
Gradivo je napisano kot priročnik tečajnikom. 

Avtor: Vesna Vesić Crnobrnja 



VESNA VESIĆ CRNOBRNJA

Volna je material, ki me je pritegnil takoj, ko sem se ga dotaknila. Na 
otip, mehak in nežen in hkrati tako elastičen, odporen, močan, trpežen.

Končala je študij na Fakulteti likovnih umetnosti v Beogradu, članica je 
ULUS-a (v statusu samostojne umetnice od 2001). 
Njen video performans “Umij me i biću belja od snega” je bil razstavljen 
na 48. bienalu v Benetkah v mednarodni selekciji kustosa Haralda Ze-
mana (razstava dApertutto, 1999). Z volno se ukvarja zadnje desetletje. 
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sl.1 Vesna Vesić Crnobrnja
mentorica Vesna Vesić Crnobrnja
E-naslov: vesnavesic2020@gmail.com
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TEORETIČNI DEL - VOLNA
  
Volna je naravna surovina, živalska dlaka, zbrana za nadaljnjo predelavo 
in uporabo. Dobimo ga na dva načina: striženjem in česanjem. Uporablja 
se volna ovc, lame, alpake, kamele, koze. Pri nas se uporablja predvsem 
ovčja volna. Volna kot primarna surovina in material ima številne upo-
rabne lastnosti: je dobra toplotna izolacija, je naraven material in redko 
povzroča alergijske reakcije, zadržuje toploto tudi mokra, je antistatična, 
je material, ki »diha«. « in je dolgotrajen. Kot obstaja več pasem ovc, tako 
obstaja tudi več vrst volne, od grobejše do mehkejše. Najmehkejša in 
najfinejša je merino volna. Volna je razstegljiv in hkrati trpežen in vzdržljiv 
naravni material. Mehkoba in nežnost volne se kažeta kot nasprotje njeni 

sl. 2 “suho filcan pes“



obstojnosti. Filcanje oz. polstenje volne je starinska veščina, s katero se, 
večinoma ženske, ukvarjajo že od prazgodovine. Tehnika filcanja oz. pol-
stenja volne pomeni česanje nepredene volne, temelječ na lastnosti vlaken, 
ki se s pomočjo mehanskega obdelovanja medsebojno prepletejo v čvrsto 
strukturo oz. gost nerazdružljiv material, ki ga imenujemo filc. 
V nasprotju s sodobnim – hitrim načinom življenja, prekomerni proiz-
vodnji, nakopičenih senzacij, potrošništvu, nenehnim zunanjim mot-
njam, nam ročno izdelani unikatni predmeti, skozi fokusiran in umirjen 
posvečenostjo, uvajajo drugačen način razmišljanja oz. proizvodnje. Izbi-
ra naravnih materialov je vprašanje ekološke in ekonomske ozaveščenosti. 
Proizvodnja sintetničnih materialov izkorišča naravne energente, suro-
vine in delavno silo na družbeno nesprejemljiv način. Naravno in ročno 
je slogan, ki gre v smeri obvarovanja družbenega in naravnega okolja. Za 
ročno delo nam danes primanjkuje časa, kar je rezultiralo v pomanjkanje 
umirjenosti, povezanosti, zadovoljstva in pozornosti.
Te aktivnosti nam zagotavljajo delavno terapijo, ki s pomočjo kolektivne-
ga vzdušja ustvarja občutek povezanosti in osebne koristnosti. 
Česano volno obdelujemo na način prepletanja volnenih niti s pomočjo 
vode in milnice pri mokrem in igle pri suhem polstenju, pri čemer ustvar-
jamo tkanino oz. kompakten – čvrst  predmet. Polstenje volne je komplek-
sen, večdnevni kreativen psiho-fizičen proces, ki zahteva v naprej razdelan 
načrt ustvarjanja slike, objekta, uporabnega predmeta in improvizacijo v 
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procesu vizualne realizacije slike. S filcanjem oz. polstenjem lahko izdelu-
jemo vsakodnevne uporabne predmete – 3 ali 2d, figurice, copate, torbe, 
kape, rokavice, ogrinjala, volnene slike ter ostale dekorativne in uporabne 
unikatne izdelke.Volna je dragocena a zapostavljena surovina. Na letnem 
nivoju se na svetu ostriže in zavrže na stotine ton volne, kar postaja resen 
ekološki problem. Zato je cilj usposabljanja tudi edukacija zainteresiranih 
o ekološkem problemu, ki nastaja z metanjem volne v smeti in nakazo-
vanje na spreminjanje otpada v kreativni potencial.

