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V gradivu za modul Nizko blazinjenje boš: 

• Izbral in izmeril ogrodje, pripravljeno za nizko blazinjenje, 

• izbral osnovo za nizko blazinjenje in jo pritrdil, 

• izbral polnilo in ga ukrojil, 

• izbral prevlečni material, ga ukrojil, sešil in pritrdil. 
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Motivacijska stran 

→ Izberi oblazinjen stol in izmeri njegove dimenzije: višino, 

širino in globino stola, širino in globino sedežne plošče ter 

višino in širino naslona. 

→ Nariši sestavne elemente: ogrodje stola, sedežno ploščo, 

naslon. 

→ Določi izdelavne materiale. 
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Kovinski materiali v tapetništvu 

 

V tapetništvu uporabljamo kovinske materiale za: 

• osnovne in nosilne konstrukcije (cevi in vzmeti) 

• za pritrjevanje (žičniki, vijaki, sponke …) 

• za okovja (mehanizme za zlaganje, odpiranje, nagibanje 

ipd.)  

 

Za izdelavo kovinskih izdelkov se uporabljajo različne kovine, ki so 

lahko čisti elementi ali zlitine:  

• jeklo 

• aluminij in aluminijeve zlitine 

• medenina 

• idr. 

 

Železo in jeklo moramo površinsko zaščititi, da preprečimo 

oksidacijo oziroma rjavenje. Če pri izdelavi jeklu dodajo do 12 % 

kroma, dobimo nerjavna jekla (taka jekla ne oksidirajo oziroma ne 

rjavijo). Lahko jih zaščitimo tudi tako, da površino prevlečemo z 

nerjavnimi prevlekami, npr. cinkom, laki, barvami ali sintetičnimi 

premazi. 

 

Pohištvene cevi so izdelane iz konstrukcijskega jekla.  

 

Vzmeti so izdelane iz jekla, ki so mu povečali prožnost z dodatkom 

mangana, silicija, kroma in vanadija. 

 

Aluminij  je odporen na oksidacijo in ga ni potrebni površinsko 

zaščititi. Aluminiju in njegovim zlitinam se z dodajanjem magnezija 

vrste kovin 

zaščita jekel in železa 
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in mangana bistveno spremenijo lastnosti. Poveča se trdnost, 

obstojnost, možnost poliranja, zmanjša se teža.  

 

V tapetništvu uporabljamo tudi druge barvne kovine kot na primer 

medenina, ki je zlitina bakra in cinka. 

 

 

OSNOVNE IN NOSILNE KONSTRUKCIJE 

 

Pohištvene cevi 

 

Pohištvene cevi porabljamo za nosilne konstrukcije, ki so lahko 

vidne ali  skrite. Izdelane so iz jekla, aluminija ali drugih kovin. 

Uporabljamo hladno oblikovane in elektro varjene šivne cevi. Na 

trgu dobimo različne dimenzije in oblike. 

 

            

 

 

pohištvene cevi 
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Vzmeti 

 

Mehkobo tapetniškim izdelkom dajejo vzmeti. Po obliki jih delimo 

na: 

• prosto stisljive - med seboj jih moramo povezati z motvozom 

(klasično vzmetenje) 

    

• natezne vzmeti – napnemo jih na okvir (cik-cak, spiralne, 

potezne) 

  

delitev vzmeti po 
obliki 
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• sistemi vzmetenja - vzmeti so že povezane med seboj 

 

 

 

• vzmetna mreža - uporabljamo jo za osnove ležišč, sedežev 

ali naslonov 
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ELEMENTI ZA PRITRJEVANJE 

 

 

Žičniki 

 

Žičnike uporabljamo za nerazstavljive zveze. Po izvlečenju so 

opazne poškodbe lesa. Žičnike uporabljamo tam, kjer zahteve po 

kvaliteti niso največje, kjer niso opazni in služijo lahko tudi kot 

okras. 

 

Pri kupovanju žičnikov upoštevamo: 

• način zabijanja (navadno ali pnevmatsko kladivo), 

• obliko glave, 

• premer in dolžino stebla, 

• obliko konice. 

