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Cilji enote: 

 

V poglavju o prevlečnih materialih boš  

� spoznal posamezne vrste vlaken, njihove lastnosti in vplive 

na uporabnost blaga; 

� razločeval finost vlaken in sukancev in prebral njihove 

standardne oznake; 

� prepoznaval in ločeval vrste tekstilij glede na zgradbo, 

vezavo, vzorce, lastnosti, stil, uporabo in kakovost; 

� spoznal pravilno skladiščenje in  ustrezno nego, vzdrževanje 

ter čiščenje tekstilnih materialov. 
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PREVLEČNI MATERIALI 

 

Za prevlečne materiale največ uporabljamo tekstilne materiale, 

umetno in naravno usnje. 

 

Na trgu je vse večja izbira različnih materialov. Na našo izbiro 

materiala vpliva poleg cene tudi kakovost materiala in načrtovani 

videz končnega izdelka. Kakovost pa je odvisna od lastnosti 

materiala. Zato je pomembno, da materiale dobro poznamo. 

 

Tekstilni materiali so pridobljeni iz vlaken in predstavljajo 

najobsežnejšo skupino materialov v tapetništvu. Dobimo jih v zelo 

različnih oblikah in jih uporabljamo za raznovrstne namene: 

� sukanci in vrvice 

� trakovi in oprte 

� dekorativno (pohištveno) blago 

� blago za zavese 

� podloge 

� talne obloge 

� osnove za umetno usnje 

� … 
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VLAKNA 

 

Vlakna so gibka, tanka paličasta telesa, za katere je značilna velika 

dolžina in majhna širina ter relativno visoka trdnost.  

 

Vlakno je osnovna surovina za izdelavo tekstilnih materialov. 

Vlakna dobimo v naravi, jih pridobivamo iz naravnih materialov ali 

pa jih izdelamo iz umetnih snovi. 

 

 

 

definicija vlakna 

Tanka poliamidna 
nitka v nogavici je 
raztegljiva, upogljiva 
in elastična, kot 
svinčnik debela 
poliamidna palčka pa 
ostane upognjena. 
 
Steklena palčka s 
premerom 5 mm je 
toga in se ob upogibu 
prelomi. Zelo tanko 
stekleno vlakno pa 
lahko upogibamo in 
celo naredimo zanko. 
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LASTNOSTI VLAKEN 

 

Značilne lastnosti blaga, sukancev ali polnil izhajajo iz lastnosti 

vlaken, zato jih je potrebno poznati. Velikost, oblika in lastnosti 

vlaken so lahko zelo različne. Vlakna opisujejo: 

� dolžina  

� finost  

� trdnost 

� razteznost in elastičnost 

� upogljivost 

� oblika prereza vlaken 

� videz površine 

� valovitost in kodravost 

� enakomernost 

� predilnost in kohezivnost 

� lesk 

� barva 

� stisljivost 

� gostota 

� sorpcijske lastnosti 

� toplotne lastnosti 

� gorljivost 

� obstojnost proti kemikalijam, svetlobi, vlagi, 

mikroorganizmom, insektom 
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Dolžina vlaken 

Vlakna so lahko kratka, na primer pri bombažu ali volni in 

neomejeno dolga, na primer pri umetno pridobljenih vlaknih in 

svili. Vlakna ne smejo pa biti krajša od 0,7 - 1 cm, da se lahko 

predejo in da v preji ostanejo sprijeta. Kratka vlakna s predenjem 

predelajo v prejo, da dobijo za tkanje ali pletenje uporabno obliko. 

 

Dolžino kratkih vlaken izražamo v mm ali cm, dolžino dolgih vlaken 

pa v m ali celo km. 

 

vlakno Dolžina (mm) 

bombaž do 50 

lan do 900 

konoplja do 2000 

volna do 300 

svila do 4000000 

kemijska  vlakna neomejeno 

dolžina vlaken 
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Finost vlaken 

Finost je lastnost vlaken, ki jo izrazimo kot razmerje med maso in 

dolžino. Od te lastnosti je odvisna trdnost preje, mehkost, lesk in 

otip. Finost izražamo z enotami tex (teks), dtex (deciteks) ali mtex 

(militeks). 

 

tex  

(teks) 

masa vlaken na dolžino 

1000 metrov 

1 tex = 1g / 1000 m 

 

dtex 

(deciteks) 

koliko dekagramov 

tehta 1000 metrov 

vlaken ali niti 

1 dtex = 1 dag / 1000 m 

Nm koliko metrov vlaken 

ali niti tehta 1 gram 

tanjša je nit, višja je 

številka 

 

 

 

Trdnost vlaken 

Najpomembnejša je natezna trdnost vlaken, ki je odpor vlakna 

proti delovanju natezne sile. Podajamo jo kot silo, potrebno za 

pretrg vlakna – pretržno silo. Za primerjavo posameznih vlaken 

uporabljamo specifično pretržno napetost ali specifično trdnost – 

tj. pretržna sila preračunana na enoto dolžinske mase. Osnovna 

enota za pretržno silo je N (Newton), za specifično trdnost pa 

N/tex oz. cN/tex in cN/dtex. 

 

Natezna trdnost vlaken je pomebna za predelavo v prejo in tudi za 

končne lastnosti tekstilnih izdelkov. Vlakna z nizko trdnostjo se 

težko predelejujejo in hitro trgajo. 

Vlakna z visoko trdnostjo uporabljamo za izdelavo tankih in lahkih 

izdelkov. 

finost vlaken 

označevanje 
finosti vlaken 

trdnost vlaken 

Trdnost vlaken se 
spreminja z vlago. 
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Razteznost in elastičnost vlaken 

 

Razteznost je lastnost vlakna, da se pri delovanja natezne sile 

podaljša. 

 

Če po se prenehanju delovanja sile raztegnjeno vlakno delno ali 

popolnoma povrne v svojo prvotno obliko in dolžino, to lastnost 

vlakna imenujemo elastičnost (prožnost). Merilo elastičnosti 

vlaken je stopnja elastičnega povratka, ki v odstotkih pove, 

kolikšen del celotnega raztezka je elastičen. Večkratno 

obremenjevanje in razbremenjevanje povzroči utrujenost 

materiala in stopnja elastičnega povratka se znižuje. Različna 

vlakna se različno hitro utrujajo. 

 

Razteznost in elastičnost sta za predelavo in predvsem uporabo 

pomembni lastnosti, vplivata na sproščen občutek pri nošnji in tudi 

na trajnost oblike izdelkov. Z elastičnostjo je povezana je 

povezana tudi izravnava gub, ki nastanejo na izdelkih pri 

upogibanju in stiskanju (sedežne blazine, posteljni vložki itd.) ali 

izravnava lasu v prevlekah in preprogah. 

 

Upogljivost vlaken 

je lastnost vlaken, da jih lahko vedno znova upogibamo. Različna 

vlakna imajo različno odpornost proti ponavljajočemu upogibanju.  

 

Upogljivost vlaken vpliva tudi na lastnosti končnih izdelkov: 

estetski videz in prilagajanje izdelkov telesu, mečkavost in 

trajnost. 

razteznost vlaken 

elastičnost vlaken 

upogljivost vlaken 
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Oblika prereza vlakna 

je lahko okrogla, ovalna, fižolasta, mnogokotna, pri kemičnih 

vlaknih nazobčana, zvezdasta, votla, ... Neokrogla vlakna imajo 

boljše predilne lastnosti, drugačen lesk, boljše toplotno izolacijske 

lastnosti, bolje se barvajo, izdelki imajo boljši otip in videz. 

