
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA IP ANGLEŠKO IN RIŠELJE VEZENJE 

Teden 30. 3.- 3. 4. 2020 
 

Drage učenke, pozdravljene! 

Gotovo vam je že uspelo narisati motiv za tkaničenje, kar je bila naloga v prejšnjem 

tednu. Tudi če še niste končale, ni nič narobe. Poskušajte pa to narediti čim prej, da se 

vam obveznosti ne bodo nakopičile. Končano skico fotografirajte in fotografijo pošljite 

na moj e-naslov duska.vlasic@kudplac.si, da bom lahko preverila vaše delo. Tu bom 

dosegljiva za morebitna dodatna vprašanja ali nasvete.   

Original spravite v mapo, ki jo boste prinesle v šolo, ko se to obdobje osamitve konča. 

Upam, da bo to kmalu! 

 

Ker sem vam prejšnji teden naložila kar precej dela (gotovo ste potrebovale več kot 

eno šolsko uro), bo današnja naloga bolj enostavna.  

Ta teden se bomo ukvarjale s prakso – ponovile bomo nekaj vbodov in se naučile enega 

novega. 

 

Katere vrste vbodov smo že obdelali?  

Ob sličici se spomni, kako se vbod imenuje. Skice vbodov in poimenovanje nariši in 

napiši na list papirja, ki ga po končanem delu spraviš v posebno mapo ali ovitek za IP 

vezenje. 
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Danes se boš naučila izvesti list v tehniki prekrivanja vbodov (variacija ploščatega 

vboda, angleško: fishbone stich,). 

Za delo potrebuješ šivanko, prejico ali nit poljubne barve ter blago. Upam, da imaš 

doma potrebščine za vezenje, ki jih uporabljamo pri pouku. Če ne, poišči kakršnokoli 

šivanko in nit ter košček blaga (lahko je tudi kakšno staro oblačilo, potrebno prenove). 

Važno je, da osvojiš tehniko. 

Pred začetkom poglej na povezavo (s tipko ctrl in enter klikni na obarvano besedilo 

spodaj) 

kako lahko izvezem list, ki te bo vodila skozi proces.  

 

 

 

Poskusi sama še vsaj dvakrat, da tehniko osvojiš brez video podpore. 

Ne pozabi fotografirati svoje vaje   

 

https://www.pinterest.com/pin/238690848976105264/?nic_v1=1arCE5apSoVzppkpFporzvW86NlAqoUKKf4w8sMfSRqAwSji3lLpVEd9uTOhLgwVSI


 

                         

 

Če imaš kakšno vprašanje ali potrebuješ nasvet, mi lahko pišeš na 

duska.vlasic@kudplac.si. Sem pošlji tudi fotografijo  svoje vaje. 

 

 

Želim ti veliko veselja in sproščenosti pri delu! 

Tvoja učiteljica Duška Vlašič 
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