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V gradivu o visokem blazinjenju se boš naučil 

• izbrati oz. narisati načrt ogrodja; 
• izbrati  polnilne in prevlečne materiale glede na 
funkcionalne zahteve izdelka; 

• ukrojiti, pripraviti, pritrditi polnilne in prevlečne materiale. 
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Motivacijska stran 

 prej   potem 

 prej   potem 

Blago in polnila na oblazinjenem pohištvu se s časom obrabijo, 

strgajo, potlačijo. Tako tapetnik dobi naročilo za obnovo fotelja. 

Za lažje in natančnejše delo si boš med podiranjem fotelja 

zabeležil nekaj podatkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiciraj fotelj. 

obnavljanje starega 
pohištva 
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 višina širina globina 

fotelj    

sedežna 
blazina 

   

 

Po navodilih učitelja fotelj razdri. Nariši sestavne elemente: 

ogrodje fotelja, sedež in naslon, kroje prevlek. Določi materiale.

Izmeri 
dimenzije fotelja. 
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Izdelki z visokim blazinjenjem 

Veliko udobje nudi fotelj ali počivalnik, ki ima vgrajene mehanizme 

za namestitev oziroma prilagajanje položaja blazine, hrbtnega 

naslona in opore za noge želenemu, polležečemu položaju, ter za 

masažo. 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

Poimenuj sedežno pohištvo 
na slikah in napiši imena. 
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VISOKO BLAZINJENJE 

Znak visokega blazinjenja je velika debelina blazine, ki je 

sestavljena iz različnih tekstilnih, penastih ali v mehko polnilo 

oblečenih kovinskih vzmetnih materialov. Blazino naložimo na 

podlago, ki je na ogrodju. Blazina je lahko prosto naložena ali 

fiksno pritrjena na ogrodje.  

 

Vzmetni materiali so lahko iz različnih materialov in v različnih 

kombinacijah tako v blazini kot na podlagi. 

V blazini so običajno vgrajeni v kombinaciji s kokos ploščo in peno 

sistemi vzmetenja, kjer so vzmeti prepletene na različne načine 

(na primer šlarafija, bonel, prevlečeni žepki s posamičnimi 

vzmetmi (TFK)). Blazina pa je lahko le iz penastega polnila, lahko 

je oblečena v sintetično vato. Redkeje, danes le pri restavriranih 

izdelkih, pa je blazina prešita iz naravnih grobih vlaken v srednjem 

delu, na njem pa naložena, oblikovana in prešita blazina s finimi 

vlakni. 

Kaj je visoko 
blazinjenje? 

oblike blazin 

levo: prosto naložena blazina 
desno: fiksno pritrjena blazina 
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Ogrodje visoko blazinjenega sedeža je izdelano tako, da nudi 

voluminozen videz in udobje. Ogrodje je ergonomsko oblikovano. 

Hrbtni naslon je pod določenim kotom, ki omogoča prijeten 

počitek. Višina naslona podpira hrbet, lahko pa je povišan tako, da 

daje oporo tudi glavi. Ročna naslona sta lahko demontažna, kar je 

primerno posebej pri izdelkih večjih dimenzij za delo v proizvodnji, 

pa tudi zaradi transporta in prenosa skozi vrata v stanovanje. Pri 

sedežni garnituri, ki ima razstavljive ročne naslone, če to model 

dopušča, je možnih več kombinacij s sedeži (enim, dvema, tremi) 

in z zaključki z ročnim naslonom. 

 

 

oblike ogrodja 

razstavljivo ogrodje 
dvoseda iz lesnih plošč 

klasično leseno ogrodje 
fotelja 
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Osnova blazinjenja je podlaga, ki je lahko: 

• trda (iz lesa, lesnih plošč ali plastičnih mas) 

• v okvir vgrajene ploščate vzmeti ali vzmetni trak 

• v okvir vgrajene oprti 

• v okvir vgrajen sistem vzmetenja 

V klasični konstrukciji ogrodja je visok okvir, ki ima na spodnjem 

robu pritrjene oprte, znotraj visokega okvira pa so razmeščene in 

prišite posamične vzmeti. Na zgornji površini jih oblikujemo v rahlo 

izbočeno obliko, primerno za sedež. 

 

oblike podlage 

kovinsko ogrodje dvoseda  

klasična konstrukcija 
visoke blazine 
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Polnilo visoke blazine 

 

Pri visokem blazinjenju je blazina visoko naložena. Blazini dajejo 

velik volumen pena ali vzmeti. 

 

Klasično izdelani blazinjeni izdelki imajo vzmetenje iz posamičnih 

vzmeti. 

 

 

 

Postopek ročnega povezovanja vzmeti je prisoten le še pri 

popravilih in restavratorskih delih. Posamične vzmeti so 

nadomestili sistemi vzmetenja, ki so izdelani za vsak model 

posebej (določena širina, globina). Značilno za oba načina 

vzmetenja je mehko in kvalitetno vzmetenje. 

 

 

Postavitev posameznih vzmeti in 
pritrditev na oprte. 

Vezanje vzmeti. 
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Z razvojem tehnologije izdelave umetnih materialov lahko klasično 

vzmetenje nadomeščajo pene v različnih izvedbah ali pa se 

uporabljajo v kombinaciji z vzmetenjem. 

 

 

 

 
različne kombinacije 
izdelavnih materialov 
pri visokem blazinjenju 
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Blazinjen hrbtni naslon je lahko vzmeten ali pa izdelan samo iz 

pene. 

Ročna naslona sta običajno blazinjena tako, da dobimo polno 

blazinjen kos pohištva, ki nudi primeren počitek. 

različne kombinacije 
izdelavnih materialov 
pri visokem blazinjenju 
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KONSTRUKCIJA BLAZINJENIH IZDELKOV 

 

Izbira izdelavnega materiala za ogrodje 

 

Ogrodje iz umetnih snovi omogoča več možnosti oblikovanja in 

konstruiranja. Za sedeže se kovine v obliki pločevine ali mreže ter 

umetne snovi niso uveljavile, saj za sedenje in naslanjanje niso 

najbolj primerne. Pri izbiri materiala za ogrodje in njegovi 

konstrukciji je pomembna tudi masa končanega izdelka. 

