, kot opazovanja 10°. Na vsakem vzorcu smo opravili po pet meritev.
Iz CIELAB barvnih vrednosti smo v skladu z enačbo 4 izračunali barvne razlike
med nepranim in pranim vzorcem.

∗
∆𝐸𝑎𝑏
= √∆𝐿∗2 + ∆𝑎∗2 + ∆𝑏 ∗2

(4),

kjer je:
∗
𝛥𝐸𝑎𝑏
barvna razlika dveh barv, izraženih s koordinatami CIELAB barvnega

prostora,
∆𝐿∗

razlika barve v svetlosti,

∆𝑎∗

razlika barve na rdeče-zeleni osi in

∆𝑏 ∗

razlika barve na rumeno-modri osi.
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Pred merjenjem smo vzorce klimatizirali 24 ur pri 65 % relativni vlažnosti in
temperaturi 20 °C.

Slika 19: Potiskani vzorci, pripravljeni za pranje

(a)

(b)

Slika 20: Kovinske posodice s pokrovom, v katere smo vzorcu za pranje dodali 25
kovinskih kroglic in raztopino pralnega sredstva v destilirani vodi (a),
notranjost pralnega stroja Gyrowash z vpetimi osmimi posodicami za
pranje potiskanih vzorcev (b)
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3.2.15 Fotografiranje otiračev iz Belokranjskega muzeja Metlika
Otirače iz Belokranjskega muzeja Metlika je v foto studiu na Oddelku za
tekstilstvo, grafiko in oblikovanje fotografiral Jure Ahtik. Uporabljen je bil fotoaparat
Nikon D600 in objektiv Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED. Fotoaparat je bil
nameščen na trinožno stojalo, otirači so bili osvetljeni s studijskima halogenskima
reflektorjema in Q-1250. Fotografije so bile posnete pri naslednjih nastavitvah na
fotoaparatu: ISO občutljivost: ISO 100, čas osvetlitve: 1/80 s in zaslonka: f/2.8.
Nadaljnja obdelava fotografij je obsegala korekcijo osvetlitve, izrez, odpravo
geometričnih popačenj, povišanje kontrasta in nastavitev barvne temperature
(3100 K).

3.2.16 Trženje kuhinjskih krp
Pri opredelitvi trženja lanenih kuhinjskih krp, ročno potiskanih s tradicionalnimi
belokranjskimi motivi, smo definirali trženjski splet (ang. marketing mix). Ta
predstavlja trženjska orodja, ki jih podjetje (prodajalec) uporabi za doseganje
tržnih ciljev. Trženjska orodja smo razvrstili v štiri skupine (Kotler, 2002, str. 9–10):
izdelek. (ang. product), cena (ang. price), prodajne poti (ang. place) in tržno
komuniciranje (ang. promotion).
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3.3

REZULTATI

Na slikah od 21 do 24 in v preglednicah od 3 do 21 so podani rezultati meritev.
3.3.1 Analiza otiračev iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika
V Belokranjskem muzeju Metlika so nam predstavili otirače in drugo oblačilno
dediščino, razstavljeno v muzejskih prostorih, in nam za analizo posodili deset
otiračev, na katerih smo pregledali ornamente (slika 21), izmerili dimenzije
otiračev, izmerili debelino tkanin, iz katerih so narejeni otirači, stehtali maso
otiračev in ugotavljali gostoto niti vzdolžno in prečno po otiraču (preglednici 3 in 4).

(a)

(b)

(c)
Slika 21: Raziskave na otiraču iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika z inv. št.
4768, na katerem sta tkaničena motiva osemkrake zvezde in romba
(kara): (a) fotografija otirača, (foto Jure Ahtik), (b) videz skeniranega
motiva na fotokopirnem stroju Canon C5045i, (c) videz skeniranega
motiva v stereomikroskopu Nikon
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Preglednica 3: Osnovne lastnosti otiračev iz depoja Belokranjskega muzeja
Metlika
Ploščinska

Dolžina

Širina

Debelina

Masa

(cm)

(cm)

(mm)

(g)

4768

90,0

30,5

0,734

97,4

354,83

4769

256,5

30,0

0,641

244,0

317,09

4770

210,0

28,5

0,553

174,7

291,90

4771

62,0

22,5

0,600

46,2

331,18

4772

119,0

31,0

0,332

78,5

212,79

4773

104,5

33,0

1,120

180,7

524,00

4803

152,5

26,5

0,652

117,3

290,26

4804

173,0

24,5

0,787

167,3

394,72

4826

216,0

24,5

0,638

168,1

317,65

4828

230,0

34,5

0,568

253,6

319,60

Inv. št.

masa
(g/m2)

Preglednica 4: Gostota niti in zaključki otiračev iz depoja Belokranjskega muzeja
Metlika

Inv. št.

Gostota niti (cm-1)

Zaključek na ožjem delu

vzdolžno

prečno

otirača

4768

15

10

resice

4769

15

14

resice

4770

17

15

resice

4771

19

14

resice

4772

22

23

resice

4773

13

12

4803

17

13

franže, vezene v štirikotni
karo in resice
resice

4804

15

11

resice

4826

14

13

resice

4828

13

12

resice
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3.3.2 Analiza sodobnih kuhinjskih krp

Preglednica 5: Kuhinjske krpe v spletnih trgovinah

Ime izdelka

Tea towel/kitchen towel
100% Linen Hand Printed
Botanical Print
Pastoral Collection - Hand
Printed Linen Tea Towel
VARDAGEN kuhinjska
krpa, bež

Spletni ponudnik

Dimenzije
(cm)

ska
sestava
100 %

FemkeTextiles, Etsy. Inc.
https://www.etsy.com/listing/229021334/tea-towelkitchen-

Surovin

ni podatka

Cena
(€)
15,99

lan

Ostale lastnosti
ročno potiskan
motiv

towel-100-linen-hand

The Garden Studio
https://www.helenround.com/linen-tea-towel-home-

100 %
ni podatka

12,50

lan

ročno potiskan
motiv

accessory

Inter IKEA Systems B.V.

50 x 70

http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/80292636/

100 %
lan

3,98

bež barve

11,84

okrasno vezena

ZARA HOME
Kuhinjska krpa lanena
detalji ukrasnog veza

http://www.zarahome.com/hr/pribor-za-stol/modni-

50 x 70

lan

dodaci/kuhinjska-krpa-lanena-detalji-ukrasnog-vezac1293916p6911563.html

58 %

Lanena krpa GRAN

Miha Šesek s.p., podružnica FORMADOMA

siva/naravna, Fine Little

http://www.formadoma.eu/lanena-krpa-gran-siva-naravna-

Day

fine-little-day.html

47 x 70

lan,
42 %
bombaž

nebeljena, siv
16,00

potisk z vzorcem
Fine Little Day
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Nadaljevanje preglednice 5:

Ime izdelka

Spletni ponudnik

Dimenzije
(cm)

Surovin
ska
sestava

Cena
(€)

55 %
Kuhinjska krpa 50x70cm
lan/bombaž

Gambit trade d. o. o.
http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_6870_nm3512_k

50 x 70

uhinjska_krpa_50x70cm_lan_bombaz

lan,

ni

45 %

podatka

bombaž
Skandizajn, Matija Hercog s.p.
Kastehelmi kuhinjska krpa

http://skandinavskidizajn.com/izdelek/kastehelmi-kuhinjska-

ni
47 x 70

15,90

Ostale lastnosti

v modrem ali
rdečem karo
vzorcu
svetlo sive barve

podatka

krpa-47x70cm-svetlo-siva/

bela kuhinjska

Kuhinjska krpa JP design

JP design, Janja Priveršek s. p.

50 x 70

http://jpdesign.si/shop/kk01-kuhinjska-krpa.html

100 %
bombaž

krpa (Svilanit) z
6,00

ročno tiskanim
motivom idrijske
čipke

Kuhinjska krpa
JAGABABA
Kuhinjska krpa 1/1

Trgovina IKA

45 x 65

http://www.trgovinaika.si/trgovina/kuhinjska-krpa-jagababa/

Wimax d.o.o.
http://www.basic-commerce.com/katalog.pdf

46 x 71

100 %
bombaž

12,80

ročno potiskana z
avtorskim vzorcem

100 %

ni

na voljo v treh

bombaž

podatka

barvah
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Nadaljevanje preglednice 5:

Ime izdelka

Kuhinjska krpa 1/1
economy
Kuhinjska krpa PM104

Spletni ponudnik

Dimenzije
(cm)

Surovin
ska
sestava

Cena
(€)

Ostale lastnosti

100 %

ni

na voljo v treh

http://www.basic-commerce.com/katalog.pdf

bombaž

podatka

barvah

Tekstil d.d.

