


Nošenje obleke je v zgodovinskem merilu od zmeraj veljalo za
domeno človeštva, pojavilo se je v vseh človeških skupnostih na
različnih koncih sveta. Antropologi razlagajo, da se je človeštvo
pričelo oblačiti šele ob velikih klimatskih spremembah in migracijah.
Obleka je človeštvo varovala pred mrazom, dežjem, snegom, vlago in
vročino. Šele mnogo let kasneje smo obleko začeli povezovati tudi s
spolom, družbenim in socialnim statusom.

Obleka, materiali in
pranje skozi zgodovino

Viri fotografij:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronzino#/media/File:Bronzino_-_Eleonora_di_Toledo_col_figlio_Giovanni_-_Google_Art_Project.jpg
https://vintagedancer.com/1960s/1960s-fashion-womens/
https://en.wikipedia.org/wiki/1100%E2%80%931200_in_European_fashion#/media/File:Esculturas_de_Chartres_3_detail_bliaut.jpg



Obleka in materiali

Že v času starega Egipta so za proizvajanje tkanine uporabljali lan,
loček (travi podobna rastlina), trstiko in palmova vlakna.

V času med 5000 in 3000 leti pred našim štetjem so na Kitajskem
začeli iz bub metulja Bombyx mori pridobivati svileno nit.

V antični Grčiji so tradicionalna oblačila hitone, peplose in himatione
izdelovali iz volne, prav tako kot stari Rimljani toge.

V času bronaste dobe na severu Evrope so plemena pridobivala
tkanine iz šote in volne, za obleke pa so uporabljali tudi živalske kože
s krznom in usnje.

V zgodnjem srednjem veku so nižji sloji za izdelavo oblek uporabljali
neobarvano volno, oblačila pa so dekorirali s pasovi, trakovi in
vezeninami. Za obleke višjega sloja so uporabljali uvoženo svilo in
bombaž, ki so ga z ladijami pripeljaji iz Bizanca.

V 14. stoletju lahko govorimo o rojstvu mode. Naborke in valovite
tkanine z ravnimi šivi so zamenjale telirane, ukrojene obleke, ki so
posnemale silhueto človeškega telesa. Iznajdba zapenjanja oblek s
trakovi, zaponkami in gumbi pa je pripomogla tudi k lažjemu
oblačenju.

V 18. stoletju se stroga, predpisana uradna oblačila dvora umikajo
oblačilom, ki so bila nošena vsak dan. Dvorna oblačila so bila v večini
iz svile, izvezena z bogatimi vzorci.

Industrijska revolucija je spremenila izdelavo tkanin v masovno
produkcijo. Z iznajdbo mehaniziranega šivalnega stroja pa se
idustrializira tudi modna industrija, ki je postala cenejša in dostopnjša
vsem slojem prebivalstva.

V 20. stoletju so se z odkritjem sintetičnih vlaken in popolno
mehanizacijo tekstilnih tovarn modni trendi usmerili v uporabna,
nosljiva oblačila, ki so bila nezahtevna za vzdrževanje in so bila
namenjena večini populacije.

V 21. stoletju se tekstilna industrija obravnava kot industrija, ki ima
močno negativne učinke na okolje v vseh fazah proizvodnje od
pridobivanja surovin, tkanja, kemičnih obdelav, šivanja do razgradnje



odpadnih izdelkov. Danes je v veljavi trend uporabe oblačil iz »druge
roke« (second-hand), kjer se oblačila vračajo nazaj v ponovno uporabo
in recikliranje materialov.

Pranje

Potreba po pranju perila se v zgodovini pojavi sočasno s potrebo po
oblačenju. Pranje je eno izmed redkih opravil, ki so bila skozi
zgodovino vezana na striktno ženski spol, razen v Rimskem imperiju,
kjer so prali izključno moški (imenovani fullo) in so bili poklicni pralci
perila.

Zgodovinsko gledano je bilo pranje vezano na vodne vire: reke,
potoke, zalive…, kjer so perice s težaškim delom z oblek odstranjevale
madeže in smrad. Obleke so ob namakanju drgnile, zvijale in z njimi
udarjale ob veliko kamenje.

Še do sredine 20. stoletja v Evropi
poznamo skupinske pralnice, kjer so
člani stanovanjske skupnosti
izmenično po dnevih prali perilo v
večjih kamnitih, zidanih, kovinskih,
bakrenih ali betonskih kadeh, pod
katerimi so gospodinje zakurile, tako
da so prale perilo v topli vodi, saj se je
tako umazanija prej izprala.
Uporabljale so tudi stiskalnice,
posebne palice z lijaki za mešanje,
drgnjenje in stiskanje perila ob dno
kadi.

