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ZAHVALA
Člani Turističnega krožka Osnovne šole Čepovan bi se najprej zahvalili gospe Matildi
Vončina, ki nam je prikazala postopek predenja s kolovratom in svoje znanje prenašala na
nekaj naših učenk.
Zahvaljujemo se gospe ravnateljici, ki nam je sploh omogočila izdelavo te naloge.
Hvaležni smo mentorici, da nas je usmerjala pri delu, nam pomagala pri oblikovanju naloge in
turistične stojnice, nas ves čas vzpodbujala in osveščala o pomenu volne.
Hvala vsem staršem, sorodnikom in sosedom, ki so bili pripravljeni izpolnjevati anketni
vprašalnik.
Hvala učiteljici angleščine, ki nam je pomagala prevesti
angleščino.

povzetek iz slovenščine v

Hvala učiteljici slovenščine za lektoriranje naloge.
Hvala učiteljici računalništva, ki nam je pomagala pri oblikovanju besedila.
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UVOD – KAJ VAM BOMO PREDSTAVILI?
Čeprav devetletno Osnovno šolo Čepovan obiskuje le 38 učencev, pa nam podatek, da je v
turistični krožek vključenih kar 15 učencev pove, da je zanimanje zanj zelo veliko. Me
obiskujemo ta krožek že četrto leto in se v njem lepo počutimo. Učenci v našem okolišu smo
še vedno zelo navezani na naravo, živimo s krajem, veliko imamo pri krožku terenskega dela,
opazujemo, fotografiramo, raziskujemo naravne in družbene pojave, prijazna in potrpežljiva
mentorica Jelka Rijavec pa z nami deli prijetno s koristnim. Ker smo lansko šolsko leto izbrali
kovače in v njihove vrste vključili naše učence, ki so se naučili izdelovati kovaške izdelke in
so nastopali na raznih prireditvah, smo se odločile, da se bomo v tem šolskem letu naučile
ROČNO PRESTI s KOLOVRATOM. Prvi navdih za to idejo so bili copatki za dojenčke iz
prave ovčje volne, ki jih je spletla naša mentorica in nam jih pokazala pri krožku . Z
navdušenjem smo jih občudovale in ugotavljale, kako bi jih tudi same naredile, kaj vse
potrebujemo za izdelavo takih copatkov, nato pa se hitro spomnile na daljno sosedo Matildo
Vončina, ki tudi redi ovce, ročno prede s kolovratom in plete različne volnene izdelke. Sama
pridobiva volno, sama prede in plete… Zakaj pa ne bi še me nadaljevale s tradicijo te stare
obrti, pomagale k oživitvi našega kraja Lokovca, pa tudi k prepoznavnosti Slovenije v svetu?
Skupaj z drugimi člani turističnega krožka smo se odločili, da po predhodnem dogovoru
obiščemo gospo Matildo Vončina, saj se še edina aktivno ukvarja s tem na našem območju.
Presti znajo še tri ženske v Lokovcu, ki pa so malo starejše in slabšega zdravja, pa celo 70letni moški, ki je bolj zadržan, zato nismo preveč drezale vanj. Vaščani se med seboj zelo
dobro poznamo in nismo želele biti vsiljive do ljudi, ki svojega znanja ne zmorejo deliti z
nami. Doma pridelana volna in njeni izdelki so precej olajšali življenje vaščanov v
preteklosti, saj so bili velikokrat izpostavljeni mrazu in snegu, ovčja volna pa je zelo topla,
zračna in dobro vpija vlago. S pomočjo gospe Matilde smo se naučile ročno presti, česati
volni in plesti šale. To počnemo že od oktobra 2010, enkrat tedensko, in v šestih mesecih smo
že precej napredovale. Pletenje zahtevnejših izdelkov pa je naš naslednji izziv. Vse to bomo
pokazale tudi drugim ob različnih priložnostih.
Zastavili smo si HIPOTEZE:
♦ Tradicija ročnega predenja v Lokovcu.
♦ Ali se tradicija nadaljuje?
♦ Priprava prave ovčje volne s staro opremo in na star način.
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1. DEL NALOGE - POSTOPEK PREDENJA S KOLOVRATOM
1.1 Kraj Lokovec
Osnovno šolo Čepovan obiskujemo učenci iz Čepovana, Lokovca in zaselka Grudnica.
Lokovec leži na robu Banjške planote in je najdaljša vas v Sloveniji. Sestavljajo ga Spodnji,
Srednji in Gornji Lokovec. Do Lokovca vodi več poti. Lahko se zapeljemo iz Nove Gorice
proti Grgarju, od tu skozi Čepovan ali po Banjški planoti, prav tako pridemo do Lokovca tudi
z Mosta na Soči ali iz Levpe in Kala.