 

Izbira lesa za ogrodje 

Za ogrodje izberemo les, ki: 

• omogoča dobro nosilnost, 

• se lahko obdeluje,  

• je brez napak, ki bi zmanjšale trdnost – izpadajače grče, 

razpoke… 

• ohranja stabilno obliko,  

• je lahko dobavljiv in 

• je ustrezne cene. 

 

Da ohranimo kvaliteto lesa in ogrodij iz lesa ter lesnih tvoriv, jih 

moramo pravilno skladiščiti – pravilno zložiti in zagotoviti ustrezno 

klimo v prostoru. 
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Izbira konstrukcijskih vezi 

Ogrodje je sestavljeno iz posameznih sestavnih delov, zato mora 

biti konstrukcija načrtovana in izdelana tako, da omogoča najlažje 

pritrjevanje, vezavo in nalaganje vzmetnih in polnilnih materialov 

ter zagotavlja primerno nosilnost konstrukcije pri statičnih in 

dinamičnih obremenitvah. Izbor ustrezne konstrukcije narekujejo 

tudi oblika in dimenzije. Za trdnost konstrukcije je pomemben 

izbor ustrezne lesne vezi. Posebej obremenjena mesta v 

konstrukciji lahko ojačamo z dodatnimi kovinskimi veznimi 

elementi. 

 
1. Širinske vezi  

Neposredne širinske vezi so: topa, brazdna, peresna, lastovičja, 

klinasta in zobata. Posredne širinske vezi so: moznična in 

vstavljena peresna vez. 

Topa vez 

 

 

 

Brazdna vez 

Mozničena vez 

 

 

 

Vstavljena peresna vez 

2. Dolžinske vezi 

Preploščitvena vez 

 

 

 

Brazdna vez 

 

Naštete so različne 
lesne vezi, ki jih 
uporabljamo za lesena 
ogrodja blazinjenega 
pohištva. S pomočjo 
učitelja poišči v 
učbenikih, priročnikih, 
na internetu slike teh 
vezi in jih skiciraj v 
pripravljeno 
preglednico. 
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3. Kotne vezi  

Stik med deloma je lahko raven ali jeralen (pod kotom 45°), 

posreden (z moznikom, peresom) ali neposreden. Glede na lego 

sestavnih elementov so kotne vezi lahko vogalne ali vmesne. 

Kotne vezi delimo na okvirne in obodne. 

Raven stik 

 

 

 

Jeralen stik 

 

3a. Okvirne kotne vezi 

Okvirne kotne vezi so večinoma nerazstavljive in lepljene. 

Najpogostejše okvirne kotne vezi so: ravne preploščitvene vezi, 

ravne čepne vezi, jeralne čepne vezi, ravne moznične vezi, jeralne 

moznične vezi, jeralne vezi z vstavljenim peresom, z vstavljenim 

čepom… 

zadolbni čep 

 

 

ravna čepna vez 

jeralna čepna vez 

 

 

 

ravna moznična vez 

 

3b. Obodne kotne vezi 

Za obodno kotno vez so primerne ločljive zveze (ker obodi 

predstavljajo običajno večje volumne, je primerneje skladiščiti 

razstavljene dele) in se bolj pogosto uporablja pri vezanju plošč. 

Najpogostejše kotne obodne vezi: npr. rogeljna in mozničena vez. 
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Rogeljna vez 

 

 

 

Mozničena vez 

 

 

Blazinjeni izdelki, predvsem večji, so lahko delno razstavljivi, kar 

olajša izdelavo in prevoz. Sedež in naslon sta običajno izdelana v 

enem kosu, ročni nasloni pa so demontažni. 
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Sistemi vzmetenja 

 

Sistem vzmetenja je industrijsko izdelano vzmetenje iz vzmetne 

jeklene žice različnih dimenzij in oblik. Od debeline žice ter števila 

ovojev v vzmeti sta odvisna mehkoba in prožnost vzmetenja. Za 

sedež uporabljamo debelejše vzmeti kot za naslon. 

 

Sisteme vzmetenja vgrajujemo v avtomobilske sedeže, posteljne 

vložke ter v blazinjeno pohištvo. 

 

Poznamo več sistemov vzmetenja: 

 

 

 

Vzmetni vložki se lahko uporabljajo obojestransko. Vzmeti, 

povezane med sabo na klasičen način, imenujemo šlarafija. V 

vzmetnem vložku bonel so vzmeti med sabo povezane s spiralnimi 

vzmetmi. Vzmeti so lahko vložene tudi posamično v žepke iz 

tkanine ali pene. 

 

   bonel 
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 šlarafija 

 vzmeti, vložene v žepke (TFK) 

 vzmeti, vložene v peno 

 

Vzmetno jedro ima različno zgornjo in spodnjo stran in se 

uporablja za blazine točno določenih oblik (npr. avtomobilski 

sedež). 
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Vzmetna košara – stožčaste vzmeti so pritrjene z vzmetnimi 

sponami na nosilne kovinske trakove. Uporablja se za sedeže 

stolov. 

 
 

Sisteme vzmetenja naročamo glede na potrebne dimenzije. 

Običajno jih ne naročamo na zalogo. Vzmeti skladiščimo v suhem 

prostoru. 

Vezniki in okovja  

Sedežno pohištvo mora prenesti različne obremenitve, zato lesne 

vezi dodatno ojačamo z vezniki, Za izvedbo razstavljivih in gibljivih 

vezi uporabljamo različna okovja, ki so iz kovine ali umetne snovi.  

 

Vezniki: žičniki, sponke, vijaki, kovice in drugi elementi zvez  
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Okovja: sponska, zaporna, nosilna, vrtilna, pomična, varovalna, 

zaščitna, dekorativna. 