100 %

0,99

na voljo v treh

Wimax d.o.o.

http://www.tnakup.si/dom/kuhinja/kuhinjska-krpa-

43 x 68

45 x 65

bombaž

barvah

pm104.html

100 %
Sonja Rutar
Kuhinjska krpa vpijem vse

http://www.skrlat.si/izdelek/kuhinjska-krpa-popijemvse-kar-vidim/

50 x 70

bombaž

10,00

ročno poslikana s
čopičem in
potiskana s
sitotiskom
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3.3.3 Analiza vzorcev lanenih tkanin

Preglednica 6: Fotografije mikroskopske analize vlaken v nitih osnove in nitih
votka za pet analiziranih vzorcev pri 100-kratni povečavi objektiva

Vzorec

Osnova

Votek

RE

DP

MA
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Nadaljevanje preglednice 6:
Vzorec

Osnova

Votek

PB

PU

Preglednica 7: Skrčenje surovih tkanin pri pranju

Vzorec

Dimenzije v smeri osnove x v smeri

Skrčenje po drugem

votka (cm)

pranju (%)

Pred

Po prvem

Po drugem

V smeri

V smeri

pranjem

pranju

pranju

osnove

votka

DP

200 x 63

183 x 61

182 x 60

9

5

MA

79,5 x 154

74,5 x 150

74,0 x 150

7

3

PB

100 x 150

96 x 146*

95 x 150*

5

0

PU

100 x 150

94 x 149*

94 x 150*

6

0

*Po prvem pranju smo prepognili platno in ga obesili na polovici dolžine osnove, po drugem pranju
pa na polovici dolžine votka, tako da se je zaradi lastne teže mokre tkanine, oprane pri 0 obratih
centrifugiranja, tkanina vrnila na prvotno dimenzijo pred pranjem.
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Preglednica 8: Gostota osnovnih in votkovnih niti

Gostota niti (cm-1)
Osnovnih niti

Vzorci

Votkovnih niti

𝐱̅

s

CV*

𝐱̅

s

CV*

RE**

16,2

0,3

1,7

11,7

0,3

2,3

DP

14,8

0,3

1,9

11,1

0,4

3,8

MA

16

0,0

00

15,9

0,2

1,4

PB

17,8

0,3

1,5

14,9

0,2

1,5

PU

18,0

0,0

0,0

14,9

0,2

1,5

*CV (variacijski koeficient) je podan v odstotkih (%).
**Za vzorec RE smo smer osnove in votka predpostavili glede na gostoto niti.

Preglednica 9: Fotografiranje tkanin v stereomikroskopu

Vzorec

Videz tkanine

Vzorec

RE

DP

MA

PB

Videz tkanine

PU
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Preglednica 10: Dolžinska masa preje
Dolžinska masa (tex)
Preja iz osnove

Vzorci

Preja iz votka

𝐱̅

s

CV*

𝐱̅

s

CV*

RE

79,25

18,47

23,30

66,50

13,4

20,10

DP

178,85

60,00

33,50

80,15

6,98

8,70

MA

59,45

11,43

19,20

65,75

7,75

11,80

PB

51,90

5,03

9,70

50,75

7,09

14,00

PU

56,00

8,06

14,40

56,35

9,18

16,30

*CV (variacijski koeficient) je podan v odstotkih (%).

Preglednica 11: Vitje preje, odvzete iz vzorcev tkanin
Vitje (m-1)
Preja iz osnove

Vzorci

Preja iz votka

Smer

𝐱̅

s

CV*

Smer

𝐱̅

s

CV*

RE

Z

531

99,0

18,6

Z

390

62,1

15,9

DP

Z

446

118,9

26,7

S

297

103,9

35,0

MA

Z

442

101,0

22,8

Z

352

34,4

9,8

PB

Z

489

28,2

5,8

Z

516

111,2

21,6

PU

Z

539

58,0

10,8

Z

543

48,7

9,0

*CV (variacijski koeficient) je podan v odstotkih (%).

Preglednica 12: Ploščinska masa tkanine
Ploščinska masa (g/m2)
Vzorci

𝐱̅

s

CV*

RE

206,80

7,82

3,78

DP

368,80

15,79

4,28

MA

224,60

3,44

1,53

PB

200,20

2,68

1,34

PU

198,80

1,64

0,83

*CV (variacijski koeficient) je podan v odstotkih (%).
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Preglednica 13: Debelina tkanine

Debelina (mm)
Vzorci
𝐱̅

s

CV*

RE

0,711

0,072

10,1

DP

1,128

0,061

5,4

MA

0,578

0,013

2,3

PB

0,539

0,018

3,4

PU

0,559

0,018

3,1

*CV (variacijski koeficient) je podan v odstotkih (%).

Preglednica 14: Zračna prepustnost tkanine
Zračna prepustnost (m3/(min.m2)
Vzorci

𝐱̅

s

CV*

RE

69,58

2,83

4,1

DP

13,74

2,32

16,9

MA

36,13

3,36

9,3

PB

42,19

7,34

17,4

PU

46,03

5,94

12,9

*CV (variacijski koeficient) je podan v odstotkih (%).

Preglednica 15: Pretržna sila tkanin
Pretržna sila (N)
V smeri osnove

Vzorci

V smeri votka

𝐱̅

s

CV*

𝐱̅

s

CV*

RE

235,78

26,66

11,31

281,59

5,63

2,00

DP

941,82

59,73

6,34

557,6

66,05

11,84

MA

640,81

59,78

9,33

908,67

38,63

4,25

PB

544,06

29,44

5,41

552,28

4,87

0,88

PU

493,35

32,91

6,67

547,93

4,73

0,86

*CV (variacijski koeficient) je podan v odstotkih (%).
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Preglednica 16: Pretržni raztezek tkanin
Pretržni raztezek (%)
V smeri osnove

Vzorci

V smeri votka

𝐱̅

s

CV

𝐱̅

s

CV

RE

12,52

0,77

6,12

13,16

0,62

4,73

DP

26,16

0,07

0,26

19,89

0,47

2,36

MA

18,22

1,11

6,13

12,39

0,37

3,00

PB

14,04

0,34

2,4

18,98

0,83

4,37

PU

14,28

0,72

5,03

14,36

0,46

3,24

Preglednica 17: Količina zadržane vode v tkaninah

Vzorec

Količina zadržane vode (%)
𝐱̅

s

CV

RE

32,37

1,32

4,08

DP

44,17

1,04

2,36

MA

44,08

2,66

6,04

PB

45,88

0,27

0,60

PU

43,35

2,45

5,65
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3.3.4

Analiza barve potiskanih vzorcev

Preglednica 18: CIELAB barvne koordinate modrih (M) in/ali rdečih (R)
ornamentov otiračev iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika
Inv. št. otirača
4768

4769

4770

4771

4772

4773

4803

4804

4826

4828

Mesto merjenja

L*

a*

b*

M

44,89

-1,36

-18,85

R

43,26

45,57

6,47

M

48,75

-1,61

-16,62

R

-

-

-

M

48,67

-1,64

-20,29

R

65,07

28,3

-3,14

M

45,2

-1,24

-20,7

R

67,01

30,53

-2,84

M

-

-

-

R

54,98

35,41

5,19

M

38,89

-3,64

-15,01

R

31,69

27,76

12,07

M

53,7

-2,48

-16,56

R

53,3

34,99

0,49

M

59,57

-2,25

-13,01

R

45,74

42,81

8,25

M

41,16

-5,63

-11,2

R

46,57

36,03

10,85

M

44,64

-4,11

-7,76

R

-

-

-
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Preglednica 19: CIELAB barvne koordinate potiskov z modro (M) in rdečo (R)
pigmentno tiskarsko pasto na proučevanih lanenih tkaninah DP,
MA, PB in PU

Vzorec

Potisk

L*

a*

b*

M

45,75

-17,59

-36,4

R

38,46

53,55

33,37

M

47,18

-16,76

-42,74

R

38,86

56,86

35,62

M

49

-16,32

-42,87

R

40,04

56,67

34,78

M

47,63

-15,89

-43,63

R

38,93

55,72

34,87

DP

MA

PB

PU

∗
Preglednica 20: Vrednosti CILAB barvnih koordinat, krome, 𝐶𝑎𝑏
, in kota barvnega

tona, hab, proučevanih nepranih ter pranih vzorcev, potiskanih z
rdečim pigmentnim tiskarskim sistemom