Tu se brezvoden svet, poln vrtač in uval, strmo spušča proti Čepovanski dolini na
vzhodu, na zahodu pa se stopnjasto znižuje v ravninski, travniški del Banjšic. Z Laščkom
(1071m) doseže planota najvišji vrh. Domačije so razložene vzdolž celotnega dela
planote, stisnjene v zavetje gozda, med majhne zaplate obdelanega sveta, ki so ga
domačini iztrgali kamnitemu krasu. Velika zaraščenost in kmetije, ki se spreminjajo v
vikende, dajejo podobo kraja, ki se ponuja popotniku, če se po urejeni asfaltirani cesti
pelje od Dolenjega proti Gorenjemu Lokovcu in se mogoče ustavi v Srednjem, ki velja s
cerkvijo, gostilno, bivšo šolo in opuščeno staro kovačijo za središče kraja. Vas, za katero
pravijo, da je dolga tri ure hoda, je prepredena z mnogimi brezpotji, ki vodijo do
posameznih domačij in netipičnih zaselkov z zanimivimi imeni: Novo mesto, Črna gora,
Rožna dolina, Rezija, Raštela… Tako po stavbarstvu, kakor tudi po narečni govorici
ljudi, lahko opazimo preplet kulturnih vplivov, ki prihajajo z Goriške in iz Furlanije na eni
strani ter Tolminske in Idrijske na drugi. Tudi sredozemsko podnebje se tukaj meša s
celinskim - alpskim, tako da smo priča močni zimski in jesenski burji, ostrim zimam in toplim
poletjem.
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Zgodovina
Lokovec sodi med mlajše naseljene kraje na območju Trnovsko-Banjške planote. Naseljevati
so ga začeli oglarji v 17. in 18. stoletju, v času, ko je na Gorenjskem cvetelo fužinarstvo, v
Trebuši in na Trnovski planoti pa glažutarstvo. Prvotne oglarske kolibe, ki so bile v
neposredni bližini kopišč, so se spremenile v domačije, ki jih lahko srečamo še danes. Drugi
val naseljencev se je pojavil v času kmečkih uporov, zlasti po Tolminskem leta 1713, ko so
ljudje bežali pred grožnjami zemljiške gospode. Lastno preživetje jih je gnalo v kmetovanje in
izdelovanje vsega, kar so za življenje potrebovali. Tako se je razvila domača obrt, ki ji je
dominiralo kovaštvo. Poleg tega pa so moški postali vešči zidarji, obdelovalci kamenja,
streharji, kolarji, izdelovali pa so celo nakit in ure za zvonike. Ženske so izdelovale laneno
prejo, tkale platno, pletle in klekljale.
Prebivalstvo
V 19. stoletju je bilo območje Lokovca dokaj gosto naseljeno, prebivalstvo pa je do 1.
svetovne vojne še naraščalo. Po prvi svetovni vojni je začelo število prebivalcev upadati, do
drastičnega upada pa je prišlo po drugi svetovni vojni, ko se je zaradi spremenjenega načina
življenja in zaposlovanja v industriji začelo pospešeno izseljevanje v bližnje industrijske
kraje, predvsem v Novo Gorico. Leta 1910 je bilo v kraju naseljenih 1483 prebivalcev, ob
zadnjem štetju pa jih je bilo le še 293. V kraju je danes še 227 hišnih številk.
V Lokovcu je bil rojen koprski škof msgr. mag. Metod Pirih. Iz Lokovca izhajajo predniki
inž. Milka Bremca, nestorja slovenske kovaške industrije. Kasneje se je tudi sam zelo navezal
na Lokovec.
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1.2 Prihod na domačijo ( pr Žagarč) in intervju z gospo Matildo Vončina
Člani krožka smo izkoristi sončen jesenski popoldan in se s šolskim mini avtobusom
odpeljali v Lokovec. Tokrat v križišču nismo zavili proti Winklerju, ampak smo se peljali še
dober kilometer po glavni cesti proti Banjšicam, nato pa zavili levo na stransko cesto in se
spustili navzdol do domačije, kjer živi gospa Matilda Vončina. Tam nas je prijazna gospa že
čakala s čredico svojih ovac, ki so se pasle na kraškem, kamnitem svetu, kajti v vrtači pod
pašnikom ima njivo s krompirjem. Njena čreda šteje 19 ovac črne pasme, ki izhaja z Banjške
planote. Prav v dneh našega obiska se je čreda povečala za dva jagenjčka, v naslednjih dneh
pa še za šest. V njeni čredi je sedaj devet ovc, dva ovna in osem jagenjčkov, enega pa še
pričakuje. V zimskem času je imela s svojo čredo kar nekaj težav, saj je ena ovca skotila tri
mrtve jagenjčke, druga je povrgla in imela težave z mlekom, tako da ji je morala gospa
Matilda dajati za steljo orehovo listje, saj na ta način ovca izgubi mleko in ne trpi. Te ovce so
namenjene zgolj vzreji jagenjčkov in ne pridelavi mleka.