 

Žičnike kupujemo kot kilogramsko blago. Debelina in dolžina sta 

označeni s številkami. Primer: 20/40: prva številka pomeni premer 

stebla v desetinki mm, druga številka pa dolžino v mm. 

žičniki 
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V tapetništvu uporabljamo naslednje vrste žičnikov: 

• Navadne žičnike s ploščato glavo uporabljamo za 

pribijanje in povezano večjih lesenih delov. Po zabijanju je 

glava vidna. Dimenzije teh žičnikov se gibljejo od 9/12 do 

25/60. 

 

• Žičniki kolarniki se uporabljajo za pribijanje lesenih 

delov, kjer se glava žičnika komaj opazi in je onemogočeno 

izvlečenje žičnika. Vdolbina se lahko pozneje zamazka. 

 

• Žičniki za pribijanje oprtov imajo široko ploščato glavo. 

Dimenzije teh žičnikov so 20/20, 20/25 in 25/25. 

 

• Tapetniški žičniki imajo ploščato glavo in jih uporabljamo 

za pribijanje tkanin in prevlek na ogrodje. Velikost teh 

žičnikov je: 14/13 in 16/16. 

 

• Žičniki za pribijanje okrasnih vrvic imajo majhno 

zaokroženo glavo in so tanki. Uporabljamo jih za pritrditev 

okrasnih vrvic. Dimenziji žičnikov sta: 18/20 in 18/25. 

 

 

Nariši ali prilepi 
slike različnih 
žičnikov: 
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• Okrasne žebljičke uporabljamo za pritrditev prevlečnega 

materiala in za dekoracijo. Razlikujejo se po velikosti, obliki 

glave (ploščato, polokroglo in okroglo), materialu, iz 

katerega je izdelana glava (pločevina, medenina, porcelan, 

baker ali pa je glava prevlečena s plastiko). Okrasne 

žebljičke pribijamo s kladivom, obloženim s plastiko ali 

gumo. Dimenzije žebljičkov se gibljejo od 14-18 mm. 

  

 

• Žičnik za usnje uporabljamo za pritrjevanje trdega lesa in 

usnja. Dimenziji žičnika sta: 7-8 mm in 11-12 mm. 

•  
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Vijaki 

 

Vijaki so kovinski strojni elementi z navojem. Nasproti žičnikom 

imajo večjo zadržno moč. Lahko jih z lahkoto privijamo oziroma 

odvijamo. Uporabljamo jih za vezavo lesnih delov med seboj, 

lahko pa tudi povezujejo okovje na les ali dva kovinska dela. 

 

Izdelani so iz železa, medenine ali aluminija. V tapetništvu 

uporabljamo le nekatere vrste vijakov: 

• Specialni lesni vijaki za privijanje v iverne plošče. 

Razlikujejo se od lesnih vijakov po navoju. Imajo ostrejši kot 

navoja, večji vzpon in širše dno. 

• Sponski vijaki so strojni vijaki, ki imajo metrični navoj in 

lečasto ali šestrobo glavo. Pogosto vidimo na glavi poglobitev v 

šestkotni obliki. Ti vijaki so poznani kot inbus vijaki. Uporabljamo 

jih za pritrditev okovja in montažo sestavnih delov. Dimenzije teh 

vijakov so: od 6/30 do 6/150. 

 

Pri nakupu moramo biti pozorni na vrsto vijaka, material iz 

katerega je izdelan, na obliko glave, način privijanja in odvijanja 

ter premer in dolžino stebla. 

vijaki 
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Sponke 

 

 

 

S sponkami pritrjujemo različne materiale: polnila, tekstilije, 

naravno in umetno usnje, vzmeti, lepenko ter lesena ogrodja. 

Valovite sponke uporabljamo za vzdolžno vezavo lesa. 