Vzorec

Tpranja (°C)

L*

a*

b*

𝑪∗𝒂𝒃

hab

/a

38,46

53,55

33,37

63,1

31,93

60

39,39

55,78

33,55

65,09

31,02

95

39,3

55,88

33,81

65,32

31,18

/

38,86

56,86

35,62

67,1

32,07

60

38,45

57,04

35,66

67,27

32,02

95

39,41

58,01

35,74

68,13

31,64

/

40,04

56,67

34,78

66,49

31,54

60

38,99

56,85

35,35

66,95

31,87

95

40,16

58,06

35,25

67,93

31,26

/

38,93

55,72

34,87

65,73

32,04

60

39,75

58,04

35,73

68,15

31,61

95

40,1

58,9

35,81

68,93

31,29

DP

MA

PB

PU

a

Nepran vzorec.
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∗
Preglednica 21: Vrednosti CILAB barvnih koordinat, krome, 𝐶𝑎𝑏
, in kota barvnega

tona, hab, proučevanih nepranih ter pranih vzorcev, potiskanih z
modrim pigmentnim tiskarskim sistemom

Vzorec

Tpranja (°C)

L*

a*

b*

𝑪∗𝒂𝒃

hab

/a

45,75

-17,59

-36,4

40,43

244,21

60

42,67

-15,53

-37,46

40,72

247,58

95

42,03

-14,01

-39,25

41,67

250,35

/

47,18

-16,76

-42,74

45,91

248,58

60

48,03

-15,37

-43,8

46,42

250,67

95

45,99

-14,19

-44,69

46,89

252,38

/

49,00

-16,32

-42,87

45,87

249,16

60

49,69

-15,36

-45,14

47,68

251,21

95

49,35

-14,87

-45,24

47,62

251,8

/

47,63

-15,89

-43,63

46,43

249,99

60

48,62

-15,03

-45,65

48,07

251,77

95

45,79

-13,93

-45,7

47,78

253,05

DP

MA

PB

PU
a

Nepran vzorec.
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3.3.5

Predstavitev potiskanih kuhinjskih krp in kolekcij

(b)

(a)

(č)

(c)

(d)
Slika 22: Fotografije ročno potiskane kolekcije lanenih kuhinjskih krp KARO s
tradicionalnimi belokranjskimi ornamenti: tri kuhinjske krpe (a, b, c),
prtič (č) in pokrivni dekorativni prt (d) z motivom kara
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(a)

(b)

(č)

(c)

(d)
Slika 23: Fotografije ročno potiskane kolekcije lanenih kuhinjskih krp ZVEZDA s
tradicionalnimi belokranjskimi ornamenti: tri kuhinjske krpe (a, b, c),
prtič (č) in pokrivni dekorativni prt (d) z motivom osemkrake zvezde
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(a)

(b)

(c)
Slika 24: Fotografije ročno potiskanih kolekcij lanenih kuhinjskih krp s
tradicionalnimi belokranjskimi ornamenti: kolekcija KARO (a), kolekcija
ZVEZDA (b) in obe kolekciji skupaj (c)
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4

RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI

Vir informacij za opis tradicionalnega tehnološkega postopka ročne pridelave in
predelave lanu od semena do platna po belokranjskem ljudskem izročilu so bili
poleg pisnih virov tudi pogovori z izdelovalcem domačega platna Borisom
Raztresenom iz vasi Rim pri Adlešičih v Beli krajini in s Tončko Jankovič,
zaposleno v Javnem zavodu Krajinski park Kolpa, kjer ohranjajo običaje,
povezane s pridelavo in predelavo lanu od semena do platna.

Industrijska predelava lanu je podrobno opisana v knjigi Tekstilne surovine avtorja
Franja Kočevarja (1950). Kljub strojni pridelavi in predelavi svetovna proizvodnja
lanenih vlaken upada že od leta 1880 (Kočevar, 1950, str. 123). Leta 2010 je bilo v
Sloveniji le 0,5 hektarja površin, posejanih z lanom (Kocjan Ačko, Rijavec, 2010,
str. 165).

Med tradicionalnimi belokranjskimi motivi smo za tiskanje kolekcije kuhinjskih krp
izbrali romb (četverokotnik, karo) in osemkrako zvezdo, ki se pojavljata tudi drugod
po svetu, iz česar lahko sklepamo na močno povezanost človeštva že v
prazgodovini. Nenehno poudarjanje posebnosti in drugačnosti narodov nas kot
človeštvo samo oddaljuje drugega od drugega in povzroča konflikte. Zato naj bodo
stari tradicionalni belokranjski ornamenti, potiskani na lanenih kuhinjskih krpah,
tudi simboli povezovanja.
Glede barv pri tkaničenju motivov Niklsbacher-Bregarjeva (1982, str. 112) pravi:
»Izogibajmo se kričečih in osladnih barv. Originalne barve so srednje modra,
umirjena rdeča, kombinacija modre in rdeče ter modre in umerjene pomarančne
barve.«
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4.1

ANALIZA OTIRAČEV IZ BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA

O starosti otiračev iz Belokranjskega muzeja Metlika, ki so nam jih posodili za
analizo, ni zanesljivih podatkov. Leta 1951 jih je muzeju darovala viniška učiteljica
Poldka Bavdkova, ki je v prvi polovici 20. stoletja po belokranjskih vaseh zbirala in
preučevala izdelke iz domačega platna.
Na otiračih iz Belokranjskega muzeja Metlika so tkaničeni motivi v odtenkih rdeče
in modre barve, od opečnato-oranžne do bordo-rdeče, od turkizno-modre do
temnomodre. Barvni odtenki so se razlikovali od izdelka do izdelka. Tudi od vasi
do vasi so se recepture za barvanje morda nekoliko razlikovale. Po navedbah
zaposlenih v muzeju ne poznajo zapisov, s katerimi rastlinami so v Beli krajini v
preteklosti barvali lanene preje za okraševanje izdelkov iz domačega platna, ker
še ni bilo izvedenih raziskav na tem področju. Barve motivov na otiračih se niso
ohranile v vsej intenzivnosti. Obledele so pri pranju in na soncu, saj so otirače
uporabljali tudi za okraševanje prostorov, kjer so bili stalno izpostavljeni dnevni
svetlobi. Najpogosteje uporabljan motiv na otiračih je bila osemkraka zvezda.
Na sliki 21 je prikazan primer slikovne predstavitve otirača.
Analizirali smo tekstilno-tehnološke lastnosti desetih otiračev iz Belokranjskega
muzeja Metlika (preglednici 3 in 4). Analizirani otirači so bili v povprečju dolgi 161
cm (od 62 do 256,5 cm) in povprečno široki 29 cm (od 22,5 do 34,5 cm).
Izmerjena debelina je znašala 0,66 mm v povprečju (od 0,332 do 1,12 mm),
ploščinska masa pa 335,4 g/m2 (od 212,79 do 524,0 g/m2). Povprečna gostota niti
je znašala v vzdolžni smeri 16 niti/cm (od 13 do 22 niti/cm), v prečni pa 14 niti/cm
(od 10 do 23 niti/cm). Analizirani otirači so bili na ožjem delu največkrat zaključeni
z resicami.
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4.2

ANALIZA SODOBNIH KUHINJSKIH KRP

Dimenzije sodobnih kuhinjskih krp se med proizvajalci razlikujejo. V spletnih
trgovinah so najpogosteje naprodaj bombažne kuhinjske krpe z dimenzijami 50 x
70 cm, najdemo pa tudi lanene kuhinjske krpe enakih dimenzij. Naprodaj so tudi
manjše kuhinjske krpe, dimenzij 47 x 70 cm, 46 x 71 cm, 45 x 65 cm, 43 x 68 cm.
Podatki o kuhinjskih krpah pri ponudnikih kuhinjskih krp na spletu so navedene v
preglednici 5.
Pri navedbah proizvajalcev se pri pranju bombažne kot tudi lanene kuhinjske krpe
skrčijo za nekaj odstotkov, zato imajo manjše dimenzije od novih, npr.: 44 x 69 cm,
44 x 67 cm, 42 x 66 cm, 45 x 63 cm, 46 x 57 cm, 48 x 56 cm, 38 x 58 cm, 34 x 60
cm.