 

 

 

Mehanizmi: dvižni, izvlečni, preklopni, raztegljivi, specialni … 

 

Mehanizmi so vgrajeni v ogrodja kavčev, ležišč in naslonjačev in 

omogočajo različne lege sedeža, naslona ali ležišča s spuščanjem, 

dviganjem ali nastavitvijo naklona. Uporabljamo varovalne in 

zaustavljalne mehanizme. To so posebni vzvodi in vzmetni sistemi 

z zaskočniki, zračna dvigala ali vzvodi in vzmetni sistemi na 

električni pogon. 
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Pohištvena kolesa pri premikanju zmanjšujejo trenje med 

podlago in izdelkom. Uporabljamo jih za stole, fotelje in druga 

pohištva. 

 

 

 

 

Izvedbe pohištvenih koles so različne. Ponavadi jih izberemo v 

katalogih. 
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PUR PENA 

 

Oblikovanje pene s pomočjo kalupov 

 

V tapetništvu uporabljamo ulitke iz trde in bolj ali manj mehke 

PUR pene. Postopek izdelave je razmeroma enostaven. 

Uporabljamo dvokomponentne sisteme za penjenje, in sicer 

osnovno komponento A in komponento za zamreženje B. 

 

Proizvajalec surovin da natančna navodila za mešalno razmerje 

surovin, pogoje in postopek dela. Le tako lahko dobimo zajamčeno 

kvaliteto in točno določene trdote oziroma mehkosti ulitka. 

 

Vsako komponento predhodno intenzivno premešamo, odmerimo 

v točno določenem razmerju in sočasno vlijemo v kalup. Sproži se 

reakcija, pri kateri se mešanica začne peniti in v nekaj minutah se 

pena poveča na mnogokratnik svojega začetnega volumna. Pena 

se začne strjevati in nato otrdi. Ulitek dobi dokončne lastnosti, ko 

ga vzamemo iz kalupa in se skladiščen še stabilizira. 

 

Stroji za penjenje so običajno z nizkim pritiskom, le v manjšem 

obsegu uporabljamo stroje z visokim pritiskom. Zmogljivosti so 

različne in odvisne od potreb proizvajalca. 

 

Kalupi so lahko izdelani iz jekla, aluminija, epoksilne smole, silikon 

kavčuka ali lesa. Konstruirani in izdelani morajo biti tako, da 

vzdržijo pritisk, odvajajo toploto in omogočijo enakomerno 

porazdelitev reakcijske mešanice. 

 

postopek izdelave 
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Z vlivanjem reakcijske mešanice v ustrezno oblikovane kalupe 

nastanejo deli za blazinjenje, ki imajo običajno zahtevnejše oblike 

in visoko uporabno vrednost. Na ta način je omogočena 

proizvodnja blazin ali lupin takih oblik, ki jih s klasičnimi kovinskimi 

ali lesenimi ogrodji ter mehkimi penastimi ploščami težko ali pa 

sploh ne moremo izdelati. Proizvodnja pen v kalupih je primerna 

tudi takrat, ko se vgradijo - vstavijo drugi materiali (les, kovina). 

Gostote so lahko zelo različne, in sicer od 35 do 100 kg/m2 za 

mehke in od 100 do 800 kg/m3 za trde ulite kose. Ulitke je zaradi 

visokih stroškov priprave smotrno proizvajati le v velikih serijah. 

 



VISOKO BLAZINJENJE 
M. Federl, I. Leban 

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

               23 

Lepenka 

Lepenko uporabljamo predvsem za zapiranje stranskih delov in 

hrbtnih naslonov pri blazinjenem pohištvu ter pri oblaganju 

notranjih karoserij pri motornih vozilih. Uporablja se tudi na 

pregibih blaga in za izdelavo šablon ter pri embaliranju izdelkov. 

Lepenka je izdelana iz rastlinskih vlaken, polnil in lepil. Rastlinska 

vlakna so les, slama, trstika ali star papir, pa tudi tekstilna vlakna. 

Polnilo je v vodi netopni kaolin, mavec ali barijev sulfat. Polnilo 

zapolni prostore med vlakni. Lepila so izdelana iz naravnih ali 

umetnih smol, z njimi izboljšamo odpornost lepenke proti vlagi. 

Lepenke se razlikujejo glede na osnovno surovino, iz katere so 

izdelane in glede na način izdelave. Za pakiranje uporabljamo 

svetlo sivo in rjavo lepenko. Pri proizvodnji blazinjenega pohištva 

uporabljamo sivo lepenko, ki je pretežno izdelana iz starega 

papirja. 

Specialno lepenko uporabljamo za določene namene, npr. v 

avtomobilski industriji za oblogo notranjosti karoserij. Za ta namen 

je lepenka impregnirana. Odporna je proti vodi ter kislinam, je 

čvrsta in toga. 

Ker enakomerne debeline lepenke ni vedno možno doseči, se za 

razlikovanje debeline uporablja število, ki pove, kolika je masa v 

gramih lepenke na kvadratni meter. Če lepenka določenega 

formata tehta 50 kg in je v zložaju 80 lepenk, ima lepenka številko 

80. Če je več lepenk v zložaju enakega formata in teže, višja je 

številka in tanjša je lepenka.  

izdelek g/m2 

papir 7 – 150  
karton < 250 
lepenka > 250 
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Običajen format lepenke je 100 × 70 cm. 

 

Lepenko najlažje upogibamo in zvijamo v vzdolžni smeri. V smeri 

vlaken jo trgamo, Nastale reže so ožje, kakor če bi jo trgali v 

prečni smeri. V prečni smeri je reža širša in robovi so 

neenakomerno raztrgani. 

Lepenka je občutljiva na vlago in spremembe temperature. 

Temperatura skladiščnega  prostora naj bo okoli 20°C in zračna 

vlaga 65 %. Pri višji vlagi vlakna nabreknejo, površina ni več 

gladka in lepenka postane valovita. Če je zračna vlaga prenizka, se 

lepenka rada lomi. Najbolje je, da lepenko skladiščimo obteženo v 

zložajih, dvignjeno od tal, da se ne bi navlažila. Če je lepenka v 

pokončni legi, naj bo položena na daljši rob. 