 

Sponke so upognjene, v obliki črke U zavite žice s priostrenimi 

konicami. Zabijamo jih s pnevmatskimi kladivi (palične sponke) ali 

s kladivi. Ločimo jih po širini in dolžini. Od vrste pnevmatskega 

kladiva je odvisna  širina sponk. Dolžino sponk izberemo glede na 

vrsto materiala, v katerega jih zabijamo. Za pritrjevanje tršega 

lesa ali plošč uporabljamo krajše sponke, za mehkejši les pa 

daljše. Sponke se ločijo tudi po obliki konice. Na tržišču jih dobimo 

zlepljene in pakirane v škatle. 

 

 

  

 

sponke 

Nariši tri vrste 
sponk, ki se 
razlikujejo po obliki 
konice, in opiši 
posebnosti. 
 
 
 



NIZKO BLAZINJENJE 
M. Federl, I. Leban 

 
Ime in priimek: ______________________ Razred: ____________ Šolsko leto: ____________ 

                      13 

Pritrditev s sponkami 

 

Pritrjujemo oprte, vzmeti, lepenko, usnje, tekstil. Ker je delo z 

žičniki dolgotrajno in od nas zahteva veliko prakse, se je danes 

uveljavilo pritrjevanje s sponkami. Sponka s svojo hrbtno površino 

zagrabi več materiala in tako poveča pritisno površino. Zato pri 

pritrjevanju prevlečnih materialov  težje čutimo valovite linije 

zaradi povlečenega materiala, saj je nevarnost raztezanja bistveno 

manjša.  Zaradi majhne debeline žice skoraj ni možno, da bi se les 

cepil. 

 

Za takšen način dela uporabljamo poleg paličnih sponk še 

pnevmatsko kladivo. Delo z njim je enostavno. Hitrost dela pri 

pritrjevanju s sponkami je sorazmerno velika v primerjavi s 

pritrjevanjem z žičniki.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

V šolski delavnici 
poišči sponko, ki se 
uporablja za 
pritrjevanje vzmeti 
in jo nariši. 
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NIZKO BLAZINJENJE 

Nizko blazinjenje imamo na delovnih, jedilnih in večnamenskih 

stolih, stolcih ter klopeh. 

 

 

 

 

 

 

 

Nizko blazinjenje ločimo glede na vrsto osnove, način izdelave in 

višino blazine.  

1.Blazinjenje glede na vrsto osnove: 

• nizko blazinjenje s trdo osnovo 

• nizko blazinjenje s tekstilnimi oprtami 

• nizko blazinjenje s ploščatimi vzmetmi različnih oblik 

• nizko blazinjenje z vzmetno košaro 

2.Blazinjenje glede na vrsto izdelave: 

• vgrajena nizka blazina 

• vstavljena nizka blazina na okviru 

• naložena nizka blazina 

• povišana nizka blazina 

Nariši ali nalepi 
fotografije pohištva z 
nizkim blazinjenjem. 

vrste nizkega blazinjenja 
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različne izvedbe 
nizkega blazinjenja 

vgrajena nizka blazina 

vstavljena nizka blazina na okviru 

naložena nizka blazina 

vgrajena povišana nizka blazina 

okrasni 
trak 
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Konstrukcija ogrodja stola 

Konstrukcija ogrodja stola je odvisna od: 

• vrste izdelavnega materiala: les, kovina, plastika … 

• vrste osnove za blazinjenje: trda osnova, oprti, ploščate 

vzmeti, vzmetna košara … 

• blazinjenja: sedežna plošča, hrbtni naslon, ročna opirala  

Ogrodje stola mora zagotavljati varno in udobno sedenje, zato 

mora biti primernih dimenzij, ergonomsko oblikovano uporabljene 

morajo biti ustrezne vezi in materiali.  

 

 

 

ogrodje stola, pripravljenega za 
blazinjenje sedežne plošče 
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oblike okvirnih  
konstrukcij za sedežne plošče 

kotne ojačitve 
ogrodja stola 

ogrodje stola, pripravljenega za 
povišano nizko blazinjene sedežne 
plošče in za blazinjenje hrbtnega 

naslona ter ročnih opiral 
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Osnove za nizko blazinjenje 
 

 
 

   
 
________________  _________________ 
 

  
 
________________  _________________ 
 

Pod fotografije vpiši, 
katera vrsta osnove za 
blazinjenje  je 
uporabljena.  
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Nizko blazinjenje s trdo osnovo 

 

V javnih prostorih je sedežno pohištvo običajno zelo obremenjeno 

(na primer barski stolčki v lokalu, stoli v čakalnicah), zato moramo 

izbirati trdo osnovo, močne prevleke in trša polnila. 