 

 

Bombažno vlakno     laneno vlakno 

 

 

 

Svileni niti s sericinskim plaščem   kemično vlakno 

 

 

Enakomernost vlaken 

Enakomerna vlakna so si čimbolj podobna v dolžini, finosti in 

drugih lastnostih. Enakomernost je lastnost, ki zelo vpliva na ceno 

vlaken, ker je predelava cenejša, lažja, preje in izdelki pa so lepši, 

se bolje barvajo ipd. Kemična vlakna so zelo enakomerna, naravna 

vlakna pa so zelo neenakomerna tako po dolžini kot po finosti, 

zato jih moramo dodatno obdelovati s postopki izčesavanja kratkih 

vlaken. 

oblika prereza 
vlaken 

enakomernost 
vlaken 
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Površina vlaken 

Po površini so vlakna gladka, hrapava, luskasta, zavita, kodrava, 

nalomljena. Vlakna z gladko površino se teže predejo in slabše 

sprijemajo. Površina vlaken vpliva na lastnosti prav tako kot oblika 

prereza vlaken. 

 

 

bombažno     laneno        konopljino        volneno        kemično 

 

 

Valovitost in kodravost 

Valovita in kodrava vlakna se bolje sprijemajo v preji, ji dajejo 

voluminoznost in izboljšajo izolacijske lastnosti izdelkov. 

 

 

Predilnost in kohezivnost (sprijemnost) 

Je sposobnost vlaken, da se pri predenju čim bolje sprimejo in 

povežejo in da v preji ne drsijo drugo ob drgem. Predilnost in 

kohezivnost sta odvisni od dolžine, finosti, upogiljivosti, oblike 

prereza, površine vlaken itd. Manjšo predilnost in kohezivnost 

imajo krajša, ravna vlakna z okroglim prerezom in gladko 

površino.

površina vlaken 

predilnost in 
sprijemnost vlaken 
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Gostota vlaken 

Gostota je razmerje med maso in volumnom danega telesa. 

Izračunamo jo po formuli: 

 

 

 

 

 

Enota za gostoto je kg/m3. Pogosto se uporablja še g/cm3, 

pretvornik pa je 1 g/cm3 = 1000 kg/m3. 

 

Vlakna imajo zelo različno gostoto:  

polipropilenska vlakna 0,91 g/cm3,  

azbest 2,8 g/cm3, … 

 

Čim nižja je gostota vlaken, večja je prostornina določene mase 

vlaken. Iz 1 kg vlaken z nižjo gostoto naredimo večjo dolžino preje 

enake finosti kot iz vlaken večje gostote. Površina tkanine iz 

vlaken z nižjo gostoto bo večja kot iz vlaken z višjo gostoto. 

 

 

Lesk vlaken 

Lesk daje svetloba, ki se od površine vlaken odbija nerazpršeno. 

Večji lesk imajo vlakna z okroglim ali ovalnim prečnim prerezom in 

gladko površino. 

 

Zelo visok lesk ima naravna svila. 

 

Pri kemičnih vlaknih lesk nadziramo z dodatki matirnih sredstev in 

obliko prereza. 

pri čemer je:    ρ = gostota snovi [kg/m3] 
m = masa snovi [kg] 
 V = prostornina snovi [m3] 

ρ
V

m

=  

gostota vlaken 

lesk vlaken 
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Barva vlaken 

Vlakna morajo biti čim svetlejša, da jih lahko obarvamo tudi v zelo 

svetle tone. Naravna vlakna so obarvana z naravnimi pigmenti in 

če je potrebno, jih razbarvajo z beljenjem. Kemična vlakna so 

običajno bela. Večkrat pa obarvajo že predilno tekočino in tako 

dobijo obarvana vlakna. 

 

Stisljivost vlaken 

Podatek o stisljivosti vlaken nam pove, s kakšno silo lahko vlakna 

stisnemo. Toga vlakna so običajno težko stisljiva in visoko prožna, 

se hitro zravnajo, mehka vlakna pa se lahko stisnejo in počasi 

zravnajo. 

 

Sorpcijske lastnosti vlaken 

Vlakna so higroskopična: iz svoje okolice vežejo vlago ali pa jo 

oddajajo, dokler ne dosežejo ravnovesne vlažnosti. Vlažnost 

vlaken je odvisna od vlažnosti okolja in od vrste vlaken in se 

spreminja s temperaturo in vlažnostjo okolja. 

 

Nekatera vlakna se hitro in lahko omočijo – hidrofilna vlakna, 

spet druga pa se omočijo počasneje – higrofobna vlakna. Vsa 

naravna vlakna in kemična vlakna iz naravnih polimerov so 

hidrofilna, sintetična vlakna pa so bolj ali manj hidrofobna. 

 

Hidrofilna vlakna vpijajo znoj in so boljši električni prevodniki 

(statična elektrika), v vodi nabrekajo, se laže barvajo, po osušitvi 

se rada krčijo. Hidrofobna vlakna so slabi električni prevodniki, se 

težje barvajo, v vodi malo ali sploh ne nabrekajo, rada vežejo olja 

(mastni madeži, ki jih s pranjem težko odstranimo). 

hidrofilna in 
hidrofobna vlakna 

barva vlaken 

stisljivost vlaken 
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Toplotne lastnosti vlaken 

Vlakna so toplotni izolatorji, čeprav bolje prevajajo toploto kot zrak 

(zato služijo izdelki iz vlaken kot zaščita pred mrazom). Izolacijske 

lastnosti so še boljše, če so vlakna votla, luskasta ali kodrava, ker 

lahko zadržujejo več zraka. 

 

Vlakna se različno odzivajo na povišane temperature in še posebej 

na vlažno vročino (paro), kar močno vpliva na izbiro vrste vlaken. 

 

 

Gorljivost vlaken 

Večina organskih vlaken gori, če jim približamo plamen, nekatera 

gore zelo hitro (celulozna), druga počasneje (volna, sintetična 

vlakna), azbestna vlakna pa so negorljiva. Gorljivost vlaken lahko z 

obdelavo zmanjšamo. Ta lastnost je še posebej pomembna pri 

izbiri materialov za opremo javnih prostorov, vozil, … 

Bombažna vlakna se 
lahko v določenih 
pogojih vžgejo sama 
(samovžig). 
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UPORABA VLAKEN 

 

Vlakna uporabljamo: 

� za izdelavo oblačil 

� za dekorativne izdelke: zavese, preproge, pohištveno blago, 

tapete idr. 

� za pripomočke: transportni trakovi, ponjave, varnostni 

pasovi, vrvi,  

� za šotore, športno opremo idr. 

� v medicini: v kirurgiji, umetni organi, biomembrane, 

biosenzorji idr. 

� v farmaciji: vlakna kot nosilci biološko aktivnih susbstanc 

� v optiki 

� v elektroniki 

� v transportu: avtomobilizem, vesoljska tehnologija, 

pomorstvo … 

� v komunikacijah: optična vlakna 

uporaba vlaken 
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Odgovori 

1. Kje najdeš vlakna? 

2. Kaj pomeni izraz lastnost vlakna? 

3. Od česa je odvisna dolžina vlakna? 

4. Razloži pojem finost vlaken. 

5. Zakaj je pomembna natezna trdnost vlaken? 

6. Zakaj mora biti tapetnik pozoren na razteznost in 

elastičnost materiala? 