Šele stroj, ki je s pomočjo elektrike, ne le mešal perilo v vodi, ampak
uporabljal tudi centrifugalno in centripetalno silo za izpiranje in
ožemanje, je spremenil način pranja perila. Antropologi pa izumu
pralnega stroja pripisujejo tudi začetke emancipacije žensk v 60. letih
20. stoletja.

Viri:
The Kyoto Costume Institute: Fashion, Köln: TASCHEN. 2012.
Smolej, Marija: Oblačenje skozi čas, Žirovnica : Medium, 2009
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_clothing_and_textiles
https://en.wikipedia.org/wiki/1100–1200_in_European_fashion



Etnografska zbirka družine Hameršak v gradu Rače.
Ogled zbirke je možen po dogovoru.



Opis in navodila za izdelavo sodobnih predstavitvenih oblačil na osnovi
zgodovinske dediščine in slovenjegoriške narodne noše.

Žensko predstavitveno oblačilo sestavljajo:

✿ Bluza z vezenino na ovratniku in sprednjem delu
✿ Telovnik z okrasnimi obrobami
✿ Krilo z vezenino na dolžino
✿ Predpasnik z vezenino na dolžini
✿ Podkrilo
✿ Okrasni pas z vezenino

Moško predstavitveno oblačilo sestavljajo:

✿ Srajca z vezenino na ovratniku
✿ Telovnik z vezenino na sprednjem delu
✿ Hlače
✿ Suknja z vezenino na ovratniku

Inovativno šiviljstvo



Osnova za vezenino za žensko predstavitveno oblačilo je slovenski
nagelj, za moško predstavitveno oblačilo pa grozd z listom in viticami.
Skice za obe prestavitveni oblačili in za vezenine je zasnovala in
narisala Nina Šulin, kostumografinja in ilustratorka.
Vezenine vezejo na vezilnem stroju v VDC POLŽ Maribor, enota Lenart.

Uporabljene tkanine

Za oblačila smo izbrali in uporabili naravne materiale, kot sta bombaž
in volna. Za vsako oblačilo smo upoštevali tudi načelo ponovne
uporabe tkanin, se pravi, da je del novega oblačila narejen iz že
rabljenega oblačila.

Vse tkanine so tudi predhodno oprane in s tem termofiksirane, da se
pri negi in pranju ne krčijo več. Pranje tkanin izvajajo na VDC POLŽ
Maribor, enota Lenart z novimi ekološkimi pralnimi stroji.

Kroji oblačil in krojenje
Pri krojih oblačil smo upoštevali zgodovinski vidik in ga združili s
sodobnostjo v praktično in nosljivo udobno oblačilo.
Izbor barv tkanin obsega modro, zeleno in vijolično varianto, pri
čemer sta bluza oziroma srajca vedno v beli barvi.
Krojni deli, ki potrebujejo dodatno trdnost, so ojačani z bombažnimi
lepljivimi medvlogami.

Šivanje
Vsa oblačila so zašita skrbno in kakovostno. Zapenjanje oblačil je
največkrat izvedeno z gumbi, trakci in vrvicami, ki dajejo možnost
individualnih nastavitev. Notranji deli ovratnika, zapestnikov, obrob,
žepovine so predvideni iz tkanin iz ponovne uporabe.

Bluza ima všit trak z vezenino na
sprednjem delu in na stoječem
ovratniku, ki sta levo desno zrcalni.
Zapenja se s trakcem pod vratom.
Udobni tričetrtinski rokavi se končajo
z zapestnikom, ki se razširi v trak, s
katerim je možno nastaviti in
zavezati rokav na željen obseg roke.



Notranji del ovratnika in obrobe
sprednjega dela je predviden iz tkanine iz
ponovne uporabe.

Krilo ima všit trak z vezenino na dolžini. V pasu je nabrano z
elastikami, ki omogočajo udobno nošenje. V stranskih šivih sta všita
uporabna žepa iz žepovine iz ponovne uporabe.

Predpasnik ima všit trak z
vezenino na dolžini in se
dopolnjuje z vezenino na krilu. V
pasu so zašite ozke gube, s
katerimi dosežemo ustrezno širino
predpasnika. Zavezuje se z
dolgimi trakovi iz osnovne tkanine.

Telovnik se dopolnjuje s
predpasnikom, na rokavnih in
vratnem izrezu je okrasna obroba
iz enake tkanine, kot je krilo.
Telovnik je podložen s trdnejšo
bombažno tkanino, kjer lahko
uporabimo tkanino iz ponovne
uporabe.