Pred uporabo jo moramo kondicionirati, če skladiščni prostor nima 

enake klime kakor delavnica. 

 

 

 

 

 

 

skladiščenje lepenke 

 

Prilepi vzorec lepenke. 
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Pozamenti  

Pozamenti je skupno ime za tekstilne izdelke v obliki vrvic, trakov, 

čipk, resic, čopov in gumbov, ki jih uporabljamo za okras 

razkošnega blazinjenega pohištva ali za dekoracijo. 

Vrvice za pohištvo uporabljamo za okras, zaključek, za pokrivanje 

šivov ali sponk, ali pri napenjanju zaslonov. Debele so od 4 do 8 

mm. Debelejše vrvice za dekoracijo, debele od 12 do 20 mm, 

imajo vložek, ki poveča natezno trdnost. Uporabljamo jih za 

obešanje ali okras. Stopniščne vrvi so debele do 50 mm, imajo 

tudi vložek in jih uporabljamo za držanje ali zaporo. 

 

Trakovi za pohištvo so izdelani v različnih vezavah, vzorcih, 

barvah. Uporabljamo jih za okras, izdelavo zaključkov, za 

prekrivanje šivov, žebljičkov ali sponk. Trak za zaključek je lahko 

na spodnjem robu pretrgano vzorčast ali resast. 

 

trakovi za pohištvo 

vrvice za pohištvo 
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Rese so lahko na spodnjem robu traku ali pa so samostojni 

okrasni zaključni element s prosto padajočimi vrvicami. Rese 

uporabljamo za spodnji zaključek, najpogosteje pri zavesah. 

 

Čopi so okraski iz čopastih elementov in vrvic, obešenih na rozeti 

ali obroču, ki krasijo blazinjeno pohištvo ali zavese. 

  

rese 

čopi 
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Okrasni gumbi so zelo pogosto prevlečeni z blagom ali usnjem, 

lahko pa so kovinski in dekorativno oblikovani. Na blazine jih 

pritrjujemo zaradi estetskega videza, porazdelitve površine ali 

utrditve plasti v polnilu. Okrasni gumbi so sestavljeni iz dveh 

delov. Spodnji del je izdelan iz trše pločevine in ima obliko 

skodelice z »zanko« za pritrjevanje. Zgornji del je polokrogel in 

izdelan iz mehke pločevine. Gumbe prevlečemo s pomočjo 

naprave za prevlečenje gumbov. Prevlečemo jih lahko s tkanino, 

umetnim ali naravnim usnjem ali pa niso prevlečeni. 

 

  

 

naprava za prevlečenje 
gumbov 

okrasni gumbi 
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Profile različnih oblik in izdelane iz mehkih materialov uporabljamo 

za lažje, hitrejše, kvalitetnejše in enostavnejše delo. Namestimo, 

pribijemo ali prišijemo jih pod prevleko ali na robove. Izdelani so iz 

trdih ali mehkih materialov. 

 

 

 

profili 

zofa z resicami 
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VARJENJE 

Varimo lahko vse termoplastične snovi. V tapetništvu varimo 

mehke poliuretanske pene, folije in termoplastične slojnate 

materiale. Varimo jih z aparatom z vročo klino in z 

visokofrekvenčnim aparatom. 

Poliuretanske pene varimo z aparatom z vročo klino z dotikom 

kline pri temperaturi 230°C in z močjo od 120 do 400 W. Za 

varjenje mehkih pen v večini primerov zadostuje moč varilnega 

aparata 120 W. Peno zvarimo s pomočjo priprave, ki oba dela drži 

in stiska tako, da dosežemo pritisk, enak na celi površini. Otrdline 

na površini preprečimo tako, da varilno klino pogreznemo globlje 

med kosa pene. Tako dosežemo globoko ležeč zvar. Pri varjenju 

nastajajo razkrajajoči plini, ki jih moramo odvajati z odsesovalno 

napravo. Ker se nastajajoči plini širijo navzgor, pazimo, da jih pri 

delu ne vdihavamo. Plini pri visoki temperaturi tudi gorijo, zato je 

požarna varnost tudi pomembna. 

Pri varjenju z visokofrekvenčnjm aparatom nastane v 

varjenem materialu potrebna varilna toplota, in sicer kot posledica 

obnašanja molekul v visoko frekvenčnem izmeničnem polju 

delovnega kondenzatorja. Stroji za varjenje folij in termoplastičnih 

slojnih materialov so zgrajeni podobno kot šivalni stroji. 

Sestavljeni so iz generatorja, varilne stiskalnice in transportne 

naprave. Na spodnji in zgornji strani materiala je v vzdolžni smeri 

postavljen varilni klin, ki varilno mesto s segrevanjem zmehča. 

Pritisni valji nato dele materiala stisnejo skupaj. Blago se pomika 

naprej tako, da nastane nepretrgan varilni spoj. Hitrost transporta 

lahko naravnamo, je pa med 1 do 8 m/min. 
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Le manjši del plastičnih materialov lahko varimo z 

visokofrekvenčnim aparatom. Najbolj so primerne trde in mehke 

PVC pene, poliamid, poliakril, pleksi steklo, pa tudi poliuretan 

mehka pena, ki vsebuje posebne dodatke. Visoko frekvenčno 

varjenje zahteva posebej za to konstruirane naprave. 

Spajati je možno tudi materiale, ki niso termoplastični, kot so 

tekstil, lepenka, usnje, kaširane tekstilije. Spoj dosežemo z 

dodanim termoplastičnim varilnim sredstvom, ki ima lastnosti 

lepila. Pred varjenjem varilno sredstvo nanesemo vzdolž varjenega 

šiva. To mora prodreti dovolj globoko v blago in se pravilno 

ohladiti. 