7. Ali so vlakna upogljiva? 

8. Ali se vlakna razlikujejo po površini in zakaj je ta lastnost 

pomembna? 

9. Razloži pojem higroskopičnost. 

10. Kaj je gostota vlaken? 

11. Zakaj je gorljivost vlaken pomembna lastnost? 

12. Kje vlakna uporabljamo? 
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NARAVNA VLAKNA 

 

so produkt žive narave rastlin in živali ter nežive narave kot so 

rudnine. 

 

 

 

ŽIVALSKA VLAKNA 

 

Živalska vlakna poznamo v obliki volne in dlak, s katerimi se živali 

zavarujejo pred mrazom in izločin, ki se na zraku strdijo v obliki 

niti. Najvažnejše živalsko vlakno je volna ovac, dlake kamel, koz in 

žima konj ter izločine sviloprejk. 

 

Vsa živalska vlakna so po kemični sestavi iz enostavnih beljakovin, 

zato imajo nekatere skupne lastnosti: 

� dobro vpijajo vlago, slabo prevajajo toploto in elektriko 

� izdelki iz njih so topli 

� so elastična, zato se manj mečkajo 

� so raztegljiva, še posebej v mokrem, zato je potrebno 

pazljivo čiščenje in pranje 

� pridobljeno iz 
žive narave – 
organski izvor 

� pridobljeno iz 
nežive narave – 
anorganski izvor 

lastnosti  
živalskih vlaken 

Naloga - Prilepi 
vzorec volne 
 
 
 
vzorec živalske dlake 
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� so manj obstojna proti kislinam in lugom 

� na sončni svetlobi porumenijo, zniža se njihova trdnost 

� gostota volne in dlak je pribl 1,30 g/cm3, gostota svile pa 

1,25 g/cm3 

 

Pomembnejša surovina za izdelavo blaga in polnil je volna, fine 

dlake uporabljajo predvsem za izdelavo odej, slabše kakovosti 

finih dlak in grobe dlake pa za polnila oziroma obloge pri posteljnih 

vložkih. Žime uporabljajo za utrditev, kot polnila za žimnice, 

oblazinjeno pohištvo 

 

 

Volna 

 

 

 

Volno so uporabljali že 7000 let pred našim štetjem na Kitajskem 

kot volneno polst. Tudi danes je pomembna surovina za izdelavo 

pohištvenega blaga, preprog in za polnilo v obliki netkane 

tekstilije. 

uporaba  
živalskih vlaken 

pomen volne 
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Dolžina, kakovost in finost volne je pri posameznem delu živali 

različna. Najkvalitetnejša je okrog vratu. Zato ovce strižejo tako, 

da jim »slečejo» volneni plašč (runo) in volno razvrščajo po 

kvaliteti. Na kvaliteto volne vplivajo tudi pasma, nega živali in 

klimatski pogoji. 

 

Volno razvrščajo po kvalitetnih kriterijih, in sicer glede na poreklo 

živali, dolžino vlakna, del runa, finosti in kodravosti, starosti ovce 

in striženja. Volneno vlakno je elastično, zadržuje toploto, zaradi 

luskave površine je higroskopično, blago se ne cefra. Pod vplivom 

toplote, vode in drgnenja se volnena vlakna sprimejo - spolstijo. 

Slaba stran volne je občutljivost na drgnjenje in trganje. Pred 

molji zaščitimo volno s preparati, ki škodljivcem ne dišijo, obenem 

pa ščitijo vlakna tudi pred mikroorganizmi. Volnena vlakna 

pogosto uporabljamo kot mešanico z drugimi vlakni. Pri tem se 

zmanjša nevarnost polstenja in olajša nega izdelka. 

 

 

Pogled vlakna z mikroskopom 

 

Kadar se pri kosu blaga, za katerega ne vemo kakšna je 

surovinska sestava, želimo prepričati, da je material res iz volne, 

lahko naredimo preizkus: ob robu tkanine izvlečemo nit in jo 

izpostavimo plamenu. Volnena vlakna v plamenu gorijo, če plamen 

umaknemo, ugasnejo. Pri gorenju nastaja vonj po roževini, ogorek 

je krhka, temno svetleča steklasta kroglica. 

kvalitetni kriteriji 

lastnosti volne 

Zelo cenjena je 
avstralska merino 
volna. 
 

preizkus volne 
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Svila 

 

Svilo pridelujejo iz tankih niti kokona, to je tvorba jajčaste oblike, 

ki jo gosenica sviloprejke izloča v obliki niti in zaprede okoli telesa, 

da se zaščiti v času preobrazbe. Svila je zelo fino vlakno, ima 

prijeten otip, lep lesk, se ne mečka, dobro zadržuje toploto, vpija 

vlago. 

 

Iz svile izdelujejo poleg finega blaga za oblačila visoko vredno 

dekorativno blago, prevleke za blazinjeno pohištvo (brokat), 

polnila, sukance. Ker je draga, se manj uporablja, skoraj pa jo 

nadomeščajo umetno pridobljena sintetična vlakna. 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori 

1. Naštej pomembne lastnosti živalskih vlaken. 

2. Zakaj moramo ločiti volno po kvaliteti? 

3. Naštej lastnosti volne in na kakšen način jo izkoriščamo. 

4. Kaj imenujemo polstenje? 

5. Zakaj in kako zaščitimo volno? 

6. Na kakšen način preizkusiš volneno vlakno? 

7. Kje najdemo svilene izdelke in kako svila nastane? 

uporaba svile 

lastnosti svile 

 

Svilo proizvaja odrasla 
gosenica z žlezami za 
izločanje sline. 

 

Kokoni sviloprejke 
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RASTLINSKA VLAKNA 

 

Skoraj vse rastline imajo vlakna, ki jim dajejo oporo in trdnost. 

Imajo skupno osnovno sestavino celulozo in s tem nekatere 

skupne lastnosti: 

� gostota naravnih celuloznih vlaken je 1,48 do 1,52 g/cm3; 

� vlakna so lahko gorljiva in gore hitro z rumenim plamenom, 

pri gorenju nastaja vonj po sežganem papirju, pepel je 

puhast in sivkaste barve; 

� proti hladnim ter razredčenim kislinam so dokaj obstojna, 

koncentrirane in vroče anorganske kisline pa jih 

poškodujejo; 

� proti lugom so na splošno dobro odporna. Poškodbe so 

odvisne od koncentracije, temperature in časa 

izpostavljenosti. V alkalijah primernih koncentracij 

nabrekajo, poveča se jim lesk, trdnost in obarljivost; 

� so slabo raztegljiva in neelastična, zato se mečkajo; 

� zelo dobro vpijajo vlago, so hidrofilna; 

� so obstojna pri višji temperaturi (pranje 100°C, likanje 

200°C). Pri pranju se izdelki zaradi krčenja in nabrekanja 

vlaken mečkajo; 

� insekti vlaken ne napadajo, mikroorganizmi pa le v vlažnem 

in primerno toplem okolju. 

 

Rastlinska vlakna delimo glede na del rastline, iz katerega 

pridobivamo vlakna, na: 

� semenska: bombaž, kapok 

� listna: sisal 

� stebelna: lan, konoplja, juta, ramija 

� plodovna: kokos, kapok 

lastnosti rastlinskih 
vlaken 

Naloga 
Prilepi vzorec 
bombaža: 
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Bombaž 

 

Bombaž (CO) je s skoraj polovičnim deležem porabe vseh vlaken v 

svetu najpomembnejša surovina. Prvotni domovini bombaža sta 

bili Indija in Peru. Pridelovali so ga že 3000 let pred našim 

štetjem. Vse do konca 18. stol., dokler niso začeli bombaž strojno 

obirati in predelovati, je bil luksuzno vlakno. Poleg Južne Amerike 

ga danes največ pridobivajo na Kitajskem, v Rusiji in Indiji. 