 

 

Za osnovo blazine uporabimo vezano, vlakneno ali iverno ploščo, 

plastično maso ali trdo lepenko. Te osnove so iz neprepustnega 

materiala, zato morajo imeti luknje, ki omogočajo prehajanje 

zraka.  

 

Polnilo je lahko iz ene plasti pene ali sestavljeno iz več plasti pene 

in vate. Izberemo peno srednje trdote (30 - 40 kg/m3). Polnilo polnilo 

osnova 
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ukrojimo po osnovi z nekaj nadmere, da se zunanji rob trde 

podlage ne bo čutil skozi prevleko. Polnilo prilepimo na ploščo, 

odvisno od izvedbe tudi na zunanji rob plošče. Če imamo več 

plasti polnila, jih med seboj prav tako zlepimo. Običajno nanašamo 

lepilo z brizgalno pištolo, ki omogoča enakomeren in tanek nanos 

na večje površine. S čopičem nanašamo lepilo le izjemoma. 

 

Prevleka je iz gosto tkane, močne tkanine, umetnega ali 

naravnega usnja. Velikost prevleke izmerimo po površini polnila 

(upoštevamo tudi višino polnila) in dodamo nadmero, ki je odvisna 

od elastičnosti prevleke in načina pritrditve. Pri krojenju pazimo 

tudi na vzorec in smer gladenja.  

 

 

 

prevleka 

Lasaste tkanine (npr. 
pliš in žamet) gladimo 
vedno od zgoraj 
navzdol in od zadaj 
naprej. Na sliki označi 
smer gladenja na 
sedežni plošči in na 
naslonu. Prilepi 
vzorec lasaste tkanine 
 

 
 
 
 

vzorec 
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Na ogrodju najprej zarišemo sredino ogrodja na vseh štirih 

straneh, nato zarišemo sredino še na prevleki. Prevleko položimo 

na osnovo tako, da se označene sredine pokrivajo in jih začasno 

pritrdimo. Pritrjevanje nadaljujemo iz sredine proti vogalom, ki jih 

pritrdimo nazadnje. Prevleka je dovolj napeta, če se ne delajo 

gube in če so vogali pravilno oblikovani. 

 

 

 

 

Na okroglinah (zaokroženih vogalih) blago napnemo in nato 

pritrdimo tako, da gube enakomerno porazdelimo po celi okroglini. 

Blago pritrdimo najprej na sredini in nato iz sredine na vsako stran 

enakomerno navzven do ravne, že zaključene linije. Prevleko na 

vogalih pritrdimo bolj na gosto, na ravnih delih pa je dovolj v 

razmiku približno na vsak cm. 

postopek 
prevlačenja 

zaporedje pritrjevanja prevleke pri 
penastih polnilih 

zaporedje pritrjevanja prevleke pri 
vlaknastih polnilih 
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Na oglatih vogalih pa blago najprej pritrdimo ob strani, blago 

postopoma proti vogalu bolj napnemo. Postopek ponovimo še na 

prednji strani, le da na koncu oblikujemo gubo, s katero zapremo 

vogal.   

 

Prevleka mora biti močno in enakomerno napeta preko polnila, ker 

se pri pogostem posedanju polnilo naknadno malo splošči, blago 

pa rahlo raztegne. Odvečno blago z nožem odrežemo in ga 

obvezno zaščitimo. Lepo urejen in zaščiten rob prevleke naj bo na 

notranji strani pritrjen s sponkami (ali prilepljen) v enakomernih 

presledkih. Pogosto na spodnji del sedežne plošče pritrdimo 

zaščitni kos blaga. 

