
DELAVNICE ROKODELSKE SEKCIJE 
DRUŠTVA REJCEV DROBNICE 

IDRIJA-CERKNO

40. Festival idrijske čipke

Sobota, 18. junij, 10.00 - 12.00, Trg sv. Ahacija, Idrija
Na delavnici se boste udeleženci seznanili z načinom tkanja na tkalske deščice, različni materiali za tkanje ter z 
najosnovnejšimi vezavami pri tkanih izdelkih. Spoznali boste tkalsko deščico, se preizkusili v tkanju ter si tako 

izdelali barvito tkano zapestnico prijateljstva ali knjižno kazalo. Za izdelavo izdelka bomo uporabili merceliziran 
bombaž  ali naravno slovensko ovčjo volno.

Delavnica je za udeležence brezplačna. Primerna je za otroke nad 10 let starosti.

17. - 19. junij 2022, Trg sv. Ahacija, Idrija
Rokodelske delavnice pod izvedbo Rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno

Delavnica tkanja na tkalske deščice - delavnica za otroke

Sobota, 18. junij, 15.00 - 17.00, Trg sv. Ahacija, Idrija
Na delavnici boste spoznali osnove ročnega tkanja. Seznanili se boste s tehniko tkanja na tkalski okvir. Iz volne 

ali bombaža boste v platno vezavi stkali tkanino v velikosti cca. 20 cm x 30 cm iz katere lahko naknadno 
izdelate denarnico, peresnico, toaletno torbico.

Delavnica tkanja na tkalske okvirje

Nedelja, 19. junij, 9.00 - 11.00, Trg sv. Ahacija, Idrija
Na delavnici se boste spoznali z volno, pripomočki in s tehniko suhega polstenja. Na podlago iz filca boste s 

pomočjo igle za filcanje oblikovali poljuben motiv ali pa motiv s pomočjo modelčka v različnih barvah. *Igle za 
filcanje so ostre, zato je pri delu potrebna določena spretnost in previdnost.

Delavnica izdelave podritnikov s tehniko suhega polstenja

Obvezne predhodne prijave se zbirajo pri Rokodelski sekciji Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno na e-mail naslov: 
alenka.rupnik@siol.net ali na tel. št.: 070 704 470, najkasneje do 14. 6. 2022 oziroma do zasedenosti prostih mest. 

Delavnice bodo izvedene v primeru zadostnega števila prijavljenih.

Delavnica je primerna za odrasle in za otroke nad 12 let starosti. 
Cena: 35,00 EUR na osebo. Predhodno plačilo se izvede ob prijavi. 

V ceno je vključen material, uporaba pripomočkov in udeležba na delavnici.
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