 

Bombaž je celulozno vlakno. V prerezu ima obliko ledvice, v 

notranjosti pa ima prazen prostor, v katerega se lahko zbira vlaga. 

Zunanja površina je iz plasti naravnega voska. Dolžina vlaken je 

odvisna od sorte in rastišča in je do 50 mm. 

 

vzdolžni prerez vlakna                      prečni prerez vlakna 

 

Lastnosti bombaža so: 

• prerez bombažnega vlakna je ovalen do fižolast; 

• dolžine bombažnih vlaken so od 17 do 54 mm; 

• finost vlaken je odvisna od vrste bombaža in se giblje od 1,2 

do 2,3 dtex; 

• je bele, lahko tudi kremaste do sive barve; 

• natezna trdnost je odvisna od vrste bombaža in se giblje od 

16 do 52 cN/tex. Trdnost mokrega bombaža je večja za  

5 – 20 %. Trdnost bombaža je višja kot trdnost volne; 

• raztržni raztezek je 5 – 10 %; 

lastnosti bombaža 
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• ima slabe elastičnost. Pri 2 % raztezku je stopnja elastičnega 

povratka 75 %, pri 5 % raztezku pa le še 45 %; 

• je higroskopičen, veže lahko 5 – 8,5 % vlage. Vroča voda 

(100°C) ga ne poškoduje. Vlaga povečuje trnost in raztezek. V 

vodi nabreka, med sušenjem se skrči; 

• poškodujejo ga koncentrirane anorganske kisline, odporen 

proti alkalijam, organskim topilom; 

• občutljiv na UV žarke; 

• napadajo ga plesni in glivice. 

 

                            

mlada rastlina                     rastlina v cvetu  

                           

zelene semenske glavice       glavica primerna za obiranje                

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baumwolle 
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Kvaliteta vlakna je odvisna od dolžine vlakna, finosti, enakomerne 

debeline, čvrstosti, barve, leska. Bombažna vlakna se dobro 

mešajo z nekaterimi kemičnimi vlakni iz PES, PA ali CV. Z 

mešanimi vlakni dobimo blago z nekaterimi boljšimi lastnostmi, 

blago je na primer lahko bolj trpežno, lažje je vzdrževanje. 

 

Bombažna vlakna uporabljajo v tapetništvu za izdelavo 

pohištvenega blaga, blaga za dekoracije, zavese, sukance, osnove 

pri umetnem usnju, netkane tekstilije za oblaganje sedežnih in 

ležalnih površin, polnila. 

kvaliteta bombaža 

uporaba bombaža 
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Lan 

 

Lanena vlakna (FL) so predelovali že pred več tisoč leti, v 

srednjem veku je uporaba dosegla svoj višek, danes pa zgublja na 

pomenu. Vlakno je grobo, togo, ni elastično, je zelo močno, na 

kožo deluje prijetno sveže in hladno, dobro vpija vlago, vlakno ima 

gladko površino, se močno krči, ne povzroča alergij. Iz lanenih 

vlaken izdelujejo platno za prte in posteljno perilo, v tapetništvu 

pa se še uporablja laneni sukanec za ročno šivanje. 

 

      

vzdolžni in prečni prerez lanenega vlakna 

 

         

cvet lanu                           dozorel lan  
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    godenje 

 

     trenje  

 

    mikanje 

   predenje   tkanje 

predelava lanu 



PREVLEČNI MATERIALI 
M. Federl, I. Leban 

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

               26 

Vlakna konoplje (HA) so podobna lanenim, le da so bolj čvrsta, 

trša, daljša (do 55 mm) in debelejša ter bolj olesenela in temnejše 

barve. Konopljo uporabljajo predvsem za izdelavo grobih in 

močnih platen za jadra, osnove za preproge, ponjave ter vrvi. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hanf 

 

Vlakna jute (JU) so podobna lanenim, le da so bolj krhka, 

kratka, manj prožna in ne tako močna. Jutina vlakna imajo 

značilen vonj. V mokrem stanju je juta občutljiva na 

mikroorganizme. Iz jutinih vlaken izdelujejo predvsem različno 

groba in gosto tkana platna, ki jih uporabljamo za napenjanje, 

prekrivanje vzmeti, oblikovanje blazin pri garniranju, za podloge 

talnim oblogam pa tudi za polnilo. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jute 

Naloga 
Prilepi vzorec lana: 
 
 
 
 
vzorec konoplje: 
 
 
 
 
 
vzorec jute: 
 
 
 
 
 
vzorec kokosovih 
vlaken: 
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Vlakna sisala dobijo iz listov rastline sisal, ki raste v Mehiki, 

Braziliji in zahodni Afriki. Belo rumena lesketajoča vlakna so dolga, 

trda in neelastična, higroskopična, trdnost v mokrem je nižja. 

Sisalova vlakna uporabljajo za izdelavo plošč, tekačev, osnov za 

preproge. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sisal 

 

Kokosova vlakna dobijo iz lupine plodu kokosove palme, ki raste 

ob ekvatorju v Afriki in Indiji. Vlakna so groba, do 30 cm dolga, 

odporna proti drgnjenju, so zelo trpežna, neprožna, dobro izolirajo 

hrup in toploto, odporna so na vlago in plesen, težko so vnetljiva 

in nizke trdnosti. Ker se nerada barvajo, jih dobimo v naravni 

barvi. Kokosova vlakna uporabljajo za izdelavo predpražnikov, 

preprog, rogoznic, za polnila posteljnih vložkov, plošč za 

oblaganje. 

    

kokos 
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Odgovori 

1. Opiši lastnosti rastlinskih vlaken. 

2. Iz katerih delov rastline dobimo rastlinska vlakna? 

3. Naštej  značilnosti bombažnih vlaken. 

4. Od česa je odvisna kvaliteta vlakna? 

5. Kje uporabljamo bombažna vlakna? 

6. Katera stebelna vlakna poznaš in kje jih uporabljamo? 

7. Kaj so plodovna vlakna in kje jih uporabljamo? 

8. V čem se živalska vlakna razlikujejo od rastlinskih vlaken? 
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KEMIČNA VLAKNA 

 

Pridobivamo: 

→ s preoblikovanjem naravnih snovi – kemična vlakna iz 

naravnih polimerov ali 

→ s kemičnimi reakcijami - sintezami – kemična vlakna iz 

sintetičnih polimerov 

 

Po kemijski sestavi razdelimo vlakna na organska in anorganska. 

 

 

 

 

Sintetični polimeri so produkti polimerizacije in se glede na 

fizikalne lastnosti med seboj zelo razlikujejo: 

� termoplasti – s toploto jih je mogoče večkrat preoblikovati 

(npr. PA, PES, PP, PE, PVC, …) 

� elastani – polimeri z zelo elastičnimi lastnostmi (npr. PU, 

PEU) 

Glavna sestavina 
organskih vlaken so 
organske spojine. To 
so ogljikove spojine, 
pretežno sestavljene 
iz ogljika, kisika in 
vodika. 