Podkrilo je narejeno iz trdnejše
bombažne tkanine. V pasu je
nabrano z elastiko. Na dolžini
krila je našit širok volan s
položenimi gubami, s katerimi
dobimo ustrezno širino podkrila
in s tem krila na dolžini.

Okrasni pas z vezenino dopolnjuje celoten izgled oblačila. Zavezuje
se z vrvico na zadnjem delu in tako omogoča nastavitve po meri.

Moška srajca ima vezenino na
ovratniku. Na sprednjem delu je
okrasni vstavek z zašitimi
gubami. Zapenja se s srajčnimi
gumbi. Notranji del ovratnika in
obrob je predviden iz tkanine iz
ponovne uporabe.

Telovnik ima vezenino na
sprednjem delu. Podložen je s
podlogo zaradi udobnejšega
nošenja. Zapenja se z gumbi.



Hlače so klasične moške hlače iz kvalitetne volnene tkanine. Žepovina
je lahko iz tkanine iz ponovne uporabe.

Suknja ima vezenino na ovratniku na tkanini, iz katere je zašit tudi
telovnik. Suknja je daljšega kroja, podložena s podlogo. Zanimivost
suknje je ramenski šiv, ki je pomaknjen na zadnji del. Tak položaj
ramenskega šiva omogoča lepše zapiranje sprednjega dela.



Sodobne tkanine, pralni stroji in pralni praški, pa tudi naše navade so
nekaj povsem drugega od tistih, v katerih je živela in prala babica.
Agata svetuje, da se ravnamo po naslednjih pravilih:

Prvo pravilo:
Sortirajmo perilo!
Preden vložimo perilo v stroj, najbolje pa že kar v košu za umazano
perila, le-tega razporedimo:
✿ po vrstah tkanine (srajc in bluz ne peremo skupaj s kavbojkami),
✿ po barvah (nežno obarvano perilo peremo ločeno od perila
temnih barva, rdeče tekstilije skupaj, temno modre in črne skupaj… )
✿ po stopnji umazanosti (bolj umazano je perilo, več pralnega
sredstva je potrebno dodati).
Pri tem vedno upoštevajmo simbole za nego perila, ki so na etiketah
izdelkov (zato ne režimo všitih etiket!). Pripravil jih je proizvajalec
tekstila, ki edini dobro pozna lastnosti svojih izdelkov.

Drugo pravilo:
Upoštevajmo maksimalno zmogljivost stroja:
✿ količina belega, neobčutljivega perila je enaka nazivni
zmogljivosti stroja,

✿ občutljivega perila smemo v stroj vložiti pol manj,
✿ volnenih in svilenih izdelkov največ 1 kg.
Ne pozabite: pranje polnega stroja je najbolj ekonomično!

Tretje pravilo:
✿ Za pranje
uporabimo vrsto
praška, ki
odgovarja vrsti in
občutljivosti
tkanin, ki jih
peremo.

Agatini praktični nasveti
za pranje perila



Četrto pravilo:
Količino praška prilagodimo količini perila in stopnji
umazanosti tkanin.
Sledimo navodilom proizvajalcev praškov, ki jih najdemo na
embalaži in ne pretiravajmo s kemijo!

Peto pravilo:
Izbiro programa vedno narekujejo najbolj občutljivi materiali!

Šesto pravilo:
Vse vrste perila danes peremo pri nizkih temperaturah, temu
so prilagojeni praški in pralni stroji.
Vzrok je delno v varčevanju z energijo, delno v sodobnih higienskih
navadah (danes peremo komaj kaj umazano perilo). Pranje pri 900C
se uporablja le izjemoma, v primeru bolezni in prve mesece po
rojstvu otroka.

Sedmo pravilo:
Perimo sproti!
Umazano perilo naj gre čim prej v stroj, stara umazanija in zastarani
madeži se težje odstranijo. Odstranjevanje madežev je najbolj
učinkovito takoj po nastanku, z lokalno obdelavo, v večini primerov
smo uspešni tudi z obdelavo pred pranjem.

Naravno beljenje perila:

Še nekaj povezav:
http://www.soda-bikarbona.si/uporaba-sode-bikarbone/pranje-perila/pridih-svezine-v-vasem-perilu/
https://www.bodieko.si/naravno-beljenje-perila
https://deloindom.delo.si/bivanje/svetujemo/9-nasvetov-za-cim-bolj-organizirano-pranje-perila



Agata svetuje kako beliti
na naravi prijazen način

Imate tudi sami kup oblačil, ki niso več tako bela, kot bi želeli, da bi
bila? Uporaba pogosto precej agresivnih belilnih sredstev, kupljenih v
trgovini, ni edina rešitev. Ker so lahko tovrstna belilna sredstva
pogosto precej problematična za zdravja in za okolje – obenem pa
lahko celo dokončno uničijo oblačila – je bolje izbrati naravne
alternative. Kaj so torej najboljše možnosti, če se želite lotiti
naravnega beljenja oblačil?