4.3

ANALIZA VZORCEV LANENIH TKANIN

V diplomskem delu smo preučili lastnosti petih lanenih tkanin, da bi ugotovili,
katera je najprimernejša za izdelavo kuhinjskih tekstilij. Za primerjavo smo
sočasno analizirali lastnosti rabljene lanene kuhinjske krpe, ki smo jo označili kot
vzorec RE.

V preglednici 6 so prikazane fotografije mikroskopske analize vlaken, odvzetih iz
niti osnove in votka petih analiziranih vzorcev tkanin (preglednica 2) pri 100-kratni
povečavi svetlobnega mikroskopa. Vzorci tkanin RE, MA, PB in PU so bili izdelani
iz lanenih osnovnih in votkovnih niti, vzorec DP pa iz lanenih osnovnih niti in
votkovnih niti iz mešanice bombaža in lanu.

V preglednici 7 so navedene meritve dimenzij vzorcev pred pranjem, po prvem in
drugem pranju ter skrčenje po drugem pranju. Največji odstotek skrčenja (9 %)
smo ugotovili pri domačem platnu (vzorec DP) v smeri osnove. Vsi vzorci so imeli
večje skrčenje v smeri osnove (od 9 do 5 %) kot v smeri votka (pod 5 %). Najmanj
se je skrčil vzorec PB.
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Vzorci tkanin MA, PB in PU imajo primerljivo gostoto osnovnih niti in votkovnih niti
(preglednica 8). Vzorec DP ima v primerjavi z vzorci RE, MA, PB in PU nižjo
gostoto osnovnih in votkovnih niti. To je vidno tudi iz primerjave fotografij v
preglednici 9. Vzorca RE in DP sta imela primerljivo in najnižjo gostoto votkovnih
niti.

Vsi vzorci tkanin so bili izdelani v vezavi platno, kar prikazujejo tudi fotografije
tkanin, izdelane v stereomikroskopu (preglednica 9).
Dolžinska masa preje je podana v preglednici 10. Rezultati kažejo na razlike med
vzorci. Najbolj so si po srednji vrednosti dolžinske mase osnovnih niti podobni
vzorci MA, PB in PU. Vzorca RE in DP imata v primerjavi z vzorci MA, PB in PU
višjo dolžinsko maso osnovnih niti, pri čemer je dolžinska masa osnovnih niti
vzorca DP dva- do trikrat višja kot pri ostalih vzorcih. Dolžinska masa votkovnih niti
vzorcev MA, PB, PU in RE je primerljiva z dolžinsko maso osnovnih niti, pri vzorcu
DP pa je 2,2-krat nižja.

Podatke o vitju preje, odvzete iz vzorcev tkanin, prikazuje preglednica 11. Niti
osnove in votka pri vseh petih vzorcih so vite v smeri Z, razen pri vzorcu DP je
votek vit v smeri S. Pri vzorcu DP so niti votka sukane iz lanene in bombažne
preje. Srednja vrednost števila zavojev na meter niti osnove je pri vzorcu DP
najbliže številu zavojev pri vzorcih MA in PB. Vzorec PU je izdelan iz najbolj vitih
prej.
Ploščinska masa (preglednica 12) tkanin znaša od 198,80 do 368,80 g/m 2. Po
srednji vrednosti ploščinske mase so si podobni vzorci RE, MA, PB in PU,
bistveno večjo srednjo vrednost ploščinske mase pa ima vzorec DP.
Rezultati merjenj in izračunov debeline tkanine v preglednici 13 kažejo, da so si po
srednji vrednosti debeline tkanin zelo podobni vzorci MA, PB in PU, bistveno večjo
srednjo vrednost debeline tkanine pa ima vzorec DP. Debelina tkanin znaša od
0,539 do 1,128 mm.

66

Zračna prepustnost tkanin (preglednic 14) znaša od 13,74 do 69,58 m3/(min.m2).
Rezultati kažejo, da so si po srednji vrednosti zračne prepustnosti tkanin zelo
podobni vzorci MA, PB in PU, bistveno večjo srednjo vrednost zračne prepustnosti
tkanine ima vzorec RE, vzorec DP pa ima več kot 5-krat nižjo zračno prepustnost
od vzorca RE.
Pretržna sila (preglednica 15) in pretržni raztezek (preglednica 16) tkanin dajejo
vpogled v trpežnost tkanin. Pretržna sila vzorcev je v območju od 236 do 942 N,
pretržni raztezek vzorcev pa med 12,5 in 26 odstotkov. Najvišjo srednjo vrednost
pretržne sile in najvišjo srednjo vrednost pretržnega raztezka v smeri osnove ima
vzorec DP, najmanjše pa vzorec RE, ki je med vsemi vzorci najmanj trpežen.
Rezultati merjenj in izračunov količine zadržane vode v tkaninah v preglednici 17
kažejo, da ima najnižjo (32,37 %) količino zadržane vode (vpojnost) vzorec RE,
ostali vzorci pa imajo zelo podobno količino zadržane vode, med 43,35 in 45,88 %.
Pri tem lahko domnevamo, da je najverjetnejši razlog za najnižjo vpojnost vzorca
RE, ki se je kot kuhinjska krpa uporabljal več let, njegovo pogosto pranje in s tem
ostanki pralnih in mehčalnih sredstev na površini vlaken. Le-ti namreč v svoji
strukturi vključujejo dolge hidrofobne verige. Ker se v fazi izpiranja med
postopkom pranja ne odstranijo v celoti, ampak se nalagajo na površino vlaken, se
njihova prisotnost odraža v postopnem zniževanju hidrofilnosti in nižji sposobnosti
zadrževanja vode.

4.4

ANALIZA BARVE POTISKANIH VZORCEV

Za tiskanje ornamentov na izbrano laneno tkanino smo uporabili pigmentni tisk.
Pigmentna barvila so barvni delci v vodi netopnih barvil. So najpomembnejša med
vsemi barvili, saj z njimi lahko tiskamo vsa tekstilna vlakna in njihove mešanice
(Forte-Tavčer, 2005, str. 2). Prednost pigmentnih barvil je tudi ta, da se pri
fiksiranju ne spremeni barvni ton pigmenta in da po fiksiranju ni potrebno izpiranje
in miljenje. Danes se skoraj 50 odstotkov vsega blaga potiska s pigmentnimi barvili
(Forte-Tavčer, 2005, str. 32–36).
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Da bi primerjali barvno ujemanje modrih in rdečih ornamentov na otiračih iz depoja
Belokranjskega muzeja Metlika z izdelanimi modrimi in rdečimi potiski s pigmentno
tiskarsko pasto na proučevanih vzorcih lanenih tkanin, smo spektrofotometrično
določili CIELAB barvne koordinate modrih in rdečih prej na ornamentih otiračev iz
depoja Belokranjskega muzeja Metlika (preglednica 18) ter CIELAB barvne
koordinate na proučevanih vzorcih DP, MA, PB in PU (preglednica 19). Pri tisku
kolekcije se nismo mogli približati barvi ornamentov na otiračih iz depoja
Belokranjskega muzeja Metlika. Kot je razvidno iz rezultatov merjenja CIELAB
barvnih koordinat modrih in rdečih ornamentov, prikazanih v preglednici 18, so
med njimi velike razlike v barvi, ki so posledica različne starosti otiračev, različnih
postopkov njihove nege in hranjenja, kar se odraža v izpranosti in obledelosti
barve uporabljenih modrih in rdečih prej.
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da je bila barva modrih ornamentov otiračev iz
depoja Belokranjskega muzeja Metlika v grobem manj modra od potiskov z modro
pigmentno tiskarsko pasto na proučevanih vzorcih lanenih tkanin, saj so bile
vrednosti rumeno-modre osi v barvnem diagramu za otirače iz depoja
Belokranjskega muzeja Metlika nižje za približno 62-odstotkov od tistih, določenih
na modrih potiskih proučevanih lanenih tkanin.
Primerjava vrednosti na rdeče-zeleni osi v barvnem diagramu, določenih na rdečih
ornamentih otiračev iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika, z vrednostmi,
določenimi na rdečih potiskih na proučevanih vzorcih lanenih tkanin, pa je
pokazala, da so bili ornamenti manj rdeči, saj so izkazali za približno 36-odstotkov
nižjo vrednost rdeče-zelene osi v barvnem diagramu v primerjavi z rdečimi potiski.