Sinteza – združitev, 
sestavljanje 

V tapetništvu se 
predvsem uporabljajo 
termoplasti in elastani. 
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� duroplasti – trdne smole, ki jih po oblikovanju ni več 

mogoče preoblikovati (npr. sečninske, fenolne, poliestrne 

smole) 

� fluidoplasti – tekoči polimeri (npr. silikonsko olje) 

 

 

POSTOPEK IZDELAVE 

Težko tekočo raztopino ali talino oblikujejo v vlakna tako, da jo 

potiskajo skozi ozke luknjice predilne šobe v medij (tekočino ali 

zrak), kjer se strdi v obliki tankih, finih nitk – vlaken. Glede na 

postopek izdelave poznamo mokro, suho in talilno predenje. 

 

Pri mokrem predenju kemična vlakna dobijo svojo obliko, ko 

gre polimerna snov skozi šobe podobni škropilnici. Snov nato 

stiskajo skozi  šobe v obarjeno kopel, kjer se polimer nevtralizira 

in vlakna se strdijo. Po tem postopku se izdelujejo viskozna in 

poliakrilna vlakna. 

 

Pri suhem predenju filamenti prehajajo po oblikovanju v toplo 

zračni jašek, kjer topilo izhlapi, vlakna pa se pri tem utrdijo. Po 

suhem postopku pridobivajo poliakrilna in acetatna vlakna. 

 

Pri talilnem postopku se predilna masa zaradi visoke 

temperature stali. Staljeno maso stiskajo skozi predilne šobe. 

Dobljena vlakna vodijo skozi jašek s hladnim zrakom, kjer se 

strdijo. Tako so izdelana poliamidna in poliestrska vlakna. 

 

Na lastnost vlaken vpliva poleg vrste predilne mase in načina 

pridobivanja tudi oblika luknjic v brizgalni šobi. Če je luknjica 

okrogla, dobimo okrogel in gladek profil vlakna, ki se sveti. Če pa 

postopki izdelave 
kemičnih vlaken 
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je luknjica nazobčana, dobimo vlakno, ki se ne sveti. Lesk se lahko 

tudi zmanjša z dodajanjem matirnega sredstva. 

 

Dobljene tanke niti nato raztezajo v neskončno dolga vlakna. Za 

tkanine, pletenine ali netkane tekstilije lahko uporabljajo niti, ki so 

iz ene ali več sukanih, neskončno dolgih niti, lahko jih kodrajo in 

režejo na določeno dolžino in jih nato predejo v prejo. 

 

Z izbiro profila in dolžine vlakna se lahko lastnosti kemičnih vlaken 

približujejo lastnostim naravnih vlaken. 

 

Sintetična vlakna lahko kodrajo (teksturirajo). To je postopek, s 

katerim vlakna dobijo večji volumen, poveča se razteznost, 

elastičnost, spremeni se zunanji videz, otip in lesk. 
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ORGANSKA KEMIČNA VLAKNA IZ NARAVNIH POLIMEROV 

 

Osnovna naravna surovina za izdelavo kemičnih vlaken je celuloza, 

ki jo dobimo iz lesa, odpadkov pri proizvodnji bombažnih vlaken 

pa tudi iz slame in trstike. V to skupino prištevamo: 

• viskozna vlakna 

• bakrova vlakna  

• acetatna vlakna 

 

 

Bakrovih (CUP) in acetatnih (CA) vlaken za izdelavo tapetniških 

materialov skoraj ne uporabljajo. Vlakna so zelo fina, njihova 

proizvodnja pa relativno draga. 

 

 

Viskozna vlakna izdelujejo različnih oblik, finosti in dolžin, lahko 

jih tudi kodrajo, režejo in nato predejo v prejo. 

 

Imajo mehak otip, zelo dobro vpijajo vlago, dobro vzdržijo višjo 

temperaturo, elastičnost je omejena,  tako kot bombaž so slabo 

odporna proti mokroti, obstojna so proti insektom. Izdelava je 

poceni. Vlakna pogosto mešajo z drugimi vlakni, tako se njihova 

uporabnost povečuje. 

 

Uporaba: za prevleke posteljnih vložkov, podloge, trakove, za 

blago za prešite odeje in zavese, za izdelavo žameta. 

lastnosti viskoznih 
vlaken 

uporaba viskoznih 
vlaken 
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ORGANSKA KEMIČNA VLAKNA IZ SINTETIČNIH 

POLIMEROV 

 

Kemična vlakna  pridobljena iz sintetičnih polimerov obravnavamo 

v skupinah glede na vrsto kemične reakcije. Najpomembnejša za 

tapetništvo so: 

• polikondenzacijska vlakna: poliestrska (PES) in poliamidna  

vlakna (PA) 

• poliadicijska vlakna: polipropilenska (PP), polikloridna (CLF) 

in poliakrilna vlakna (PAN), poliuretanska vlakna (PUR) in 

elastani (EL) 

 

 

POLIKONDENZACIJSKA VLAKNA 

 

V skupini vlaken, izdelanih na osnovi polikondenzacijske reakcije, 

so najpomembnejša poliestrska (PES) in poliamidna (PA) vlakna. 

 

Poliestrska vlakna (PES) imajo sledeče lastnosti: se lahko 

vzdržujejo, imajo obstojno obliko, se ne krčijo, so trpežna in 

obstojna na svetlobi, so elastična, močna, se hitro sušijo in 

srednje mečkajo. Za blago iz poliestrskih vlaken uporabljajo tudi 

trgovska imena, ki so od določenega proizvajalca zaščitena, na 

primer Diolen®, Trevira®, Tergal®. Poliestrska vlakna pogosto 

mešajo z volno, bombažem ali viskozo v različnih razmerjih. 

Uporabljajo jih za: izdelavo blaga za zavese, za prevleke 

blazinjenega pohištva (v gladki izvedbi, za izdelavo velurja, ali za 

blago z lasastimi površinami), za dekorativno blago, preproge, 

markizete, jadra in šotore, sukance, za polnila prešitih odej, 

»sintetično vato«. 
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Poliamidna vlakna (PA) so prva sintetična vlakna, ki so jih začeli 

industrijsko proizvajati, in sicer leta 1940. Lastnosti vlaken: lahko 

se vzdržujejo, so  močna in trpežna vlakna, so zelo elastična, se 

malo mečkajo, hitro sušijo, so pa občutljiva na vročino. Nagnjena 

so k statičnemu nabijanju, zato navzamejo prah in umazanijo iz 

okolice, se mažejo. Za zavese niso priporočljiva, ker se po daljši 

izpostavljenosti soncu hitro trgajo. Pogosto poliamidna vlakna 

uporabljajo za mešanice z drugimi vlakni za izdelavo 

dekorativnega in pohištvenega blaga ter za osnove preprog. Poleg 

tega  izdelujejo še sukance, vrvice, oprte . Pogostejša trgovska 

imena  so Antron®, Perlon® in druga. 

 

 

POLIADICIJSKA VLAKNA 

 

V skupini vlaken, izdelanih na osnovi poliadicije so za tapetništvo 

pomembna  vlakna polipropilena (PP), poliklorida (CLF) in 

poliakrila (PAN) ter poliuretan (PUR).  

 

Poliuretani: Ločimo linearne in zamrežene poliuretane. 

Zamrežene poliuretane poznamo v obliki pene in jih obravnavamo 

v poglavju Umetne snovi, poliuretanske pene. 

 

Polipropilenska vlakna imajo naslednje pomembne lastnosti: 

lažja so od vode, ne navzamejo vlage in so proti njej odporna, ne 

strohnijo, so elastična in trpežna. Iz vlaken polipropilena so iglane 

vate za polnila, dekorativno in pohištveno blago, osnove talne 

obloge, umetna trava. Vlakna prepoznamo tudi pod imenom 

Meraklon®. 
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Polikloridna vlakna  (CLF)  poznamo pod staro oznako PVC.  