 

Ena nedopustnih napak in izraz nestrokovnega dela je slabo 

napeta blazina in slabo izdelan rob. 
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Nizko blazinjenje s tekstilnimi oprtami 

Blazinjena osnova s tekstilnimi oprtami, ki so napete in prepletene 

v vzdolžni in prečni smeri ter pritrjene na lesen okvir, nudi 

določeno mehkost oziroma podajanje pri obremenitvi. Oprte so 

lahko toge ali elastične. Elastične oprte se smejo pri normalni 

obremenitvi podati največ za 20 %. Za sedeže morajo biti oprte 

gosto prepletene. Pri ročni izdelavi napenjamo široke oprte s 

pripomočkom za napenjanje, pri industrijskem načinu dela pa s 

pripravo za napenjanje. Z napravo za napenjanje preko valja 

napnemo vse oprte naenkrat v vzdolžni in prečni smeri. Pazimo 

na pravilno razporeditev in enakomerno napetost oprt po celi 

sedežni površini. 

 

Da se les ne bi cepil, sponk ne zabijamo v smeri poteka vlaken, 

ampak cikcak (glej poglavje o pritrditvi s sponkami). Raztrganje 

oprte preprečimo s tem, da v zavihek oprte podložimo trak 

oprta 
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lepenke. Zgornji notranji rob lesenega okvira mora biti dobro 

zaobljen (pobrušen), ker bi se pri obremenitvi oprte lahko na 

ostrem robu obrabile.  

 

 

Na oprte položimo najprej tekstilijo, ki jo pritrdimo na okvir, nanjo 

nalepimo peno srednje trdote (30 – 40 kg/m3). Posebej skrbno 

nanesemo lepilo na robove. 

 

Kroj za prevleko mora ustrezati blazini. Ukrojimo in sešijemo ga 

tako, da ima obliko kape ter pokrije sedežno površino in obod. 

Nadmera pri krojenju sedežne površine je potrebna za šiv, na 

obodu pa na eni strani za šiv in na drugi za pritrjevanje na 

ogrodje. Zelo tanko plast lepila nanesemo na površino pene, 

posebej skrbno pa ob robu, na področju šiva. Prevleko namestimo 

na površino sedeža in narahlo stisnemo s peno okrog šivov. Obod 

prevleke zavihamo navzdol, namestimo, da se lepo prilega robu in 

polnilo 

prevleka 

pritrjevanje oprt z 
žebljički oz. sponkami 

razporeditev oprt 
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napnemo na spodnjo stran. Pri ostrih vogalih prevleko gubamo 

tako, da je gub manj in so bolj globoke, pri okroglinah z večjim 

radijem pa nabiramo blago v več plitkih gub. Odvečno blago 

odrežemo. Poskrbimo za urejen čist rob. V primeru, da izdelamo 

kapo, ki se tesno prilega okviru, prevleko le pritrdimo na rob 

okvira. 

 

 

 

 

oblikovanje vogalov 
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Vzmeti 

 

Vzmeti dajejo blazinjenim izdelkom udobnost, mehkobo in obliko. 

Pri obremenitvi se vzmeti elastično deformirajo in se po 

razbremenitvi povrnejo v prvotno lego. Vzmeti so izdelane iz 

vzmetne jeklene žice, ki mora biti površinsko zaščitena. Vzmeti, 

izdelane iz tanjše žice, dajejo mehkejše vzmetenje. Čim večje je 

število ovojev na dolžino vzmeti, tem bolj so elastične in trše. 

 

Razlikujemo naslednje vrste vzmeti: 

• proste stisljive (valjčne in stožčaste) 

• natezne (potezne, vijugaste, cik-cak, vzmetni trak, vzmetne 

oprte) 

• vzmetna mreža 

• sistemi vzmetenja (vzmetni vložek, vzmetno jedro, vzmetna 

košara) 

 

 

Natezne vzmeti 

Natezne vzmeti imenujemo tudi ploščate vzmeti, saj nam dajo 

osnovno ploskev, na katero blazinimo. Uporabljamo jih kot napone 

pri avtomobilskih sedežih ali za nizko blazinjenje sedežev in 

naslonov. Pritrdimo jih na ploščat lesen okvir.  