Soda bikarbona

V naših domovih je soda
bikarbona resnično nepogrešljiva.
Izjemno uporabna je pri naravnem,
zdravju in okolju prijaznem
čiščenju, uporabite pa jo lahko
celo pri naravnem beljenju perila.
V vedro z vodo dodajte sodo
bikarbono, nato pa v mešanici
namakajte perilo približno pol
ure. Nato operite kot običajno. Po
potrebi postopek ponovite. Če so
na določenem delu oblačila prisotni bolj izraziti madeži, jih lahko tudi
nežno zdrgnete s sodo bikarbono in ščetko.

Limona

Pri naravnem beljenju oblačil si
lahko pomagate tudi z limoninim
sokom, ki bo poskrbel tudi za
odstranjevanje morebitnih neprijetnih
vonjav, ki se včasih zažrejo v
oblačila. Najbolje je uporabiti sveže
iztisnjen sok. Zmešajte ga s toplo



vodo. V mešanico pomočite oblačila za cca. pol ure. Na koncu perilo
operite v pralnem stroju. Uporaba limoninega soka je lahko
učinkovita rešitev tudi pri naravnem odstranjevanju madežev.

Sol

Pri različnih opravilih v našem gospodinjstvu bi morali imeti ves čas v
mislih, da so preproste rešitve pogosto tudi najboljše rešitve. Ko gre
za naravno beljenje perila, je lahko ena takšnih preprostih, obenem
pa zelo učinkovitih alternativ agresivnim belilnim sredstvom kar sol.
Postopek je podoben kot pri uporabi drugih naravnih belilnih
pripomočkov. V vedro tople vode dodajte približno 5 žlic soli, nato pa
oblačila v mešanici pustite malce dlje – do 3 ure. Nato oblačila
operite. Za odstranjevanje trdovratnejših madežev sol nanesite
neposredno na madež in zdrgnite.

Beli kis

Za naravno beljenje perila je
lahko izjemno uporaben tudi
beli kis, ki je seveda zelo
praktičen tudi pri čiščenju
stanovanja. Obenem beli kis
učinkuje tudi kot naravni
mehčalec. Priporočamo vam, da
malce belega kisa dodate
svojemu običajnemu pralnemu
prašku. Brez skrbi, oblačila na
koncu ne bodo imela neprijetnega
vonja, bodo pa zato precej bolj
bela in mnogo mehkejša. Po
želji lahko oblačila v kisu
oziroma v mešanici kisa in vode
namakate tudi pred pranjem
(približno pol ure).

Povzeto po: https://www.bodieko.si/naravno-beljenje-perila



VDC POLŽ Maribor
Park mladih 4, 2000 Maribor
www.vdcpolz.si

T: 02 320 86 50
E: vdc.polz@vdcpolz.si

za Agatin tekoči pralni prašek

Vsi iščemo naravne načine pranja, zato vam Agata predlaga
naslednji recept:

Sestavine

✿ Navadno milo za pranje perila: 100 g
✿ Pralna soda - 50 g = 2,5 veliki žlici
✿ Voda: 2,5 litra

Priprava

✿ Milo naribaj na gospodinjskem ribežu.
✿ Segrej vodo do vrenja in vanjo vmešaj naribano milo. Uporabiš

lahko kar palični mešalnik. Nastane gel.
✿ Vmešaj še pralno sodo.
✿ Še preden se detergent strdi, ga vlij v plastično posodo (najbolje
od kakega tekočega detergenta – ne kupujte nove!), ki naj bo precej
večja kot je količina detergenta (da se lahko dobro premeša, če
detergent postane malo bolj trd).
Opomba: Tekoči detergent je lahko malo bolj trd kot so kupljeni, a se
ga da dozirati.

Uporaba

100 ml detergenta vlij v dozirni predalček. Če uporabljaš predpranje
(za zelo umazano perilo), dodaj še 100 ml v dozirni predalček za
predpranje. Perilo se lepo opere, morda je samo malo manj belo, ker
detergent ne vsebuje belilnih sredstev.

Povzeto po: http://preprostost.si/2011/03/24/domaci-detergent-za-pranje-perila-recept-in-primerjava-cen/
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