Vlakna so težje gorljiva, so pa občutljiva na toploto in se pri 

temperaturi nad 70°C mehčajo. Iz njih  izdelujejo dekorativno in 

pohištveno blago. 

 

Poliakrilna vlakna (PAN) imajo sledeče lastnosti: so lahka in 

dobro zadržujejo toploto, imajo veliko polnilno vrednost, se ne 

polstijo, obstojna so na svetlobi, se ne krčijo, molji jih ne 

napadajo, se lahko vzdržujejo, se hitro sušijo in so poceni. Vlakna 

izdelujejo za polnila blazin, odej in za blago za zavese. Vlakna 

poznamo tudi pod imenom Dralon®, Dolan®. 

 

Elastani (EL) so vlakna, izdelana iz linearnih poliuretanov. Imajo 

veliko elastično sposobnost, so bolj odporna proti višji temperaturi 

kot gumene niti, počasneje se starajo, odporna so proti svetlobi in 

drgnjenju. Uporabljajo jih za izdelavo elastik, dodajajo pa jih tudi 

drugim vlaknom za izdelavo tkanin in pletenin in tako povečajo 

elastičnost blaga. 
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ANORGANSKA VLAKNA V TAPETNIŠTVU IN 

DEKORATERSTVU 

 

Edino anorgansko vlakno, ki ga dobimo v naravi, je azbest. 

Industrijsko izdelana pa so steklena vlakna in kovinske niti. 

 

Azbestna vlakna so sprijeti, tanki in do 90 mm dolgi kristali. Kot 

dodatek jih dajo tkaninam, ki se uporabljajo za zaščito pred 

ognjem in visokim temperaturam. Njihova uporaba je zelo 

omejena. 

 

 

Steklena vlakna (GF) uporabljajo za izdelavo dekorativnega 

blaga, blaga za zavese, senčnike, zatemnitvene zavese in obloge 

sten, in sicer za objekte, kjer predpisi določajo uporabo 

protipožarnih materialov. Blago iz steklenih vlaken se lahko 

vzdržuje. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Glasfaser 
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Kovinska vlakna so izdelana na osnovi anorganskih vlaken. 

Uporabljajo se v kombinaciji s PA vlakni za tehnične namene, in 

sicer za povečano odvajanje statične elektrike. Na tak način 

izdelujejo blago za preproge, talne obloge. Včasih so iz plemenitih 

kovinskih niti (zlasti srebra in zlata) izdelovali dragocene okrasne 

detajle. 
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Oznake tekstilnih izdelkov 

 

Ko kupujemo tekstilno blago, ima na kontrolnem lističu oznako, ki 

nam pove iz katerih surovin je izdelano. Tako prepoznamo 

lastnosti in kakovost materialov, za katere proizvajalec tudi jamči. 

Oznake so iz dveh ali treh velikih črk in omogočajo enostavnejše 

sporazumevanje. Za določene primere pa proizvajalci uporabljajo 

zaščitni znak, ki posebej jamči visoko kakovost blaga.  

 

Zaradi lažje in hitrejše komunikacije ne pišemo dolgih imen 

vlaken, ampak so standardizirana krajša imena – DIN 6001. 

Poleg teh označb pa srečujemo predvsem pri sintetičnih vlaknih še 

druga imena. Ta so odvisna od proizvajalca oziroma od postopka 

izdelave, ki vplivajo na lastnost vlaken. To so tako imenovana 

trgovska imena, kot na primer: Diolen®, Trevira®, Tergal®. 

 

Vrsta vlakna kratica 

bombaž Bw 

lan Fl 

konoplja Ha 

juta Ju 

ramija Ra 

sisal Si 

kokos Ko 

volna Wo 

kamelja dlaka Km 

lama dlaka Lm 

prava svila Ms 

zajčja dlaka Kn 
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goveja dlaka Ri 

konjska žima Rh 

poliamidna vlakna PA 

poliestrska vlakna PES 

poliuretanska vlakna PUR 

viskozna vlakna CV 

gumijaste niti LA 

polivinilkloridna vlakna PVC 

bakrova vlakna CC 

elastanska vlakna PUE 

polipropilen PP 

polietilen  PE 

 

 

Odgovori 

1. Na kakšen način pridobivamo kemična vlakna? 

2. Katera vlakna prištevamo h kemičnim? 

3. Sintetične polimere razlikujemo glede na fizikalne 

lastnosti. Katere? 

4. Opiši postopke predenja kemičnih vlaken. 

5. Katera kemična vlakna, pridobljena iz naravnih 

polimerov, poznaš? 

6. Katera kemična vlakna, pridobljena iz sintetičnih 

polimerov, poznaš? 

7. Opiši postopek izdelave kemičnih vlaken. 

8. Kaj je teksturiranje in zakaj vlakna teksturiramo? 

9. Katera anorganska vlakna se uporabljajo v 

tapetništvu? 
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POT OD VLAKEN DO TEKSTILNIH IZDELKOV 
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PREJA 

 

Naravna vlakna (razen svile) imajo omejeno dolžino. Za tkanje, 

pletenje in šivanje pa so potrebne niti velikih dolžin. Naravna in 

kemična vlakna so tudi prešibka, da bi jih uporabili samostojno, 

zato jih združujemo – povežemo s predenjem oz. sukanjem več 

vlaken v prejo. 

 

Predenje je tehnološki postopek izdelave preje iz prediva / vlaken 

in obsega: 

� pripravo prediva (rahljanje, čiščenje, mešanje) 

� paraleliziranje, vzdolžno orientiranje in izenačevanje po 

dolžini (mikanje, raztezanje, česanje) 

� tanjšanje in učvrščevanje (predpredenje, predenje) 

 

http://tms.pfmb.uni-mb.si/si/vodnik/tekstil/industrija/index.html 

 

Preje lahko ločimo glede na različne kriterije: glede na namen 

uporabe, na vrsto predilnika, na surovinsko sestavo, na predilni 

postopek itd. Glede na namen uporabe ločimo: 

� tkalske (osnovne in votkovne) preje 

� pletilske preje 

� preje za ročno delo, vezenine 

� sukance (šivalne, industrijske, čevljarske, …) 
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Preja je skupek vlaken ali filamentov velike dolžine in majhne 

debeline. Predena je iz več krajših naravnih ali daljših umetno 

narejenih vlaken, je vlaknata tvorba, ki se običajno zaradi vitja ne 

razteza več. 

 

Nit je skupen splošen izraz za predeno in filamentno prejo ter 

sukanec. Nit je lahko enojna, kot je na primer naravna svila, ali 

sukana iz več neskončno dolgih niti, kot je na primer viskoza. V 

naravi pa dobimo običajno vlakna, ki so krajša in jih zato predejo v 

neskončno dolge niti.  

 

Sukanec je sestavljen iz dveh ali več niti ali prej, ki so med seboj 

sukane. S sukanjem se izboljša čvrstost in enakomernost debeline 

sukanca. Za sukance je pomembna smer sukanja in število 

zasukov. Sukanje v isto smer, kakor je vita preja, povečuje trdoto 

sukanca. 

 

 

smer vitja preje in sukancev 
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Motvozi so debele, gladke in lepljene niti iz konoplje, lana ali 

sisala. Uporabljamo jih za povezavo in pritrjevanje vzmeti ali 

vzmetnih jeder. Za garniranje, oblikovanje robov  in obšivanje pa 

uporabljamo tanjše in glajene niti iz konoplje ali lana. 