Kombinacije vgrajenih materialov pri visokem blazinjenju 

Blazina s ploščatimi vzmetmi  

Pri sedežnih blazinah s ploščatim vzmetenjem razmik med 

vzmetmi ne sme presegati 50 mm. Dobro jih je s kljukicami 

povezati tako, da dobimo enakomerno sedežno površino. Ušesa za 

pritrditev ploščatih vzmeti morajo biti poravnana z lesenim robom. 

Paziti moramo, da so vzmeti naravnane simetrično, da dobimo 

enakomerno izravnano vzmetenje. 
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Ker vzmetna osnova blazine nudi najboljše sedenje in ležanje, ima 

v večini primerov blazino iz ploščatih vzmeti in sistema vzmetenja. 

Med ploščate vzmeti in sistem vzmetenja položimo polsteno 

tekstilijo. S tem preprečimo kovinske šume, ki nastajajo pri 

sedanju. Vzmetno jedro pritrdimo po vsem obodu. Vzmetni sistem 

zgoraj prekrijemo z nosilcem blazine iz tekstilije, odporne na 

trganje (nosilna tekstilija, nosilna plast), nato položimo in 

pritrdimo predhodno oblikovano peno. Pogosto čez peno položimo 

še prekrivno plast, npr. sintetično vato. Temu sledi še prevleka. 
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Ležišča imajo velikokrat vzmetno jedro na trdi podlagi. 

Blazina z elastičnimi oprtami  

Elastične oprte so hkrati oprte in vzmeti. Te so bolj ali manj 

raztegljive. Močne oprte z omejenim podajanjem uporabljamo za 

sedežne površine, manj močne in z večjo sposobnostjo podajanja 

pa za hrbtna naslonjala. Sedež je najbolj udoben, če je sedežna 

blazina bolj nosilna in ne premehka. Hrbtni naslon ročna opirala pa 

imajo lahko polnila bolj mehka. 

Elastične oprti za sedež imajo drugačne lastnosti kot tiste za 

naslon in pri nakupu na to pazimo. 
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Pri sedežni blazini imamo lahko tudi oprto v enem kosu. Na 

stranski okvir pribijemo okroglo žico, za katero oprto zazankamo in 

jo vodimo z ene strani na drugo. S posebno pnevmatsko napravo 

za napenjanje napnemo okroglo žico čez celotno sedežno površino 

naenkrat tako, da jo potem brez težav pribijemo. 

 

Pri hrbtnih naslonili napnemo in pribijemo posamične oprte 

običajno ob uporabi traku iz lepenke. Vse oprte imajo pravilno 

napetost, če se pri upogibu njihova prvotna dolžina poveča za 

največ 20 %. Pri izdelavi blazine peno nalepimo na vzmetne oprte. 

 

 

Pri pritrjevanju oprti pazimo, da je zajeta celotna širina traka. 



VISOKO BLAZINJENJE 
M. Federl, I. Leban 

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

               34 

Blazinjeno pohištvo s prostimi blazinami 

 

Blazinjeno pohištvo s položenimi prostimi blazinami je zelo 

priljubljeno. Izdelava prostih blazin je relativno enostavna. Prej 

sešito prevleko v obliki ogrinjala strojno navlečemo na jedro 

blazine. Polnilo blazine je lahko samo pena določene trdote, lahko 

je pena ovita s plastjo vate in nato prevlečena z blagom. Bolj 

kvalitetne sedežne blazine so iz kalupa vlite poliuretanske pene, ki 

imajo v notranjosti vzmetno jedro. Pripravljeno ogrodje ima lahko 

na sedežu ploščato vzmetenje, ki je obloženo s tanko plastjo flisa. 

Hrbtni naslon je lahko izdelan brez vzmeti, ker je obložen z debelo 

blazino iz pene. Za naslon damo mehkejšo peno kot za sedež. 

Mesto na ogrodju, kjer bomo pozneje položili prosto blazino in ni 

vidno, prevlečemo s cenejšim blagom (npr. gradelj). 

Videz blazine lahko izboljšamo s poudarjenimi šivi, gumbi, gubami 

ali všitim kedrom. 

Pohištvo s prostimi blazinami nudi predvsem možnost 

industrijskega načina proizvodnje. Potrošniku na ta način nudimo 

večjo izbiro tudi znotraj enega programa blazinjenega pohištva. 
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Krojenje tekstilij za blazinjenje  

Tekstilije, ki jih uporabljamo pri blazinjenju, so lahko tkane, 

pletene ali netkane. Če so enakomerne strukture in brez vzorca, 

jih lahko krojimo v naložku. 

Blago nalagamo eno vrh drugega v naložek na posebej za to 

določeno dolgo mizo, ki ima ob začetku mize stojalo za postavitev 

navitka blaga. Dolžina navitka blaga mora biti vnaprej znana, da 

blago ukrojimo s čim boljšim izkoristkom. Pri odvijanju navitka 

blago polagamo tako, da se stranski in končni robovi prilegajo 

drug na drugega. Večji obrati imajo napravo za nalaganje blaga 

nad krojilno mizo. Blago nalagamo v plasteh drugo vrh drugega. 

Pomembna je natančna poravnava blaga z robom in napetost 

blaga. Višina naložka je odvisna od velikosti noža in moči strojčka. 

Krojne dele lahko najprej ravno razdelimo v pakete s predhodnim 

grobim razrezom. Pri tem uporabimo strojčke s krožno rezilno 

ploščo. S tračnim nožem lahko natančno izrezujemo tudi okrogline 

in ostre kote, zato se najpogosteje uporablja za razrez tekstilij. 

 

V naložku zloženo blago in narezano v pakete zavarujemo pred 

drsenjem s posebnimi sponkami za blago in s šablonami. Šablono 

iz trde lepenke ali na tekstilni naložek; tako dobimo krojni obris, 

po katerem nato urežemo. Pri večjih zmogljivostih uporabljamo 
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kopirne krojne narise, ki jih naslikamo na vrhnjo plast naložka.  