Slika 1: Gospa Matilda s čredo ovac na pašniku ob domačiji, septembra2010
Z velikim veseljem in radovednostjo smo stekli na pašnik, se približali ovcam in spoznavali
način njihovega vedenja, jih hranili, božali in se pogovarjali z gospo Matildo, ki nam je o
ovcah veliko povedala. Gospa Matilda se je rodila pred 74. leti v Srednjem Lokovcu na
domačiji Pod Robom. Očetu Antonu in mami Pavli se je rodilo pet otrok, štiri deklice in en
fant, ki je umrl še kot dojenček. Ker je bilo življenje ljudi v Lokovcu precej revno, so iskali
različne vire zaslužka. Gospa Matilda je edina izmed sester opravljala tudi moška dela,
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pomagala očetu pri kovaških delih, v gozdu ter mami pri gospodinjskih delih in na njivi.
Presti se je naučila že pri devetih letih pri pokojni Francki Šuligoj ( Ivančkovi), potem pa to
vadila doma. Kolovrat ji je izdelal pok. Matevž Šuligoj – Ivančkov pred šestdesetimi leti. On
je delal kolovrate tudi drugim po svoji zamisli.

Slika 2: Učenke hranijo ovce, september 2010

1.2.1 Reja ovac
Človek je že v pradavnini redil ovce za potrebe prehranjevanja in zaradi prireje volne.
Prvotno je za izdelavo oblačil uporabljal krzno, s postopnim razvojem tehnike pa je za
ta namen uporabljal tudi ostriženo volno. Zaradi vedno večjih potreb predelovalne
industrije je bila selekcija živali podrejena prireji večjih količin volne in njeni boljši
kakovosti. Kakovost volne je odvisna od pasme ovac. Jezerska ovca, ki ima svoj izvor
v tej prelepi gorski krajini, je izvirna slovenska pasma. Nekoč, v davni zgodovini, so ji
Slovenci (Karantanci, Korošci) rekli tudi »obočka« ali na kratko »bočka«, ker ima
črno liso pod očmi, neredko tudi na uhljih. Ponekod ji pravijo tako še danes. Naslednja
značilnost je njen vzbočen nos in s tem tudi profil njene glave. Jezerke so navadno
bele barve in njihova volna je vrhunske kakovosti.
Bovška ovca je nastala v zgornjesoški dolini. Je slovenska avtohtona pasma, ki ostaja
pasemsko povezana z izvornim območjem, vendar se je zaradi svoje izjemne
prilagodljivosti, mirnega temperamenta in odpornosti razširila