 

 

 

 

 

vrste prej in sukancev 
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TEKSTILNI MATERIALI 

 

Lastnosti tekstilnih materialov so odvisne od lastnosti vlaken in 

postopka izdelave. 

 

TEKSTILNI 

MATERIALI 

LASTNOSTI IN UPORABA 

Sukanci Sukance uporabljamo za ročno in strojno 

šivanje, med seboj jih ločimo tudi po načinu 

izdelave (po finosti, ali so iz preje ali niti, 

eno ali dve stopenjski, iz česane ali mikane 

preje, efektni sukanci...) in po surovinskem 

izvoru. 

 

Tkanine Tkanine ločimo po namenu uporabe, glede 

na vezavo, vzorce, tehniko tkanja in 

surovino. V tapetništvu uporabljamo tkanine 

za podloge, zunanje in notranje prevleke, 

trakove in oprte, zavese, ponjave. 

 

Pletenine Pletenine uporabljamo za prevleke pri 

blazinjenem pohištvu le izjemoma, in sicer 

pri izdelkih z večjimi izbočenimi oblikami in 

pri prevlekah, ki so pralne in jih večkrat 

snamemo. 

 

Vlaknovine Vlaknovine predstavljajo veliko skupino 

izdelkov. Uporabljamo jih v tapetništvu 

predvsem za polnila, obloge, za osnovo 
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umetnega usnja in za nosilne in izravnalne 

plasti v blazini. 

 

Kaširani materiali So ploske tekstilije, ki so pridobljene z 

lepljenjem ali varjenjem dveh ali več plasti 

tekstila, vate ali pene. 
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SUKANCI 

 

 

 

Ločimo:  

• sukance, ki so sukani iz dveh ali več niti ali prej, 

• sukance, ki so sukani iz dveh ali več prej ali niti in se 

združujejo v eno sukano nit, več teh pa se združuje na drugi 

stopnji v debelejši sukanec, 

• dekorativne sukance, ki so iz osnovnih niti in niti, ki se 

zankajo okrog osnovne niti na različne načine in tako dobijo 

zanimiv videz. 

 

 

 

Na debelino in kvaliteto vpliva poleg finosti tudi stopnja sukanja. 

Običajno poznamo dve in tri stopenjske sukance. Finosti sukancev 

se gibljejo od 100 x 2 dtex do 800 x 3 dtex. 

 

Kvalitetni sukanci morajo biti enakomerno sukani in napeti, čvrsti 

in močni, upogljivi in elastični. 

 

sukanje preje v 
sukanec 
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VRSTE SUKANCEV 

 

Sukance uporabljamo za ročno in strojno šivanje. Glede na vrsto 

sukanca pa poznamo sukance iz bombaža, lana, svile in sintetične 

sukance, ki so najpogosteje iz poliestra (PES).  

 

Bombažni sukanec je mehak, enakomeren, nekoliko elastičen in 

poceni. Ni primeren za zelo močne in elastične šive ter večje 

hitrosti. 

 

Laneni sukanec je bolj grob od bombažnega, manj elastičen, 

neenakomerne debeline in zelo močan. Primeren je za ročno 

šivanje. 

 

Sukanec iz naravne svile je primeren za posebne primere, ker 

je zelo fin, gladek, upogljiv, elastičen in relativno drag. 

 

številčenje sukancev 
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Sintetični sukanec je najpogosteje iz poliestra (PES). V 

primerjavi z bombažnim sukancem je sintetični sukanec zelo 

obstojen, močan, elastičen, odporen proti svetlobi in vlagi. V 

primerjavi z drugimi sintetičnimi sukanci  ima višjo točko taljenja. 

Za strojno šivanje plastificiranih in gumenih tkanin, umetnega 

usnja in usnja se priporoča sukanec sukan iz ene ali več 

neskončno dolgih niti. Taki sukanci so bolj gladki. Za ostale 

namene pa se uporablja sukanec izdelan iz preje. 

 

Sintetični sukanec iz poliamida (PA), rečemo mu tudi umetna svila, 

je zelo elastičen in ima podobne lastnosti kot sukanec iz poliestra. 

Za šivanje zaves ni primeren, ker je manj obstojen na direktni 

sončni svetlobi. 

 

Sukance moramo ustrezno shranjevati. Prostor za shranjevanje 

naj bo hladen in teman, najpomembnejša pa je vlaga v prostoru, 

ki naj bo 65 do 70 %. Posebej higroskopični so sukanci iz naravnih 

surovin. Presuhi sukanci so krhki, se hitro trgajo, se neradi vodijo 

in se vozlajo. 
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TKANINE 

 

Tkanina je tekstilni izdelek, narejen s tkanjem. 

 

Tkanje je proces, pri katerem se prepletata dva nitna sistema pod 

pravim kotom. V navpični smeri so osnovne niti – osnova, ki se 

prepletajo z vodoravnim nitnim sistemom – votkom. 

 

 

 

 

 

  

http://tms.pfmb.uni-mb.si/si/vodnik/tekstil/obrt/tkalstvo/slika1.html 

shematski prikaz 
tkanja 
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Princip tkanja se skozi stoletja ni spremenil. Na tkalskem stroju se 

osnovne niti odbijajo z osnovnega valja, kjer je navitih več tisoč 

med seboj vzporednih in poravnanih niti. Niti se odvijajo preko 

svornika. Svornik skupaj s prsnikom drži fiksno raven tkanja. 

Osnovne niti so med seboj razdeljene z nitnim križem preko 

križnih palic, ki preprečijo medsebojno prepletanje niti. Da se 

osnovne in votkovne niti ne prepletejo, je potrebno osnovne 

razpreti v dve ravnini trikotne oblike – zev. To dosežemo tako, da 

niti vdenemo v liste. Ko se list dvigne, se dvignejo vse niti, vdete v 

ta list, tvori se zev. Votek se vnaša v zev posamično z različnimi 

vnašalnimi mehanizmi. Vnesen votek se pribije k tkanini s pomočjo 

bila z grebenom. Bilo je nihajoči del stroja, na katerega je vložen 

greben. Greben ima zobe, skozi katere vdenemo osnovne niti. 

Tkanina se navija na blagovni valj. 

 

 Faze tkanja so: 

� tvorba zeva – razpiranje osnovnih niti 

� vnašanje votka v zev 

� pribijanje votka k tkanini 

 

 

STRUKTURA TKANINE 

Strukturo tkanine podajamo z gostoto osnovnih in votkovnih niti 

na dolžinsko enoto, s finostjo uporabljene preje v osnovi in votku, 

s površinsko maso, z odstotkom stkanja in skrčenja ter z vezavo. 

 

Gostota osnovnih in votkovnih niti je podana s številom 

osnovnih in votkovnih niti na centimeter. 
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Stkanje oz. skrčenje nam pove, za koliko % sta osnova ali 

votek daljša od dolžine tkanine zaradi prepletanja niti med seboj. 

 

 

 

Površinska masa je masa kvadratnega metra tkanine. 

 

Vezava določa način prepletanja osnovnih in votkovnih niti. 