Kroje nanašamo tudi z računalniki. V računalnik vnesemo 

dimenzije in oblike posameznih krojnih delov, potrebno število 

krojnih delov za en izdelek, nato število izdelkov v celoti in dobimo 

pri danih pogojih najboljši možni izkoristek oziroma porabo 

materiala. Na zaslonu lahko vidimo izrisane krojne dele in njihov 

razpored glede na širino materiala, ki ga krojimo. Velikost in obliko 

krojnih delov lahko po potrebi spremenimo. Na strojni liniji se za 

prevleko lahko naloži več plasti hkrati (podloga, tanjše polnilo in 

prevleka), napne in poravna, posamezne krojne dele prešije, 

odreže in obdela robove. Programi za posamezne modele fotelja 

ali kavča so lahko že na disketah, ki jih glede na zahtevani drugi 

model v proizvodnji zamenjajo. Natančnost ukrojenih delov je 

velika, zato je nadaljnje delo lažje, izkoristek materialov je 

optimalen, delo je enostavno, računalniško vodenje pa zahteva 

višje specializirano strokovno znanje, čas izdelave pa je v 

primejavi s klasičnim za več desetkrat manjši. 

Postopek krojenja  

Blago za prevleke blazinjenega pohištva je drago, zato moramo še 

posebej dobro premisliti, kako bomo krojili. Upoštevati je potrebno 

vzorec na blagu ter smer gladenja (pri lasastih tkaninah kot so 

žamet, pliš, rips …). Smer gladenja mora vedno potekati na 

naslonu od zgoraj navzdol in na sedežu od zadaj naprej. 

Nepravilno urezano blago ali neupravičeno velik ostanek 

nepotrebno povečujeta stroške izdelave. 



VISOKO BLAZINJENJE 
M. Federl, I. Leban 

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

               37 

 

Racionalno izdelano krojno sliko določimo s krojnim načrtom, ki ga 

predhodno izdelamo v merilu 1: 10. Imamo posamične kroje za 

samo en blazinjen izdelek in skupinske kroje za večje število 

blazinjenih izdelkov, ki bodo prevlečeni z enakim blagom. Pri 

serijski izdelavi so potrebni skupinski kroji, ki omogočajo boljši 

izkoristek blaga. 

Pri zarisovanju velikosti kroja moramo upoštevati površino, ki jo 

bomo prevlekli in raztegljivost blaga oziroma njegovo podajnost. 

Upoštevati moramo tudi, ali je blago brez vzorca, ali ima droben, 

poudarjen vzorec v določeni smeri, ali pa ima velik vzorec ali črte, 

ki se v presledkih ponavljajo. Vsi kroji morajo potekati v liniji 

vzdolžne niti, ker bi lahko pozneje nastale težave pri prevlačenju. 

prevleke, krojene z 
upoštevanjem vzorca 
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Najboljše izkoristke dobimo pri blagu brez vzorca, ker pri 

prileganju dveh delov ni potrebno paziti na vzorec. 

Pri krojnem načrtu za sedežno garnituro moramo nakazati smer 

ukrojenega blaga tako, da blago za en izdelek teče vedno v isto 

nakazano smer. Pri velikih vzorcih skrbimo, da so vzorci ali črte 

simetrično razporejeni in se pri sestavi dveh delov natančno 

prilegajo. Pri sedežni garnituri naj vzorec poteka simetrično in 

usklajeno po vsej sedežni površini in naslonjalu. Vzorčasto blago 

krojimo vedno posamično, medtem ko blago brez vzorca lahko 

krojimo v naložku. 

Nadmero za blago vključimo v šablono. Nadmera je odvisna od 

vrste prevlečnega materiala in mora biti tako velika, da blago 

zašijemo brez težav in da se ne bo trgalo po šivu ali paralo od šiva 

do reza. Nadmera znaša od 0,5 – 1 cm pri šivanju, za zabijanje pa 

dodamo do 2 cm na vsako stran. Velikost nadmere je odvisna od 

vrste tekstilije in od načina pritrjevanja. 

 

Nariši načrt krojenja za fotelj in označi s puščico smer krojenja. 

Kako razporediš krojne šablone po tkanini z velikim vzocem? 
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Posebnosti krojenja umetnega usnja 

V osnovi so vsa pravila krojenja za umetno usnje enaka, kot za 

tekstilije. Upoštevati je potrebno večjo upogibno trdnost materiala 

in zato omejeno višino naložka, da ne pride do preobremenjenosti 

rezilnega stroja. Pri razrezu termoplastičnih materialov obstaja 

nevarnost, da pride pri velikih hitrostih rezanja do zaskorjenja 

noža. To preprečimo, če zmanjšamo rezilne hitrosti in nože stalno 

mažemo. 

 

Pri krojenju upoštevamo morebitni vzorec vrhnje plasti in način 

izdelave nosilne plasti. Če je nosilna plast iz netkane tekstilije in se 

umetno usnje enakomerno razteza v vse smeri, usmerjanje krojnih 

delov v krojnem načrtu ni potrebno. Važen je le čim večji 

izkoristek. Če pa je nosilna plast pletenina ali tkanina, se ti 

materiali raztezajo predvsem v prečni smeri. Če je le mogoče, 

posamezne krojne dele usmerimo v krojnem načrtu tako, da se 

krojni deli v smeri šivanja enako raztezajo. 

 

Posebnosti krojenja naravnega usnja  

Naravno usnje je drago, pa tudi prestižnega značaja. Zato smo pri 

krojenju posebej pozorni na določene značilnosti, ki jih moramo 

tudi pri krojenju upoštevati. 