na druga območja

Slovenije, tudi v Lokovec. Večina ovc je bele barve, pogosto se pojavlja tudi črna
ovca, bolj redke so črno-bele in črno-bele-rjave barve. Njihova volna je srednje
kakovosti. (Kompan in sod., 1996)
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1.2.2 Striženje
Striženje ovc je nujno, saj bi neostrižena volna lahko povzročila hude zdravstvene probleme
in celo smrt živali. Striženje volne, ki jo rejci velikokrat zavržejo, pa predstavlja dodaten
strošek pri reji ovac.
Ne glede na kakovost volne in možnost njene uporabe je potrebno ovce redno, vsakoletno ali
tudi dvakrat letno, striči. Načinov striženja je veliko in so odvisni od vrste dejavnikov, ki jih
moramo upoštevati glede na namen reje ovac.
Gospa Matilda striže ovce, seveda s pomočjo svojcev, dvakrat letno. Običajno v jeseni, ko je
tudi volna kvalitetnejša, saj so ovce zunaj, in potem še spomladi preden gredo na pašo. Včasih
so Matildini starši ovco oprhali že teden dni pred striženjem in jo pazili, da je ostala čista.
Danes se tega načina ne poslužujejo več, ampak ovco najprej ostrižejo in potem volno operejo
v mlačni vodi, da ohrani svojo kakovost. Nekoč so za striženje uporabljali le velike škarje,
danes pa imajo električne strižne strojčke. Živali je najbolje ostriči pred porodom, saj lahko
predstavlja striženje precejšen stres, z njim pa lahko pričakujemo tudi upad mlečnosti.
Prav v dneh našega obiska se je čreda povečala za dva jagenjčka, v naslednjih dneh pa še za
šest. V njeni čredi je sedaj devet ovc, dva ovna in osem jagenjčkov, enega pa še pričakuje.
Ovce strižemo v toplem vremenu, sicer utegnemo imeti hude težave, posebno če nimamo
kakovostnih škarij. Ostrižene ovce doživijo stres in so v slabem vremenu podvržene
prehladom in drugim obolenjem. Pred striženjem mora biti hlev dobro nastlan in topel, da so
živali suhe in čiste. Živali lovimo umirjeno, da ne povzročamo nepotrebnega preplaha. Žival
pri striženju posedemo, v plečih stisnemo z nogami, tako da sta roki prosti za striženje.
Pazimo, da ovce in sebe ne porežemo.
Pri striženju pazimo, da se volna preveč ne umaže. Takoj po striženju jo zložimo, runo
raztegnemo na ravni površini. Notranjost runa gleda navzgor, oba robova po dolžini
preložimo v notranjost, nakar runo zvijemo v klobčič, konico pa zatlačimo v notranjost runa.
Tako zloženo volno spravimo v vrečo, najbolje papirnato ali platneno, in jo primerno
skladiščimo, da počaka na predelavo.
Volna je na različnih delih telesa različne kakovosti. Za prejo je najprimernejša volna s pleč,
bokov, obeh strani vratu, stegen, grebena hrbta, tilnika in gornjega dela vratu.
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V drugem delu našega obiska nam je gospa Matilda pokazala postopke pri pridobivanju preje,
v katerih smo tudi sami preizkušali svoje spretnosti. Štiri naše učenke so se nad tem tako
navdušile, da se česanja in predenja tudi učijo in bodo to predstavile tudi na državnem
tekmovanju.
Matilda je znala presti že pri dvanajstih letih. Oče ji je nabavil kolovrat, mama pa jo je učila z
njim delati.
V času odraščanja svojih otrok je imela za predenje manj časa. Po poroki obeh hčera in po
moževi smrti je ostala sama na domačiji in se odločila, da bo spet redila ovce in si krajšala
dolge zimske dni s predenjem in pletenjem. Hkrati nadaljuje družinsko tradicijo in veliko
prispeva k oživljanju domačega kraja.