Osnovne vezave so platno, atlas in keper. Enostavne izpeljanke 

osnovnih vezav so npr. rips, panama, koničasti keper, vafel, 

mrežasti kanava, krep, … 

 

Naloga 

 

Iz debelejših niti si pripravi 3 osnove – na list papirja prilepi 20 – 

30 cm dolge niti, ki bodo v tkanini osnovne niti. Nato te niti 

prepletaj z votkovnimi nitmi po načrtu vezave za platno, keper 

vezavo in atlas vezavo. 
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keper vezava 

atlas vezava 

platno 
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Platno vezava je najenostavnejša in najpogostejša vezava. Obe 

strani blaga sta enakega videza. Blago je odporno na drgnjenje. 

Uporabljamo ga za blago za prekrivanje vzmeti, za oblikovanje 

polnil pri blazinah, za oprte, za plahte, za ponjave, za pohištveno 

in dekorativno blago. 

 

 

Keper vezava daje diagonalni videz. Blago ima na hrbtni strani 

nasprotno usmerjen videz. Blago je mehkejše in bolj prilegajoče 

kot platno.. Blago v keper vezavi uporabljamo za osnove pri 

umetnem usnju, za prekrivno blago posteljnih vložkov, za obrobne 

trakove. 

 



PREVLEČNI MATERIALI 
M. Federl, I. Leban 

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

               54 

Atlas vezava daje zaradi načina prepletanja niti gladek, bleščeč in 

dekorativen videz. Blago v atlas vezavi uporabljamo za 

dekorativno in lahko pohištveno blago. 

 

Zankaste tkanine imajo rebrasto zgornjo površino iz zaprtih, v 

osnovi zavozlanih zank. Med zankaste tkanine sodijo: epingle, rips, 

frote in bukle. 

 frotir 

Lasaste tkanine imajo ščetinasto zgornjo površino iz prerezanih, v 

osnovi zavozlanih zank. Med lasaste tkanine sodijo: pliš, kord, 

moket, madras, velur, žamet … 

 velur 
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Vrste tkanin  

ime vzorec opis 

platno 

 

 

 

  

atlas 

 

 

 

  

keper 

 

 

 

  

brokat 

 

 

 

  

damast 

 

 

 

  

rips 

 

 

 

  

žamet 

 

 

  

V razpredelnico nalepi 
vzorce prevlečnih 
materialov, jih poimenuj 
in vpiši njihove 
značilnosti, lastnosti, 
možnosti uporabe … 
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velur 

 

 

 

  

bidermajer 

 

 

 

  

frotir 

 

 

 

  

bukle 

 

 

 

  

pliš 

 

 

 

  

kord 

 

 

 

  

flox 
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PLETENINE 

 

Pletivo se od tkanine razlikuje po površini, ki ni gladka in zaprta, 

temveč voluminozna in odprta, sestavljena iz zank. Izdelava 

pletiva se razlikuje od tkanja. Nit se pri pletenju upogiba v petlje, 

ki imajo obliko dveh nasproti obrnjenih črk S. Petlje se med seboj 

prepletajo v zanke. 
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VLAKNOVINE 

 

Vlaknovine so ploskovne tvorbe, ki jih izdelujemo neposredno iz 

vlaken ali niti, ne da bi prej iz njih spredli prejo. Vlakna ali niti 

najprej razporedimo v enakomerno, plosko kopreno in jih v 

takšnem stanju utrdimo z iglanjem, prešivanjem ali lepljenjem. 

 

   

  

  
 

 

levo: sintetična vata 
desno: sintetična vata 

levo: vlaknovina 
desno: iglana vlaknovina 

levo: vlaknovina 
desno: polst 
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Glede na način izdelave ločimo: 

- prešite vlaknovine, 

- lepljene vlaknovine, 

- uskočene vlaknovine, 

- zapredene vlaknovine, 

- iglane vlaknovine in  

- polsti. 

Vrste vlaknovin: 

- koprenske vlaknovine, 

- nitne vlaknovine in 

- kombinirane vlaknovine. 

 

Vlaknovine so izdelane v različnih oblikah in dimenzijah.  Dobimo 

jih v balah ali ploščah določenih dimenzij. Osnovne surovine so 

naravnega ali sintetičnega izvora, ali pa so mešanice. Ti materiali 

imajo različne lastnosti, razlikujejo se po gostoti, mehkobi, kvaliteti 

in s tem namenu uporabe. 

 

 

Vlaknovine imajo veliko uporabno vrednost v tapetništvu za polnila 

in obloge blazinjenih delov, za nosilne, ločilne in izravnalne plasti 

ter talne obloge. 

izdelava iglanih 
vlaknovin 
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Odgovori 

1. Razloži pojme: preja, nit, sukanec, motvoz. 

2. Kaj so dekorativni sukanci? 

3. Kakšne lastnosti imajo kvalitetni sukanci? 

4. Primerjaj bombažni, laneni in sintetični sukanec. 

5. Na kratko opiši postopek tkanja. 

6. Na kaj moramo biti pozorni pri vzdrževanju tkanin? 

7. Razloži pojme: tkanina, pletenina, netkana tekstilija, 

kaširana tkanina. 

8. Zakaj je pomembna gostota tkanine? 

9. Opiši temeljne vezave in jih nariši. 

 

 

SLOVARČEK 

sinteza Združitev, spajanje; v kemiji ime za 
pripravo organskih in anorganskih 
kemijskih spojin. 

polimerizacija Kemijska reakcija, pri kateri iz 
nenasičenih monomerov s pomočjo 
katalizatorjev nastanejo polimeri. 
Polimerizacija je verižna reakcija, pri 
kateri se, odvisno od stopnje 
polimerizacije, monomeri povežejo v 
različno dolge nitaste molekule. Stopnja 
polimerizacije določa končne lastnosti 
produktov. 

predivo Skupek vlaken omejene dolžine (naravna 
vlakna ali rezana kemična vlakna). 

predivna preja Iz prediva s predilnimi postopki spredena 
˝neskončna˝ nit – preja. 

monofilament ˝Neskončna˝ nit, katere dolžina je 
omejena z velikostjo navitka kemičnih 
vlaken, če polimerno maso potiskajo 
skozi eno šobo. 

filamentna preja Sestavljena iz večjega števila 
monofilamentov, ko polimerno maso 
sočasno potiskajo skozi večje število šob. 
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kabel Združenih veliko filamentnih prej, 
pripravljenih za direktno predenje, 
rezanje ali konvertiranje (diagonalno 
trganje), za pripravo prediva. 

zavoji Desni (Z) ali levi (S) za utrjevanje vlaken 
v predivni preji. 

zasuki Desni (Z) ali levi (S) pri posukanju dveh 
prej v sestavljeno prejo ali pri sukancih. 

oblikovanje vlaken Načini proizvodnje kemičnih vlaken iz 
talin, raztopin, gelov in drugimi postopki. 

pretržna sila Najmanjša sila, potrebna za pretrg 
vlakna, preje, tkanine v nateznem 
poskusu. 

specifična napetost Natezna sila na enoto dolžinske mase 
(N/tex, cN/dtex). 

podaljšek Razlika med podaljšano in prvotno 
dolžino vzorca ∆l = l' – l0. 

deformacija Razmerje podaljška in prvotne dolžine 
vzorca ε = (l' – l0)/l0. 

raztezek Podaljšek izražen v odstotkih glede na 
prvotno dolžino (l' – l0).100/l0. 

raztezno razmerje λ = l'/l0 kaže na to, kolikokrat je 
raztegnjena prvotna dolžina (λ = 1 – 
neraztezno, λ= 2 – vlakno raztezano na 
dvakratno dolžino, λ= 3 – vlakno 
raztezano na trikratno prvotno dolžino. 
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