 

Usnje krojimo vedno posamično, nikoli v naložku, ker so lahko 

razlike v lastnostih med posameznimi kožami in na površini ene 

same kože. Razlike so lahko v strukturi kože in s tem v lastnostih 

kot so elastičnost, raztegljivost, debelina in odtenek barve. Poleg 

tega pa moramo ovrednotiti mehanske napake v usnju. Te so 

lahko le lepotnega značaja in jih lahko vključimo v krojni del, ki je 

Umetno usnje je 
termoplastično. Izdelek 
lažje prevlečemo, če 
umetno usnje 
predhodno malo 
segrejemo.  
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na manj vidnem ali na manj izpostavljenem mestu. Napake so 

lahko tudi take, da jih moramo izločiti. Na primer močne odrgnine, 

zareze ali luknje, ki bi v prevleki pri napenjanju, šivanju ali 

kasnejši uporabi postale še večje in bi nedopustno vplivale na 

kakovost izdelka. 

 

Ker se kože med seboj pogosto razlikujejo v odtenku barve, vse 

dele za en izdelek po možnosti ukrojimo iz ene kože. 

 

Pri blazinjenem pohištvu so nekatere površine bolj izpostavljene, 

na primer sedeži in ročni nasloni. Te dele ukrojimo iz osrednjega 

dela kože, manj izpostavljene dele pa iz ustreznih stranskih delov. 

Z urezovanjem začnemo vedno od hrbtne linije kože, sicer bi se v 

površini kože kazala vidna oznaka hrbtne linije. 

 

Sodobna tehnologija danes omogoča izdelavo usnja tako, da se 

hrbtna linija v usnju ne vidi, pa tudi krpanje usnja (poprava 

napak) je tako dovršeno, da se komaj vidi le na hrbtni strani. 
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Tudi usnje lahko krojimo s pomočjo računalnikov. Kožo ene živali 

položimo na delovno mizo, kjer jo presvetlimo tako, da računalnik 

odčita površino kože. Mesta nedopustnih vidnih napak in napak v 

strukturi kože označimo. V računalnik vnesemo mere krojnih 

delov, njihovo število ter število izdelkov oziroma garnitur. 

Računalnik izbere najboljšo možno razporeditev krojnih delov za 

vsako kožo posebej tako, da je izkoristek najugodnejši. Upošteva 

torej velikost kože, napake, število kosov krojnih delov in število 

izdelkov. Izdelano krojno sliko lahko vidimo na ekranu, jo 

sprintamo, dobimo izračune porabe. 

 

Po zarisanih linijah (označena so tudi mesta spojev, mesta 

gubanja, gumbov) se krojni deli izrežejo, označijo in sortirano 

združujejo in odlagajo. 

 

 

Posebnosti krojenja lepenke 

Tudi tu je potrebno skrbeti za čim boljšo izrabo, izkoristek 

lepenke. Ostanke lepenke pogosto porabimo za podloge pri 

zabijanju z žičniki. Lepenko režemo posamično le z za ta namen 

določenimi škarjami ali ročnimi noži. Polnila v lepenki zelo hitro 

skrhajo rezila, zato z istimi škarjami ne moremo več rezati mehkih 

materialov, kot so tekstilije. 
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Preoblačenja vogalov in okroglin 

 

Pregled možnosti izdelave prevlek na vogalih in okroglinah: 

 

 

→ zaključek vogala s šivom na robu 

Zgornja, blazinjena površina in obod blazine sta iz enega kosa. Na 

vogalu nastalo gubo odrežemo, s strojem zašijemo in nato 

preoblečemo (prevleka v obliki kape), ali pa po preoblačenju ročno 

zašijemo s skritim šivom. Dolžina šiva je odvisna od prevlečnega 

materiala. 

 

 

→ zaključek vogala brez šiva na robu 

Posebej urezan obod všijemo na blago sedežne površine  

pred preoblačenjem. Obod je v enem kosu. 
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→ zaobljen vogal z gubami na blazini  

Sedežna površina in obod sta iz enega kosa. Na vogalu položena 

dvojna guba se obojestransko oži od zunaj navznoter in od spodaj 

navzgor. 

 

 

→ zaobljen vogal z gubami na naslonu 

Površina hrbtnega naslona in obod sta izdelana iz enega kosa. Da 

se umazanija ne nabira v gubah, jih zavihamo nazaj in položimo 

navzdol. Če se gube zaradi svoje dolžine ne prilegajo dobro, jih 

delno zašijemo od spodaj s skritim šivom. V celoti zašite gube ne 

delujejo lepo. 

 

→ zaobljen stranski del hrbtnega naslona z gubami 

Enakomerno porazdeljene majhne pokončne gube naj po možnosti 

tečejo proti skupnemu namišljenemu središču. 
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Preoblačenje s prevleko v obliki kape 

Pod tem pojmom razumemo po dolžini, širini in na vogalih sešito 

prevleko, ki s preoblačenjem in pritrditvijo blazino poveže z 

ogrodjem. 

 

Prevleko v obliki kape sešijemo že prej, preden jo namestimo. Tak 

način dela je racionalen, ker porabimo za ročno šivanje zelo malo 

ali nič časa. Pri izmeri moramo biti zelo natančni, ker popravilo 

velikosti kape pri preoblačenju ni več možno. Pri vrezovanju in 

šivanju upoštevamo raztezek prevleke, ki je za različno vrsto blaga 

različen. 

 

Pri preoblačenju je potrebno prevleko čvrsto povezati z ogrodjem 

in blazino. Prevleko ob ročnih naslonih ali drugih delih ogrodja 

vrežemo in zavihamo na čist rob. Za vrezovanje nazaj zavihane 

prevleke je potrebno nekaj vaje. Tudi tu je potrebno doseči dobro 

sedeč urez, ker je naknadno vrezovanje ali popravljanje vreza zelo 

težko ali pa sploh ni možno. 

 

 

Naloga: 
Za sedežno blazino 
dimenzij 450 × 450 
× 40 mm nariši kroj 
za prevleko v obliki 
kape. Upoštevaj, da 
bo prevleka pritrjena 
na sedežno ploščo s 
sponkami. 
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Preoblačenje s prevleko v obliki vreče 

Preprosto blazino prevlečemo s prevleko v obliki vreče, ki jo pred 

tem zašijemo na šivalnem stroju. Odprto pustimo le eno stran 

prevleke, da blazino lahko potisnemo skozi. Potem odprtino ročno 

ali strojno zašijemo. Tudi pri tem načinu dela moramo pri 

vrezovanju in šivanju upoštevati raztezanje predvsem pri 

pleteninah in iglanih tekstilijah. 