Slika 3: Škarje za striženje ovc. Last Bogdana Šuligoja ( 50 let), Levpa, februar 2011
Škarje hrani Bogdan Šuligoj v Levpi v bližini Lokovca. Pred približno 60 leti jih je izdelal
njegov oče Viktor Šuligoj.
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1.2.3 Česanje volne - gradašanje

Slika 4: Gradaše: Last Matilde Vončina, september 2010

Slika 5: Volno smo česale tudi učenke pri Matildi Vončina v kuhinji, september 2010
Česano volno lažje predemo. Za 10 dag volne potrebuje 1 uro gradašanja.
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1.2.4 Predenje
Prikaz predenja na kolovrat
Predica v desni roki drži zvitek volnenega prediva, iz katerega s prsti leve roke oblikuje nit. Z
nogo medtem poganja nožni pedal, ki vrti pogonsko kolo. Spredena nit se med vrtenjem
pogonskega kolesa navija na cevko vretena. Nožni pedal poganja tako, da se kolo vrti v smeri
urnega kazalca. Za predenje je najprimernejša in najkvalitetnejša volna dolžine dveh do treh
centimetrov. Da sprede 10 dag volne, porabi 2 uri.

Slika 6: Karin Šuligoj ( 14 let) prede česano volno pri gospe Matildi Vončina, februar
2011
:
Za predenje črne volne običajno uporabljamo na kolenih svetlo pregrinjalo, za belo volno pa
črno. V tem primeru je ravno nasprotno. Karin Šuligoj se šele uči presti .
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1.2.5 Navijanje dveh niti
Z vitjem dveh niti postane preja kakovostnejša in močnejša. Za vitje porabi 3 ure.

Slika 7: Gospa Matilda vije dve niti v svoji kuhinji, september 2010

1.2.6 Navijanje preje z motovilom

Vir: Lara Šuligoj vrti motovilo v Matildini kuhinji, september 2010.
Slika 8: Ročno navijanje volne z motovilom
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1.2.7 Oblikovanje štrene, klobčkov
Z motovila previdno snamemo prejo, jo na štirih koncih zavežemo z nitjo, da se preja ne
zameša in da se štrena ne podre.

Vir: Rebecca Winkler Milovanovič in Matilda spravljata štreno v Matildini kuhinji, september
2010.
Slika 9: Spravljanje štrene
:
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Vir: Rebecca Winkler Milovanovič in Matilda Vončina sta volno spravili, september 2010.
Slika 10: Štrena

bo kmalu zvita.

Slika 11:Štrene lahko shranimo.
Volna Matilde Vončina , september 2010
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Preden začnemo plesti volnene izdelke, štrene zvijemo v klobčiče, ker tako lažje pletemo
1.3 Volneni izdelki
Iz volne lahko pletemo različne izdelke. Uporabljamo lahko različne vzorce. Običajno
začnemo z najlažjimi, dve pletilki z desnimi, potem levimi pentljami. Za krajši šal
potrebujemo okvirno štiri ure. Za zahtevnejše izdelke rabimo pet pletilk. Kapo spletemo že v
treh urah, za večje nogavice potrebujemo tudi do osem ur, rokavice spletemo nekoliko prej, če
so brez prstov, za tiste s prsti je treba približno osem ur. Puloverje in telovnike spletemo iz
več delov, ki jih moramo na koncu sešiti skupaj, zato za take izdelke porabimo več časa.
Število porabljenih ur za dokončanje nekega izdelka je seveda odvisno od vzorca in
spretnosti naših rok.