Medtem ko smo pri modrih potiskih dosegli dobro ujemanje svetlosti z modrimi
ornamenti otiračev in s tem približno enake vrednosti svetlo-temne osi v barvnem
diagramu, so bili rdeči potiski nekoliko temnejši, saj so bile ne glede na proučevan
vzorec lanene tkanine določene nižje vrednost svetlo-temne osi v barvnem
diagramu v primerjavi z rdečimi ornamenti otiračev.
V preglednicah 20 in 21 so prikazani rezultati določitve pralne obstojnosti rdečega
in modrega pigmentnega tiskarskega sistema na proučevanih lanenih tkaninah
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DP, MA, PB in PU. Postopek pranja vzorcev, potiskanih z rdečo tiskarsko
pigmentno pasto, je vplival na manjše povečanje vrednosti na oseh L* in a*, kar
pomeni, da so se vzorci nekoliko posvetlili in postali bolj rdeči. To se je izrazilo tudi
∗
v povečani intenzivnosti rdeče barve po pranju in nekoliko višji vrednosti 𝐶𝑎𝑏
. V
∗
skladu s pričakovanji smo večjo barvno razliko 𝛥𝐸𝑎𝑏
določili po pranju vzorcev pri

višji temperaturi (slika 25), kar je odraz intenzivnejšega odstranjevanja
pigmentnega tiskarskega sistema pri obdelavi vzorcev v pralni kopeli, segreti na
95 °C. Med vzorci, potiskanimi z rdečo pigmentno tiskarsko pasto, sta najmanjšo
barvno razliko izkazala vzorca MA in PB.
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Slika 25: Barvne razlike, 𝜟𝑬∗𝒂𝒃, med nepranimi in pranimi vzorci tiskanimi z rdečim
pigmentnim tiskarskim sistemom
∗
Primerjava rezultatov barvne razlike 𝛥𝐸𝑎𝑏
med nepranimi in pranimi vzorci,

potiskanimi z rdečim in modrim pigmentnim tiskarskim sistemom, je pokazala, da
smo z rdečim tiskarskim sistemom oblikovali potiske boljše pralne obstojnosti, saj
∗
so bile vrednosti 𝛥𝐸𝑎𝑏
vzorcev, potiskanih z rdečo pigmentno tiskarsko pasto (slika
∗
25), nižje v primerjavi z vrednostmi 𝛥𝐸𝑎𝑏
vzorcev, potiskanih z modro pigmentno

tiskarsko pasto (slika 26). V tem primeru so prani vzorci povečini nekoliko
potemneli (znižanje vrednosti L*) in postali bolj modri (znižanje vrednosti b*).
Postopek pranja je ne glede na temperaturo pranja vplival tudi na povečanje
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∗
intenzitete modre barve, kar potrjuje povišanje vrednosti krome 𝐶𝑎𝑏
. V skladu z

vzorci, potiskanimi z rdečim tiskarskim pigmentnim sistemom, so tudi modro
∗
potiskani vzorci izkazali večjo barvno spremembo 𝛥𝐸𝑎𝑏
po pranju pri temperaturi

95 °C. Med proučevanimi vzorci pa sta pri obeh temperaturah pranja najnižje
∗
vrednosti 𝛥𝐸𝑎𝑏
in najboljše pralne obstojnosti ponovno izkazala vzorca MA in PU.
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Slika 26: Barvne razlike, 𝜟𝑬∗𝒂𝒃, med nepranimi in pranimi vzorci, potiskanimi z
modrim pigmentnim tiskarskim sistemom

4.5

OPREDELITEV TRŽENJA IZDELANIH KUHINJSKIH KRP

V nadaljevanju bomo natančneje opredelili trženjski splet za ročno potiskane
lanene kuhinjske krpe, okrašene s tradicionalnimi belokranjskimi ornamenti po
metodi 4P: izdelek, cena, prodajne poti, tržno komuniciranje (ang. product, price,
place, promotion):

Izdelek
Izdelek, ki ga nameravamo tržiti, je kuhinjska krpa iz industrijsko izdelanega
beljenega 100-odstotnega lanenega platna, ročno potiskana s tradicionalnimi
belokranjskimi motivi osemkrake zvezde in štirikotnika (romba, kara) v rdeči barvi,
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modri barvi ali kombinaciji obeh barv. Dimenzije kuhinjske krpe so 40 x 60 cm.
Kuhinjska krpa je namenjena brisanju posode in kozarcev, čiščenju delovnih
površin v kuhinji, za prijemanje vročih posod idr. Namenjena je široki potrošnji in
vsakdanji uporabi v kuhinji. Kuhinjska krpa bo dvakrat prepognjena po širini in nato
zvita v tulec, tako da bo viden potiskan motiv, ter zavezana s pentljo z nekaj
lanenimi vlakni iz povesma.

Cena
Surovinska sestava večine kuhinjskih krp, ki so na voljo na tržišču, je 100-odstotni
bombaž. Nekaj je tudi ponudnikov lanenih kuhinjskih krp, pri katerih pa moramo
biti pozorni, ali je kuhinjska krpa iz lanenega, pollanenega ali bombažnega platna.
Cene kuhinjskih krp se razlikujejo glede na to, ali so ročno potiskane ali ne in s
kakšnim motivom. Cene kuhinjskih krp, ki so lanene in/ali ročno potiskane in/ali
vsebujejo posebne motive, se pri ponudnikih kuhinjskih krp na spletu gibljejo med
3,98 in 16,00 EUR. Podrobneje so predstavljene v preglednici 5. Glede na
konkurenčne ponudnike in dejstva, da mora kupec pri spletni prodaji plačati še
stroške poštnine, nameravamo trženje kuhinjskih krp začeti s ceno 14,00 EUR in
spremljati odzive potencialnih kupcev. Glede na odzive bomo ceno prilagodili in jo
lahko znižali do 12,00 EUR.

Prodajne poti
Predstavitev in prodajo kuhinjskih krp načrtujemo s čim manj dodatnimi stroški in
brez posrednikov začeti z osebno udeležbo na javnih dogodkih v Sloveniji. V
belokranjskih krajih Črnomelj, Metlika in Semič delujejo en dan v tednu tržnice, na
katerih ponudniki prodajajo svoje pridelke in izdelke, tako da nameravamo
kuhinjske krpe predstaviti na teh tržnicah. Večkrat letno so v Beli krajini
organizirane velike prireditve, kot so Vinska vigred v mesecu maju v Metliki,
Jurjevanje v mesecu juniju v Črnomlju in Semiška ohcet v mesecu avgustu, na
katerih je mogoče na stojnici predstaviti in prodajati svoje izdelke, ki se vsebinsko
ujemajo s temi tremi etnološkimi belokranjskimi prireditvami. Ena od ciljnih skupin
kupcev so tudi belokranjski gostinski ponudniki, ki jim na teh velikih prireditvah,
kjer predstavljajo svojo ponudbo, lahko predstavimo lanene kuhinjske krpe, ki bi jih
lahko uporabili kot stenski okras v lastnih prostorih pa tudi za pokrivanje
pripravljenih jedi pred serviranjem. Prav tako bi želeli sodelovati na tržnici v centru
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regijskega središča Novo mesto in predstavljati in prodajati svoje izdelke na
tematskih tržnicah v novomeških nakupovalnih centrih. Krajinski park Kolpa
omogoča udeležbo izdelovalcev domačih obrti na tržnicah po Sloveniji, tako da se
nameravamo za udeležbo na teh dogodkih dogovoriti z njimi. Kuhinjske krpe za
prodajo turističnim obiskovalcem Bele krajine nameravamo ponuditi tudi vsem
trem belokranjskim turističnim informativnim centrom pa tudi trgovinam z
etnološkimi izdelki v Ljubljani, vendar se glede na izkušnje izdelovalcev
tradicionalnih rokodelskih izdelkov izdelki v vitrini sami ne prodajajo dobro. Izdelek
je potrebno kupcu predstaviti, izpostaviti njegove prednosti, povezati izdelek z
zanimivo zgodbo in kupca navdušiti za nakup. Še posebej bi kuhinjske krpe kot
spominek na večjih prireditvah predstavili tujim turistom in slovenskim zdomcem,
ki se vračajo v našo domovino; ob povratku v tujino s seboj lahko odnesejo lep in
uporaben spomin na domovino in morda z njim obdarijo tudi svoje prijatelje.
Tržno komuniciranje
Razlog za odločitev, da bomo trženje kuhinjskih krp pričeli preko zgoraj navedenih
tržnih poti, je možnost, da pri osebni predstavitvi izdelka kupcem lahko takoj
dobimo povratne informacije pa tudi stroški trženja bodo nižji (poraba svojega
časa, stroški prevoza, strošek vrednotnice za prodajo na podlagi osebnega
dopolnilnega dela, stroški obrazcev za izdajo računov strankam). Izboru tržnih poti
in optimiranju stroškov bo prilagojeno tudi tržno komuniciranje, to je okrasitev
stojnice s potiskanimi kuhinjskimi krpami ter oblikovanje in tiskanje etiket z
informacijami o surovinski sestavi in pogojih za pranje izdelka, zapisih o pomenu
potiskanih tradicionalnih vzorcev ter kontaktnimi podatki proizvajalca. Med
terenskimi raziskavami pridelave in predelave lanu v Beli krajini smo sogovornike
spraševali za mnenje o ideji potiskane lanene kuhinjske krpe s tradicionalnimi
ornamenti. To je bilo tudi že naše prvo tržno komuniciranje. Bili so navdušeni nad
idejo, saj je trg že dokaj zasičen s prtički in okraski iz lanenega platna ter
belokranjskimi pisanicami in bi lanena kuhinjska krpa z uporabno vrednostjo
predstavljala sodobnejši način trženja kulturne dediščine. Pri tržnem komuniciranju
je bistveno poudariti prednosti lanu pred bombažem (vpojnost, ne pušča vlaken),
tradicionalnost (lanene kuhinjske krpe so uporabljale naše babice) in simbolne
pomene potiskanih ornamentov (osemkraka zvezda je znak rodovitnosti, življenja,
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sreče; romb oziroma karo pa simbol zemlje). Družbena omrežja in svetovni splet
prav tako omogočata neposredno komuniciranje s kupci prek spletnega podjetja.