 

Potezna vzmet 

Na tržišču jih lahko dobimo od dolžine nekaj centimetrov naprej. 

Na konceh so zaključene v obliki zanke. Uporabljamo jih predvsem 

pri sklopljivih ležalnikih stolih in kavčih. 
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Vijugaste in cik-cak vzmeti 

Izdelane so iz jeklene žice, ki imajo na konceh uhlje za 

pričvrstitev. Uhlji so izdelani iz pločevine ali pa so plastični. Pri 

naročanju vzmeti moramo biti pozorni na dolžino vzmeti. 

 

 

Vzmetni trak - spiralna vzmet 

Izdelan je iz jeklene spiralno zavite žice, široke 1,5 cm. Kupujemo 

ga v paketih od 25 do 50 kg. Približno 9 metrov traku tehta 1 

kilogram. Na tržišču  dobimo pripomočke za pritrjevanje v obliki 

kavljev in sponk. 

 

Poleg zgoraj naštetih uporabljamo še vzmetne oprte ter različne 

sponke ter kavlje. 
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Nizko blazinjenje na ploščatih vzmeteh  

Ploščate vzmeti so najenostavnejši vzmetni elementi za nizko 

blazinjenje. Pritrdimo jih na ploščat lesen okvir v vzdolžni smeri. 

Za napenjanje ploščatih vzmeti je najboljša pnevmatična naprava 

za napenjanje. Vzmeti po tem, ko smo jih na eni strani okvira 

pritrdili, napnemo do druge strani okvira tako, da jih lahko brez 

težav pribijemo. Dolžino ploščatih vzmeti določimo tako, da 

napete vzmeti na najvišjem mestu oboda stojijo približno 25 do 

30 mm nad zgornjim robom ploščatega okvira. Izbira debeline 

žice in kakovost materiala, iz katerega so ploščate vzmeti, vpliva 

na elastičnost osnove blazine. Pomembna je tudi površinska 

zaščita kovinske vzmeti. Ob neustrezni površinski zaščiti bi 

ploščate vzmeti pri večji vlagi v prostoru začele rjaveti. Rja bi se 

prenesla na podlogo in polnilo ter ju poškodovala.  
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pritrditev ploščatih 
vzmeti na lesen okvir 



NIZKO BLAZINJENJE 
M. Federl, I. Leban 

 
Ime in priimek: ______________________ Razred: ____________ Šolsko leto: ____________ 

                      30 

Uhlji za pritrditev vzmeti morajo biti postavljeni v liniji notranjega 

roba lesenega okvira tako, da se v določenem redu enakomerno 

razporejene vzmeti lahko neovirano upogibajo. Če so uhlji 

postavljeni preveč v sredino okvira, ploščate vzmeti pri 

obremenitvi pritiskajo na rob okvira in se zaradi vzvoda dvignejo 

navzgor. Če pa so uhlji postavljeni čez rob okvira, se z 

obremenitvijo vzmeti upognejo navzdol. Na trgu dobimo poleg 

različnih izvedb posamičnih uhljev za pritrditev ploščatih vzmeti 

tudi palice, na katerih so v enakomernih presledkih razporejeni 

uhlji. Torej ni potrebno merjenje in enakomerno razporejanje 

mest pritrditve uhljev. Na okvir s sponkami pritrdimo le palico, ki 

jo odrežemo na ustrezno dolžino.  

Ploščate vzmeti povežemo v celoto z močnimi gumijastimi trakovi 

ali kovinskimi kljukicami, ki jih na straneh pritrdimo na ogrodje. 

Tako dobimo enakomerno povezano podlago, na katero položimo 

z večjo nadmero odrezano plast tapetniške vate ali druge 

ustrezne netkane tekstilije. S sponkami  jo pritrdimo na okvir. 

Večja nadmera je potrebna zato, da se pri obremenitvi vzmet 

neovirano giba. Nadaljnji postopek blazinjenja je enak kot pri 

nizkem blazinjenju na oprti. 
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 Vzmetna košara 

 

Zgrajena je iz stožčastih vzmeti, ki so spodaj pritrjene na jekleni 

nosilni trak. Z nosilnimi trakovi je pritrjena na okvir sedeža stola. 