Slika 12: Volneni izdelki

Cofke smo izdelovale učenke, muce gospa Martina Kofol (40 let) iz Čepovana, copate gospa
Matilda Vončina (74 let), nogavice pa mentorica Jelka Rijavec (46 let).
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2. RAZPRAVA
♦ Lokovčani so se včasih preživljali s kmetijstvom, pripravljali drva v gozdu,
pridobivali oglje, izdelovali kovaške izdelke, ženske so poskrbele za dom in družino,
hkrati pa še za dodaten vir zaslužka. V dolgih zimskih večerih so klekljale, predle
volno in pletle razne volnene izdelke. Da te stare obrti ne bi tonile v pozabo, smo se z
mentorico odločile, da obiščemo gospo Matildo Vončina, ki se še edina v Lokovcu
aktivno ukvarja s predenjem volne na kolovratu. Sama tudi redi ovce, ima vse svoje
pripomočke za predenje in veliko plete , čeprav večino volnenih izdelkov podari.
Poleg tega, da si krajša čas in nadaljuje družinsko tradicijo, želi, da zlasti mladi
spoznajo pomen volne ter da se ta stara obrt ohrani tako v slovenskem kot tudi v
lokalnem okviru in da se ljudje zavejo svojih korenin. Poleg nje to veščino obvladata
še dve starejši ženski ( Jolanda Šuligoj - Terezna, Adela Vončina - Kletarska) in celo
en moški ( Ivan Šuligoj - Janko), ki živi v Novi Gorici. Prav tako kot pri gospe
Matildi je bila tudi pri njih to družinska tradicija.
Leta pa seveda naredijo svoje. Ohranjenih je le še pet kolovratov. Nekaj jih je
okupator požgal med vojno. Ostali so le tisti, ki so jih Lokovčani skrili v kleteh, v
gozdovih. Te skrbno hranijo in cenijo. Pripravljeni pa so nam jih posoditi, kasneje
mogoče tudi podariti ali prodati.
Gospa Matilda nam je pokazala celoten postopek ročnega predenja . Tudi same smo
poskusile in izrazile željo, da bi se naučile presti. Enkrat tedensko se dobimo pri njej
in moramo priznati, da nam gre česanje in predenje volne že kar dobro od rok.
Osvojile smo tudi že osnove ročnega pletenja, zahtevnejši pleteni izdelki pa so izziv za
našo prihodnost. Ponosne smo, da nam je to uspelo, delale bomo na tem, da bomo
izpopolnjevale znanje in pritegnile še druge, ki bi bile pripravljene sodelovati z nami.
Dve učenki iz petega razreda sta se nam že v oktobru 2010 pridružili in tudi vztrajata v
pridobivanju novih znanj in spretnosti.
♦ Volna je naravno vlakno, ki zadržuje toploto, vpija vlago,da koža lažje diha . Mnogi se
ne zavedajo, kako pomembna je prava ovčja volna. Čeprav je ostrejša od običajnih
sintetičnih materialov, je veliko koristnejša za naše zdravje. Izdelkov iz prave ovčje
volne danes ljudje ne uporabljajo več toliko, ker raje kupijo cenejše industrijsko
izdelane pletenine iz mešanice različnih materialov, saj s tem prihranijo čas in denar.
♦ Mnogi kmetje volno po striženju ovac vržejo v zabojnike, ker se jim prodaja cenovno
ne splača. Zadnje čase pa se med ljudmi vendarle krepi osveščenost o njenem pomenu
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ne le v pletilstvu, ampak tudi v gradbeništvu. Volna je v gradbeništvu pomemben
izolator in prizadevajmo si, da prav zato ta ne bi končala v zabojnikih, temveč v naših
hišah in drugih zgradbah, saj bomo privarčevali pri porabi energije, kmetje pa bodo z
veseljem redili ovce, ker jim bodo te prinesle večji zaslužek.
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3. DRUGI DEL NALOGE- RAZISKOVANJE

3.1 Metode dela
V uvodnih urah smo se največ pogovarjali o turizmu. S pomočjo teksta, slik in poznavanjem
domačega kraja smo ugotavljali naravne in družbene pogoje za razvoj turizma pri nas.
Izmenjavali smo si različne ideje. Odločili smo se za izbrano temo ter tesno sodelovanje z
našo domačo predico, s krajani, TD Lokovec in z drugimi zunanjimi sodelavci. Predlagali
smo možnosti trženja našega produkta, hkrati pa smo tesneje navezali medsebojne stike, se
učili življenja v skupini in spoznavali vlogo posameznika v njej.

3.2 Intervju
Mentorica nas je usmerjala v oblikovanje intervjuja z gospo Matildo Vončina. Z njeno
pomočjo je nastala tudi naloga. Marsikaj nam je povedala o ovcah, striženju, česanju,
predenju volne in njeni uporabi.