4.6

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu smo izdelali dve kolekciji lanenih kuhinjskih tekstilij, okrašenih
s tradicionalnima belokranjskima motivoma osemkrake zvezde in kara. Izdelki
predstavljajo novo poslovno priložnost. Domačinom in obiskovalcem Slovenije
predstavljamo nove ročno izdelane kuhinjske tekstilije, ki vsebujejo tradicionalne
belokranjske motive s pozitivnim pomenom in so hkrati uporabne v vsakdanjem
življenju.
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PRILOGA 1: MOTIVI IZ DRUGEGA DELA ZBIRKE NARODNE
VEZENINE NA KRANJSKEM
Na slikah od P1 do P7 so prikazani motivi iz drugega dela zbirke Narodne
vezenine na Kranjskem.
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PRILOGA 2: O TKANJU IN OKRAŠEVANJU OBLAČIL V BELI
KRAJINI V PRETEKLOSTI
Oblačilno kulturo v Beli krajini je konec 80. let prejšnjega stoletja iz pisnih virov in z
obiskovanjem belokranjskih vasi raziskovala Marija Makarovič, etnologinja iz
Slovenskega etnografskega muzeja. Kot pravi Makarovičeva (2009, str. 9), sta bili
moška in ženska pražnja in delovna obleka belokranjskih kmetov sešiti iz
domačega platna. Zaradi svetle naravne barve platna so jo imenovali "bela noša".
Tako sta jo imenovala že Navratil v zapisih iz leta 1866 in Trdina leta 1873.
Belokranjska bela noša se je v 19. stoletju vidno razlikovala od noše kmetov na
alpskem in primorskem območju. V času pred prvo svetovno vojno je večina
prebivalstva že močno opustila belo nošo, nadomestili so jo s po modi skrojenimi
oblačili, izdelanimi iz barvastega, vzorčastega ali črnega industrijskega blaga
(Makarovič, 2009, str. 13).

O pomenu lanenega in konopljenega prediva govorijo zapisi v urbarjih iz let 1573,
1593, 1610, 1674, 1690–1699, 1742, 1800, 1833, kjer je zapisano, da so v večini
belokranjskih vasi prebivalci oddajali zemljiškemu gospodu obenem z drugimi
dajatvami v naravi tudi laneno in konopljeno predivo v povesmih. Predivo so
pridelovali tudi za lastno proizvodnjo blaga za oblačila. O lanenem predivu pričajo
tudi zapuščinski popisi, iz katerih izhaja, da so na belokranjskih kmetijah ob koncu
18. in v prvi četrtini 19. stoletja imeli večje in manjše zaloge lanenega prediva za
izdelavo domačega platna (Makarovič, 2009, str. 20).
»Tkanje platna je bilo leta 1773 razglašeno za prosto obrt kmečkega prebivalstva«
(Kocjan Ačko, 2015, str. 126). Do druge polovice 18. stoletja so tkali ročno, leta
1784 pa so izumili mehanske statve.
Širina tkanega platna je bila omejena z dimenzijami statev. V začetku 18. stoletja
so za prodajo in izvoz tkali platno v širini 59 in 69 cm, v 19. stoletju pa so bile
običajne širine statev od 60 do 80 cm (Žagar, 1998, str. 111).
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Leta 1850 se je Katarina Žagar z Laz odšla za dve leti učit tkanja k učnemu
mojstru v Brod na Kolpi. Po dveh letih se je z vsemi tkalskimi potrebščinami,
podarjenimi od učnega mojstra kot najbolj pridni učenki, vrnila na svoj dom in tkala
kmeticam daleč naokoli domače platno. Tkala je tudi boljše blago iz bombaža in
volne, ki jo je kupovala v Karlovcu pri trgovcu Rajnerju. Imela je dve pomočnici, po
njeni smrti pa je delo nadaljevala njena hči Ana, ki je prenehala tkati po prvi
svetovni vojni (Račič, 1951, str. 143).
Telovnik iz t.i. manufakturnega blaga so, kot izhaja iz zapisov v zapuščinah, redki
prebivalci belokranjskih vasi nosili že ob koncu 18. in v prvi polovici 19. stoletja. V
istem

času

so

imenitnejši

prebivalci

tega

območja

pogosto

uporabljali

manufakturno blago za oblačila. Ob koncu 19. in v prvih dveh desetletjih 20.
stoletja je predvsem pri oblačilih mlajših moških in žensk opazen vdor
industrijskega blaga. Poleg blaga, ki je bilo naprodaj v vaških trgovinah, so
Belokranjci industrijsko blago dobivali tudi iz Amerike, kamor so se njihovi svojci
množično izseljevali in od tam pošiljali blago ter se domov vračali v črnih oblekah
(Makarovič, 2009, str. 29 in 30).
Po prvi svetovni vojni so Belokranjci poleg čistega lanenega oziroma čistega
konopljenega platna ročno tkali tudi pollaneno platno iz lanene in bombažne preje,
polkonopljeno platno iz konopljene in bombažne preje ali pa samo bombažnega.
Oblačila so izdelovali iz domačega platna pa tudi že iz industrijskega bombažnega
platna. Bombažno prejo, ki so jo uporabili za snovanje, so kupovali v Karlovcu, na
Vinici in v Črnomlju (Makarovič, 2009, str. 23 in 35). Kot pravi Sič (1918), se je
zaradi mode, ki je izpodrinila narodno nošo, opustilo vezenje narodnih motivov.
V tridesetih letih 20. stoletja so se na črnomaljskem in metliškem območju Bele
krajine še ukvarjali s tkanjem domačega platna, na semiškem območju pa je hišno
tkalstvo takrat že zamrlo (Makarovič, 2009, str. 21).
Še v času pred drugo svetovno vojno so se s tkanjem ukvarjala predvsem dekleta
pred možitvijo, saj je veljalo staro nenapisano pravilo, da si mora dekle samo stkati
platno, vendar v tistih časih le še za hišno in posteljno opremo, za oblačila pa več
ne (Makarovič, 2009, str. 22).
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V času med prvo in drugo svetovno vojno in tudi še po drugi svetovni vojni so
zaloge domačega platna prišle še zelo prav, saj so za moške srajce in delovne
hlače ter ženska krila porabili domače platno in platnene rjuhe, ki so jih ženske za
predelavo v krila in obleke celo barvale s črno ali temno modro barvo (Makarovič,
2009, str. 28 in 29).
Oblačila so bila zelo skromno okrašena, v mnogih primerih pa celo povsem bela
(slika P8). Skromno vezeno okrasje z rdečo, modro, rumeno ali črno bombažno
prejico so uporabljali predvsem na rokavcih, na rami in okrog vratu v tehnikah
raličanja, štepanja ali križcev, vendar se je znotraj območja Bele krajine razlikovalo
od območja do območja (Makarovič, 2009, str. 35 ). To dokazujejo tudi fotografije
oblačil v knjigi Po sledeh bele noše v Beli krajini. O skromnem življenju v Beli
krajini pričajo tudi zapisi o ženitovanjski bali. Marsikatera nevesta ni poznala
razkošne bale, mnogokrat je bila cula edina bala. Vanjo je povezala darove, ki jih
je na svatbi prejela od darežljivih svatov ali pa jih je dobila že pred poroko od
sosedov (Makarovič, 2009, str. 117).