Zgornji obroči vzmeti so povezani in oblikovani v izbočeni liniji. Na 

zunanjih obročih je pritrjena verižica, ki jo z drugim koncem 

pritrdimo na sedežni okvir. Tako dobimo rahlo zaokroženo 

površino. 

 

 

Nizko vzmetenje z vzmetno košaro  

Uporaba vzmetne košare pri nizkem blazinjenju nudi mehko, 

trpežno, kvalitetno, pa tudi najdražjo izvedbo. Vstavljen okvir ima 

prevleko lahko pritrjeno na bočni strani, v žlebu ali na spodnji 

strani okvira. Pred začetkom dela preverimo točnost dimenzij 

okvira. Če gre za blazino vstavljeno v ogrodje stola, moramo 

upoštevati še debelino blaga.  
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Na ploščat lesen okvir najprej pribijemo nosilne trakove vzmetne 

košare. Za to uporabimo žičnike s široko glavo. Stožčaste vzmeti v 

košari napnemo z verižicami. Zataknemo jih na zgornjih obročih 

vzmeti in jih pribijemo na okvir. Pri tem pazimo na pravo višino in 

obliko gotovega vzmetenja košare. Zgornja površina mora biti 

malo izbočena, proti stranem pa mora v loku rahlo padati. 

Najvišje mesto izbočenosti leži kot pri ploščatih vzmeteh 25 do 30 

mm nad zgornjim robom lesenega okvira. Osrednji del sedežne 

blazine je raven in obsega tretjino, ostali dve tretjini vsaka na eni 

strani pa se lahno spuščata proti zunanjemu robu.   

Vzmeti nalahno prekrijemo z močnim platnom, poravnamo z 

robom, zavihamo in pribijemo v vzdolžni in prečni smeri. Platna ne 

smemo preveč napeti. Ker je izvedba že v osnovi višjega 

cenovnega razreda, uporabimo za polnila kvalitetne materiale, 

odporne na drgnjenje: 

1. izvedba z naravnimi materiali - to so lahko groba prosta vlakna 

(sisal, žima), ki jih oblikujemo glede na okvir in pazimo na višino. 

Na plast grobih vlaken naložimo plast finejših vlaken volne in 

prekrijemo z notranjo prevleko (belo platno) iz naravnega 

materiala (včasih se je tako imenovano belo platno izdelovalo iz 

koprivovca, danes je to lahko lan ali bombaž). 

2. izvedba s sintetičnimi materiali – na plast PUR pene položimo 

še sintetično vato in nato prevleko. 

S prevleko oblikujemo blazino tako, da jo najprej poravnamo 

glede na zunanji rob okvira, jo napnemo na vogalih in pripnemo s 

sponkami, nato še na straneh. Blazino obvezno posedemo, 

poravnamo in prevleko ponovno napnemo in pripnemo s 

Postopek lahko 
izvedemo tudi brez 
notranje prevleke, 
tako da takoj 
pritrdimo dekorativno 
prevleko.  
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sponkami. Šele ko smo preverili obliko blazine v celoti, lahko 

prevleko dokončno pribijemo na okvir s sponkami, in sicer najprej 

na bočni strani v sredini in nadaljujemo prozi vogalom. Pri tem 

prevleko sproti še enkrat napnemo. Elastičnost blazine in 

trpežnost prevleke izboljšamo še s plastjo vate (volnene ali 

bombažne).  

Dekorativna prevleka naj bo čvrsta in ne predebela. Prevleko 

pripnemo, posedemo, pazimo na smer tkanja in vzorca in nato 

pritrdimo po enakem postopku, kot notranjo prevleko, le da na 

spodnjem delu okvira. Pri ostrem vogalu (ki ga prej pobrusimo, da 

se tkanina ne trga) blago položimo v eno globoko gubo, napnemo 

in pritrdimo. Odvečno blago odrežemo, rob zaščitimo. Ko okvir z 

gotovo blazino vstavimo v ogrodje stola, se mora ta dobro 

prilegati. 
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