3.3 Anketni vprašalnik

1. Katera pletena oblačila in dodatke uporabljate v vaši družini?
2. Pletena oblačila in modne dodatke večinoma:
a) kupimo
b) spletemo doma
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Če pletenine najpogosteje kupite, obkrožite vzroke:
ker so industrijsko pletena oblačila cenejša in udobnejša
ker je kupljena volna draga
ker nimam časa za pletenje
ker me pletenje ne zanima in ne znam plesti
drugo

4. Tisti, ki pletete doma, za pletenje večinoma uporabljate:
a) mešanico volne
b) pravo ovčjo volno
5. Tisti, ki se poslužujete prave ovčje volne, obkrožite vzroke take odločitve:
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a) ker je ta volna topla, vpija vlago
b) ker imam svojo volno
c) drugo
6.
a)
b)
c)
d)

Tisti, ki ne uporabljate prave ovčje volne, pa obkrožite, zakaj ne:
ker je taka volna zelo draga
taka volna je ostrejša in draži kožo
tako volno težko dobim
drugo

7. Če uporabljate pravo ovčjo volno, obkrožite, katere volnene izdelke najpogosteje
pletete iz te volne:
a) nogavice
b) rokavice
c) kape
d) šale
e) copate
f) drugo
8.
a)
b)
c)

Kaj menite, zakaj mnogi kmetje volno mečejo v smetnjake:
ker je odkupna cena volne nizka in se jim ne splača prodajati
se jim zdi neuporabna
drugo

9. Ovčjo volno bi lahko uporabljali tudi kot naravni izolator pri gradnji objektov:
d) da
e) ne

S pomočjo anketnega vprašalnika smo oblikovali še drugi del naloge. V novembru 2010
smo anketirali dvajset žensk različnih starost, od 35 do 80 let. Glede na to, da se domačini
med seboj dobro poznamo in tudi vemo, kaj kdo počne, smo se odločili, da damo ankete
tistim družinam, v katerih ženske še ročno predejo ali pletejo volnene izdelke. Tri ženske,
starejše od 7o let znajo oboje. Ročno še pletejo predvsem ženske nad 45 let. Ugotavljali smo,
koliko se ljudje v našem kraju še poslužujejo ročno pletenih volnenih izdelkov in kako
poznajo pomen domače ovčje volne.
Kaj smo z analizo rešenih anketnih vprašalnikov ugotovili, smo prikazali v obliki grafov.
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Graf 1: Pletena oblačila
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Večina žensk plete puloverje, šale in kape. Nekoliko manj rokavice in nogavice, ena pa tudi
brezrokavnike.
Graf 2: Doma pletena in kupljena oblačila
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Volnena oblačila večina družin kupuje, nekaj pa jih plete tudi doma.
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Graf 3: Vzroki za nakup volnenih oblačil
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kupljena volna je draga

nimam časa za pletenje

pletenje me ne zanima in
ne znam plesti

Anketiranci oblačila kupujejo, ker so industrijsko pletena oblačila cenejša in udobnejša,
nimajo časa za pletenje, kupljena volna je draga, posamezniki pa ne znajo plesti in jih to ročno
delo tudi ne zanima.
Graf 4: Uporaba volne doma
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Prevladuje uporaba mešanice volne.
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Graf 5: Vzroki za uporabo prave ovčje volne
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Pravo ovčjo volno uporablja le šest žensk, med njimi imajo tri svojo volno. To volno
uporabljajo zato, ker je topla in vpija vlago.
Graf 6: Vzroki za neuporabo prave ovčje volne
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Kot glavni vzrok za to, da večina ljudi ne uporablja prave ovčje volne, navajajo njeno ostrino
in draženje kože.
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Graf 7: Izdelki iz prave ovčje volne
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Med izdelki iz prave ovčje volne so na prvem mestu nogavice.

Graf 8: Odkup ovčje volne
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Kmetom se prodaja ovčje volne ne splača, ker je njena odkupna cena zelo nizka.
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Graf 9: Uporaba ovčje volne v gradbeništvu
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Osveščenost ljudi o uporabi prave volne v gradbeništvu precej narašča.

.
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ne vem

4.