Slika P8: Skromno okrašene pražnje ženske noše (Makarovič, 2009, str. 39)
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Račič (1951, str. 143) o življenjskih razmerah v Beli krajini pravi takole: »Ljudstvo
je tam životarilo iz dneva v dan, iz roda v rod. Najbolj zdrave in močne sile
moškega roda je požirala kapitalistična Amerika, ki je izmozgala naš svet do
skrajnosti.«
Razlika v premoženju prebivalstva je bila vidna že po širini in okraskih na pasu:
»Revnejši so vedno nosili ožje pasove in skoraj brez okraskov« (Cvitkovič, 1997,
str. 19).
Obleka je bila premoženje: z obleko so plačevali hlapce in dekle za opravljeno
delo; obleka je bila ena od postavk v izročilnih ali poročnih pogodbah, v katerih si
je izročevalec posestva od prevzemnika zagotovil zase in za svojo ženo hrano in
obleko; ob smrti so bila oblačila pokojnika navedena v popisu njegovega imetja;
obleko so podarili ob pomembnih življenjskih dogodkih (ob krstu, za birmo, ob
poroki) – ženski naglavno ruto ali blago za obleko, moškemu srajco, otroku pa
blago ali oblekico (Makarovič, 2009, str. 118–123).
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PRILOGA 3: O OKRAŠEVANJU OTIRAČEV, PRTOV IN STENSKIH
KRP
Po podatkih iz zapuščinskih zapisov z začetka 19. stoletja so bile navadne in
okrasne brisače del hišnega inventarja. Tkali so jih tudi poklicni tkalci in izurjene
tkalke (Makarovič, 2009, str. 23). Za tkanje otiračev so uporabljali ozka krosna
(statve). Na metliških otiračih, za katere Račič (1951, str. 144) pravi, da so
najlepši, so predstavljeni petelini, pavi v različnih pozah, osemkrake zvezde in
zgornji del metliškega grba z dvema krokarjema ter ozke bordurice z
geometrijskimi ornamenti. Otirači so na krajšem (spodnjem) delu okrašeni
(zaključeni) na različne načine: so obrobljeni z barvno prejico ali kvačkano čipko
ali pa so franže vezene v štirikotni karo (Cvitkovič, 1997, str. 19) (slika P9–P11).

Slika P9: Namizni prt iz Bele krajine iz 2. polovice 19. stoletja, zaključen s
franžami, vezenimi v štirikotni karo (Žagar, 1998, str. 105)
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Slika P10: Nekateri otirači so bili skromno okrašeni z vezenjem, vendar zaključeni
z bogato čipko
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Slika P11: Otirač z vtkanimi rdečimi in modrimi črtami, kvačkano čipko na sredini
dolžine otirača za povezovanje dveh delov lanenega platna, zaključen
s franžami, vezenimi v štirikotni karo in okrašen z vezenimi inicialkami
lastnice A. R. (foto Ivanka Sajovic)
Med potomci v Belo krajino priseljenih pravoslavnih prebivalcev so otirače tkale,
vezle in kvačkale čipko za okras na ožjih straneh predvsem dekleta ter jih podarile
ob ženitvi priči, starešini, moževemu očetu, moževim bratom, zastavonoši,
muzikantu, nekatere celo vsem moževim sorodnikom. Z njimi so nekatere celo
okrasile konje, ki so peljali k poroki. Med poročnim obredom sta si ženin in nevesta
podala roki, pop (duhovnik) pa jih je zvezal z otiračem (Makarovič, 2009, str. 158,
211, 212). Obdarjenemu moškemu je navadno nevesta namestila otirač preko
desne rame in ga na levem boku spela z varnostno sponko (Makarovič, 2009, str.
208, 212). Enako so si še med drugo svetovno vojno otirače namestili štirje
pogrebci, ki so na pogrebu nesli krsto samske ženske ali neporočenega dekleta.
Otirače so dobili od domačih pokojnice (Makarovič, 2009, str. 210).
Otirače hranita Etnografski muzej v Ljubljani in Sadnikarjev muzej v Kamniku, v
Belokranjskem muzeju Metlika pa hranijo otirače, ki sta jih zbrali Zofija Haring iz
Črnomlja (1843–1928) in Poldka Bavdkova iz Vinice (1881–1965). Bavdkova je
večino svoje zbirke podarila Belokranjskemu muzeju Metlika leta 1951, ko je bil
odprt (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 99).
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Vzorčno tkana platna za prte so bila dražja od gladkega tkanja in zato v splošni
uporabi redka. Navadno platno so kmetje zato krasili z laneno, volneno, svileno ali
bombažno vezilno nitjo v rdeči, črni, rjavi in rdeče-modri barvni kombinaciji, s
čipkami iz debele lanene niti, okrasnimi trakovi, vogalnimi cofki, resami (vozlano
prepletene netkane niti osnove) (Žagar, 1998, str. 101–108). Na prehodu v 20.
stoletje so v Beli krajini doma tkali v večji meri kot na ostalih območjih slovenskega
ozemlja in tukaj se je ohranilo večje število vzorčno tkanih platen za prte in otirače.
Vzorčili so na dva načina: z uporabo vezave pri tkanju osnove in votka iste barve,
npr. v vzorcu ribja kost, in z uporabo drugobarvnega votka ob hkratnem
dvigovanju/spuščanju niti osnove, t.i. »tkanje na šibe, palice«, kar je bilo zahtevno
in zamudno, vendar je spretnim tkalkam omogočalo, da so na kmečkih statvah
tkale enostavne geometrijske vzorce pa tudi zahtevne rastlinske in živalske motive
(Žagar, 1998, str. 113–120).
Med hišnimi tekstilijami so imele posebno mesto stenske krpe z izvezenimi verzi,
napisi in motivi; krasile so stene v kuhinji in jih zaščitile pred umazanijo, uporabljali
pa so jih tudi na stenah ob posteljah, da se med spanjem ne bi dotikali mrzlih sten
(Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 11, 38 in 41). Poleg rastlinskih
vzorcev (slika P12) so na posteljna pregrinjala, namizne prte in dekorativne
okrasne napise - stenske krpe - vezli tudi svete podobe: Marijo, Jezusa, angele
(slika P13) ipd. in izdelke krasili s kvačkano čipko (Cvitkovič, 1997, str. 17–19).