 

Pri tem, ko blazino iz pene potiskamo v vrečo prevleke, pride 

lahko do težav zaradi trenja med površino pene in prevleko. Zelo 

mehke pene se pri potiskanju pogostokrat stisnejo skupaj, se 

gubajo. Gubanje preprečimo tako, da peno prej prevlečemo z 

izolirno plastjo iz koprene. Koprena je tanka vlaknovina. Na ta 

način povečamo drsenje med prevleko in peno. Peno lahko tudi 

popršimo s sredstvom za drsenje. 

 

Dosti bolj enostavneje je preoblačenje blazin z napravo za 

preoblačenje. Z kopreno prevlečeno blazino naprava pnevmatsko 

vtisne. Prevleko v obliki vreče nataknemo čez pločevino, ki je na 

obeh straneh odprta, in take velikosti, da ustreza določenim 

meram blazine. Pred tem pa smo med pločevino vložili blazino, ki 

jo želimo prevleči. Pritisni valj preko pritisne kladice blazino 

potisne v vrečo. 
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Oblikovanje – razdeljevanje blazinjene površine 

 

Blazinjenemu pohištvu ali avtomobilskemu sedežu dajejo 

razdeljene površine blazine določeno eleganco in vizualen občutek 

večje mehkosti ali pa preprečijo drsenje prevleke. Z razdelitvami 

površin blazin večkrat dosežemo telesu bolj ustrezne oblike. 

Porazdelitve dobimo z gumbi, všitki, rebri in s pripenjanjem. 

  

Gumbi  

Gumbi za blazinjenje morajo barvno ustrezati prevleki. V večini 

primerov so prevlečeni z enakim blagom kot prevleke blazinjenega 

pohištva. Kadar želimo doseči učinek kontrasta, pa uporabimo tudi 

drugo barvo ali blago. Gumbe prevlečemo pred izdelavo. Prevleke 

za gumbe izdelujemo s štanco, ki ima krožno oblikovan nož za 

izrez blaga. Pri vzorčastem blagu moramo paziti na vzorec. Gotov 

gumb ne sme imeti temne, svetle ali drugačne barve vzorca, ker bi 

to pokvarilo splošni estetski vtis. 
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Gumb za blazinjenje ima spodnji in zgornji del iz pločevine. 

Prevlečemo ga z ročno, pnevmatsko ali električno stiskalnico, ki 

oba dela gumba stisne skupaj, pri tem pa zajame rob blaga med 

oba dela. Za vsako velikost gumba imamo ustrezno zgornje in 

spodnje orodje, ki ga po potrebi zamenjamo. 

 

Za število gumbov in način razdelitve v blazini ni nobenih pravil, 

na katera bi se morali ozirati v celoti. Upoštevati pa moramo, da 

se s povečevanjem števila gumbov mehkoba blazine zmanjšuje. 

Vsak pritrjen gumb omejuje elastičnost. 
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Gumb pritrdimo tako, da ga z močno nitjo povlečemo dovolj 

globoko v blazino. Pri tem pazimo na enakomerno napetost niti 

zato, da namestimo vse gumbe v blazini enako globoko. Poznejše 

odstopanje gumba preprečimo tako, da konec niti vsakokrat dobro 

zavozlamo. Proste blazine imajo na zadnji strani večinoma še drugi 

gumb ali ploščato plastiko, ki je s sprednjim gumbom pritrjen in 

zavozlan na isti niti. 

 

Z gumbi povežemo notranje plasti blazine in s tem preprečimo, da 

se s časom gubale. 
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Všitki 

Všitki so šivi, s katerimi prevleko z blazinjenimi mehkimi deli 

povežemo tako, da na tistem mestu dosežemo zoženje oziroma 

zadrgnjenost. Na različne načine lahko razdeljujejo blazinjeno 

površino in obenem omogočijo izboljšanje oblike blazine. Pri tem 

pa moramo vedeti, da vsak všitek zmanjšuje mehkost blazine. Z 

mnogimi všitki lahko posnemamo spenjanje. Če bi radi posebej 

globok všitek, moramo šivati skozi vso blazino ali pa z vrvico 

pritrditi na ogrodje. 
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Rebra 

Pod pojmom rebra razumemo ploščato in vzdolžno porazdelitev 

blazine, ki jo radi uporabljamo pri avtomobilskih sedežih pa tudi 

pri pohištvu. Rebra so posebej izrazita, če ima prevleka ustrezno 

nadmero za izbokline in je našita na osnovno tkanino. Polnilni 

material je porazdeljen in vdelan v napeti obliki. 

Manj izbočena rebra z vzporednimi všitki nastanejo, če prevleko 

direktno, brez nadmere prešijemo skupaj s polnilnim materialom in 

osnovno tkanino. 

 

Pripenjanje 

Pripenjanje je najtežje in najbolj zahtevno porazdeljevanje 

blazinjene površine, ker moramo prevleko z ustrezno nadmero 

razčleniti na posamezna polja po vnaprej predvidenem načrtu 

oziroma šabloni. To tehniko blazinjenja in preoblačenja izvedemo 

najprej z notranjo prevleko z belim platnom, šele potem 

preoblečemo z dekorativnim pohištvenim blagom. Tako dobimo 

mehko in prijetno blazinjenje. 

 

Moderno izdelano blazinjeno pohištvo ima pripenjanje pogosto 

podobno ploščatim porazdelitvam v obliki všitkov. Te izdelujemo s 

specialnimi šivalnimi stroji. Prevleko pred preoblačenjem prešijemo 

s tanjšo peno. Šivi potekajo v obliki kvadratov, kara ali drugih 

vzorcev. Ta metoda je racionalna, posnema pripenjanje in je 

primerna za industrijski način dela. 
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