ZAKLJUČEK

V etnološki nalogi smo prikazali našo željo in željo odraslih krajanov, da predenje kot stara
tradicionalna obrt v Lokovcu ne bi izumrla in bi tako ohranjali izročilo naše vasi. S tem bi
seveda ohranili tudi kulturo slovenskega prostora, saj je predenje ohranjeno le še v nekaterih
območjih Slovenije ( Poljanska dolina, Gora, Breginjski kot…).
Med oblikovanjem naloge smo spoznali pokrajino, v kateri je naša naloga nastala. Predenja
smo se učili v kraju, kjer je to že stara družinska tradicija. Najpomembnejše za nas pa je to,
da znamo presti, česati volno, uporabljati stare pripomočke za predenje in ponosno pokazati
drugim znanje, ki ga oni nimajo. Hkrati pa smo dokazali tudi sebi, da marsikaj zmoremo, če to
želimo in vztrajamo.
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5.

POVZETEK

V etnološki nalogi z naslovom KOLOVRAT IN VOLNA smo predstavili idejo za ohranitev
stare lokovške tradicionalne obrti: ROČNO PREDENJE na star način in s starimi
pripomočki. Za to temo smo se odločili zato, da stara obrt ročnega predenja v Lokovcu ne bi
izumrla in da bi to znanje prenesli na mlade, ki bodo s tradicijo nadaljevali in ohranjali
izročilo vasi. Želimo, da bi naš kraj spet zaživel. Vedno bolj se vračamo k naravi,
uporabljamo naravne vire in eden od teh je prava ovčja volna. Lažje nam je, če volno
pridelamo sami. Sami redimo ovce, spredemo s kolovratom volneno nit in spletemo volnene
izdelke. Resje, da porabimo veliko več časa, je pa naravno, sad našega dela, narejeno v
domačem okolju in koristno. Hkrati pa prispevamo svoj delež pri ohranjanju slovenske
naravne in kulturne dediščine. Zelo pomembno je sodelovanje prebivalcev in šole,
medsebojna povezanost, druženje, saj le s skupnimi močmi lahko dosežemo zastavljene cilje.
Ključne besede: etnologija, tradicija, kolovrat, predenje, ovčja volna, volneni izdelki.
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POVZETEK V ANGLEŠČINI- SUMMARY
The ethnological project assignment, entitled SPINNING WHEEL AND WOOL, presents an
idea for the preservation of an old traditional craft in the village of Lokovec - HAND
SPINNING in the old-fashioned way by using ancient equipment. The present subject was
chosen in order to prevent the dissapearance of the old craft in Lokovec and to pass it on to
young people, who would continue with it and preserve the tradition of the village. We would
like our village to be revived. We are increasingly returning back to nature, we are using
natural resources and real sheep’s wool is one of them. It is easier to produce wool ourselves,
breed the sheep, spin with a spinning wheel and knit woollen products ourselves. It certainly
takes much more time, but it is natural, fruit of our own work, made in the local environment
and it is useful as well. At the same time we make our contribution to the preservation of
Slovenian natural and cultural heritage. Cooperation between local people and the school is
very important, as well as integration and socialising, since the only way to acheive
established objectives is to unite our powers.
Key words: ethnology, tradition, spinning wheel, spinning, sheep’s wool, woollen products.
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INTERVJU Z GOSPO MATILDO VONČINA

1. Zakaj ste se odločili za rejo ovac?
2. Koliko časa že predete?
3. Kdo vas je naučil ročno presti?
4. Kdo vam je izdelal kolovrat?
5. Kako strižete ovce?
6. Zakaj je striženje ovac potrebno?
7. Kako pripravite ovce na striženje?
8. Kdaj je najprimernejši čas za striženje? Zakaj?
9. S čim strižete ovce?
10. Kdo vam pri striženju pomaga?
11. Na katerih delih telesa je volna najprimernejša za predenje?
12. Zakaj volno pred predenjem češete?
13. Kako imenujete pripravo za česanje volne?
14. Kateri so sestavni deli kolovrata?
15. Kako predete?
16. Zakaj vijete dve niti skupaj?
17. Kako navijete prejo v štrene?
18. Kako spravite štrene, da se volna ne preplete?
19. Kje hranite volno?
20. Katere volnene izdelke pletete sama?
21. Zakaj za pletenje uporabljate pravo ovčjo volno?
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