Slika P12: Rastlinski vzorci na namiznem prtu, prtičku in svatovskem otiraču iz
domačega platna (Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 29)
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Slika P13: Stenska krpa z vezenim motivom otroka in angela varuha ter napisom
»Sveti Angel Varuh Moj Bodi Vedno Ti z menoj« (foto Ivanka Sajovic)
Veliko vezenin z vzorci v modri in rdeči barvi je bilo izdelanih v času med obema
svetovnima vojnama. Na prtih, prtičih, zavesah in otiračih iz tega obdobja (na
fotografijah v knjigi »Vezenine v Beli krajini skozi čas«) pa so vzorci, vezeni s
križci, z navadnim vezenjem in s polnjenjem s prejico v različnih barvah (Vezenine
v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 11). Vezenje in izdelava drugih ročnih del se je v
Beli krajini razširila zlasti v obdobju od začetka 20. stoletja do druge svetovne
vojne. Znanje se je prenašalo doma iz roda v rod, vezenja pa so se deklice učile
tudi v šolah, dekleta in žene pa na tečajih, ki so jih organizirale učiteljice iz
belokranjskih šol. Članice študijskega krožka, ki so raziskovale vezenine v Beli
krajini, niso našle veliko vezenin na domačem platnu, zato sklepajo, da so domače
platno v glavnem porabili za obleko in posteljnino. »Veliko vezenin je izdelanih na
industrijskem blagu, ki je bilo največkrat bombažno, laneno ali pollaneno, saj je to
veljalo za bolj imenitno kot domače platno. Pa tudi vezenje nanj je bilo lažje, ker ni
bilo tako grobo kot domače platno« (Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str.
12, 15, 16).
Ena od vaščank belokranjske vasi Veliki Nerajec v knjigi o nerajski hrani pravi, da
se je poročila takoj po drugi svetovni vojni in da takrat »otirača ni bilo več« (Khalil,
1999, str. 140).
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Še okrog leta 1950 so v vaseh pri Vinici nekatere ženske tkale posebno lepe
otirače, platno iz porosne (nebeljene) in beljene preje ter tkale platno tudi na šibe,
ki so se ga dekleta naučile, da ponovno razširijo med svojimi rojakinjami umetnost
ornamentnega tkanja (Račič, 1951, str. 144, 145 in 147). Po drugi svetovni vojni je
učitelj Božo Račič navdušil ženske v Adlešičih in okolici, da so začele množično
vesti. Prinašal jim je tudi prejico in v petdesetih letih so nastale zelo lepe in bogate
vezenine (Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 22).
Pri vezenju uporabljamo prejice različnih barv. V časih, ko prejice ni bilo možno
kupiti v domačem kraju, so jo vezilje kupovale od potujočih trgovcev - krošnjarjev
ali pa so jim jo pošiljali sorodniki iz Amerike. Pogosto so si same barvale belo
prejo. »Za barvanje bombažnih niti so uporabljale naravne barve, ki so jih pridobile
iz lubja hrasta, vrbe, breze in jelše, cvetov regrata, ognjiča, žafrana, kamilice,
trobentice in šentjanževke, listov koprive, rdečega zelja in čebule, plodov
borovnice, kaline, šiške in orehovih lupin pa tudi z ilovico. Tudi v Beli krajini so
najstarejše ohranjene vezenine izvezene s prejicami, ki so bile obarvane z
naravnimi barvili. Zasledimo največ rdeče, modro, črno, rumeno in zeleno
obarvane prejice« (Vezenine v Beli krajini skozi čas, 2013, str. 19). Rdečo domačo
volno so ženske pobarvale v jelševi skorji (Makarovič, 2009, str. 173). Belo
bombažno prejico so izdelovali okrog 1938 v tovarni v Dugi Resi, prodajali pa so jo
na Vinici in v Črnomlju (Makarovič, 2009, str. 158).
Da bi ohranil znanje prednikov o domačem tkalstvu, je kmalu po drugi svetovni
vojni nekdanji učitelj v belokranjski vasi Adlešiči, kasneje pa ravnatelj Državnega
osrednjega zavoda za žensko domačo obrt, Božo Račič leta 1951 objavil obsežen
in izčrpen članek o tkalstvu, o orodju in postopkih pri pridelavi in predelavi lanu in
konoplje v platno, o ornamentih na izdelkih iz domačega platna pa tudi o tkanju
volnenih izdelkov. Takrat je bilo v Beli krajini še 345 statev in okrog 400 tkalk. V
svojem članku Račič razmišlja o tem, kako bi z organizacijo tkalskih tečajev in
tečajev za vezenje oživili in ohranili krasilne tkalske tehnike, uvedli učenje ročnih
del v šole in organizirali tečaje za izdelavo različnih uporabnih izdelkov iz platna.
Govori celo o nujnosti ustanovitve tkalsko-veziljske zadruge za Belo krajino in o
možnostih za izvoz lepih ročno izdelanih umetniško-obrtniških izdelkov na zahod
(Račič, 1951, str. 157 in 158).
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Na slikah P14 in P17 so prikazani sodobni otirači.

Slika P14: Otirač s tkaničenimi motivi osemkrake zvezde in kara s kvačkano čipko
z motivom osemkrake zvezde, za promocijo uporabljen v objektu
Šokčev dvor v Žuničih, obnovljeni kmečki domačiji, ki je zavarovani
kulturni spomenik v Krajinskem parku Kolpa in zelo obiskana turistična
točka v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (foto Tončka
Jankovič)

Slika P15: Lanen »otirač« iz domačega platna, uporaben kot podolgovat prt,
tkaničen z motivom dveh pavov in osemkrake zvezde v rombu, z
ročno kvačkano čipko v sredini in na koncih, dimenzije 177 x 33 cm,
belokranjski spominek, izdelek Nade Cvitkovič iz Adlešičev v Beli
krajini (Lanen podolgovat prt iz domačega platna » otirač«)
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(a)

(b)
Slika P16: Novodobni promocijski otirač za Krajinski park Kolpa s tkaničenim
motivom osemkrake zvezde (a) in okrasna blazina s tkaničenim
motivom osemkrake zvezde za promocijo v objektu Šokčev dvor v
Žuničih, obnovljeni kmečki domačiji, ki je zavarovani kulturni spomenik
v Krajinskem parku Kolpa in zelo obiskana turistična točka v
upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (b)
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Slika P17: Novodobni promocijski otirač za študijski krožek Adlešiči s tkaničenim
motivom dveh pavov in osemkrake zvezde v rombu

Povečevanje zanimanja za vezenje danes se kaže v oblikovanju neformalnih
skupin, v katerih se družijo predvsem dekleta in žene, ki se zbirajo v različnih
vaseh in krajih v Beli krajini ter vezejo, raličijo in tkaničijo. Ena od oblik takega
druženja in učenja je tudi študijski krožek, v okviru katerega skupina
posameznikov, ne glede na starost, izobrazbo, spol ali kakršenkoli drug kriterij,
skupaj raziskuje in se uči o določenem področju, ki zanima udeležence. Študijski
krožki, ki jih financira šolsko ministrstvo, projekt pa vodi in razvija Andragoški
center Slovenije, delujejo po celotni Sloveniji in pomembno prispevajo k osebnemu
razvoju udeležencev in k razvoju podeželja (Študijski krožki). Tudi belokranjske
vezilje in tiste, ki bi to še rade postale, so v okviru študijskega krožka Vezenje v
Beli krajini v šolskih letih 2010–2011 in 2011–2012 raziskovale bogato
belokranjsko kulturno dediščino in rezultate svojega raziskovanja predstavile v
knjigi Vezenine v Beli krajini skozi čas.

Na slikah P18 in P19 so prikazani uporabni tekstilni izdelki s tradicionalnimi
belokranjskimi motivi osemkrake zvezde in kara.
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(a)

(b)

(c)

(č)

(d)

(e)

(f)

(g)

Slika P18: Uporabni izdelki iz domačega platna z motivom osemkrake zvezde in
kara, izdelki domače in umetnostne obrti Ivanke Sajovic iz Vinice v
Beli krajini: (a) torba; (b) torbici za prenosne telefone; (c) zapestnice;
(č) pasova; (d) kravate z motivom osemkrake zvezde; (e) kravati z
motivom kara; (f) prtički z motivom osemkrake zvezde; (g) prtički z
motivom kara
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Slika P19: Motiv osemkrake zvezde, vezen na stenski platneni valjarici, v kateri so
nekoč gospodinje imele pospravljen valjar,

je izdelala članica

študijskega krožka Belokranjski motivi na vezenini, ki ga je v šolskem
letu 2015–16 organiziral Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj;
fotografirano na razstavi del študijskega krožka v Primožičevi hiši v
Črnomlju marca 2016
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PRILOGA 4: OTIRAČI IZ BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA
V preglednicah P1 do P3 so prikazani otirači iz Belokranjskega muzeja Metlika.
Preglednica P1: Fotografije otiračev iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika,
izdelane s fotoaparatom Nikon D600 in objektivom Nikon AF-S
NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED (foto Jure Ahtik)
Inv. št.

Fotografija otirača

Inv. št.

4768

4773

4769

4803

Fotografija otirača

P26

Nadaljevanje preglednice P1:
Inv. št.

Fotografija otirača

Inv. št.

4770

4804

4771

4826

Fotografija otirača

P27

Nadaljevanje preglednice P1:
Inv. št.

4772

Fotografija otirača

Inv. št.

Fotografija otirača

4828

P28

Preglednica P2: Elementi ornamentov na otiračih iz depoja Belokranjskega muzeja
Metlika, posneti v stereomikroskopu Nikon
Inv. št.

Videz skeniranega motiva

Inv. št.

Videz skeniranega motiva

4803
4768

in
4804

4769 in
4770

4826
in
4828

4771

P29

Preglednica P3: Motivi na otiračih iz depoja Belokranjskega muzeja Metlika,
skenirani na fotokopirnem stroju Canon C5045i
Inv. št.

Videz ornamenta

Inv. št.

4768

4773

4769

4803

Videz ornamenta

P30

Nadaljevanje preglednice P3:
Inv. št.

Videz ornamenta

Inv. št.

4770

4804

4771

4826

4772

4828

Videz ornamenta

P31