PRAKTIČNI DEL
  
SUHO FILCANJE (POLSTENJE) je bolj nežna tehnika obdelovanja volne, 
namenjena ljubiteljem natančnosti in detajlov. Kot osnovo pri izdelo-
vanju predmetov se uporablja naravne barvne nianse volne – sivo in 
belo, medtem, ko barvano volno uporabljamo v zaključnih, dekora-
tivnih slojih.

Postopek suhega filcanja - polstenja

Za postopek suhega filcanja potrebujemo: volno, igle za filcanje in mehko, 
spužvasto podlago na kateri obdelujemo volno. Tudi pri suhem polstenju 

sl. 5 barvana volna



so roke glavno orodje. Volne, ki se uporabljajo za filcanje so precej ostre, 
kar je pogoj, da se vlakna lažje zatikajo in prepletajo z drugimi vlakni. 
Volno namotamo v poljubno obliko, ki je približek izdelku, ki ga želimo 
narediti ter bodemo z iglo – ne preveč globoko ter spotoma oblikujemo 
izdelek. Volno bodemo dokler izdelek ne postane dovolj čvrst. V odvisnosti 
od tega kaj želimo izdelati, dodajamo detajle in nadaljujemo z bodenjem 
do željenega rezultata. Pomembno pri tej tehniki je, da smo previdni in da 
pazimo prste pred ubodi. 
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Suho polsteni škrat 

Pred začetkom lahko narišete obliko, ki jo želite dobiti ali pred seboj imate 
kakšno sliko z poljublnim filcanim izdelkom. 
Material in orodja:
• Volna (naravna in barvana)
• Igle za filcanje
• Gobica za blazinico
• Lesene palice za žar
• in ...10 prstov ;)
Igle so zelo občutljive in ostre, previdno ravnajte z njimi. 
Igle imajo nekaj posebnih trnov in lukenj. To pomaga ujeti (priklopiti) in 
potegniti vlakna volne.
Za osnovno smo uporabili belo volno, lahko pa v prvem koraku uporabite 
tudi sivo (naravno) volno.
Leseno palčko ovijemo z volno in začnemo prebadati. Ne preveč globoko. 
Prebadajte z vseh strani, da oblika ostane okrogla. Bodite potrpežljivi, če 
je še vedno zelo mehka pomeni, da še ni pripravljena. Bodite previdni, da 
se ne zbodete. 
Potem začnemo graditi obraz. Uščipnili bomo majhen kos volne. 
Dodajamo oči in nos, rožnata lica, brado in mala ušesa. 
Oblikujemo majhno kroglico za nos in zelo majhne črne pikice za oči.

sl. 8 polstenje palčka
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MOKRO FILCANJE (POLSTENJE) je prvovrstna tehnika za treniranje 
potrpljenja, saj zahteva osredotočeno predanost in je dokaj komleksna 
in dolgotrajnejša tehnika. Predmeti nastajajo s pomočjo valjanja, drgn-
jenja in božanja volne. 

Postopek mokrega filcanja – polstenja volne

Osnovno in glavno orodje v ustvarjanju s pomočjo mokre tehnike filcanja 
(polstenja) so roke.
Kot surovino za filcanje – polstenje uporabljamo naravne surovine – 
živalske volne ter svilo in bombaž. 
Osnovna orodja in materiali za mokro polstenje so:
1. volna
2. voda
3. razpršilec (za vodo)
4. milo ali detergent za posodo
5. podlaga, na kateri se polste
6. tkanina sintetične ali polsintetične sestave
7. brisača
Osnovno pravilo, ki si jo moramo zapomniti je,  da se bo volna v procesu 
obdelovanja skrčila, zato moramo pri načrtovanju izdelka uporabiti 25 – 
40% več materiala, odvisno od kakovosti volne. 

         sl. 9 mokro filcanje
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Voda je potrebna skupaj z milnico, da se volna začne polsti. Gre za izpiran-
je sloja lanolina, ki ga ima volna naravno in preprečuje, da bi se volna na 
ovcah zmečkala. Potrebna je vroča voda in milnica ali detergent za poso-
do. Na volno ga nanašamo s pomočjo razpršilca.
Najbolje je uporabiti naravno, staromodno milo (lahko tudi iz oljčnega 
olja), raztopljeno v vroči vodi. Detergent za posodo lahko, vendar ni 
ekološki.
Za podlago, na katero nanašamo filc, se najpogosteje uporablja mehurčkasta 
folija ali drugi materiali, ki imajo hrapavo površino in ne prepuščajo 
vlage ter dobro “masirajo” volno (lahko tudi bambusovo podlogo). Za 
nanašanje milne raztopine je koristno dobiti razpršilno steklenico ali zal-
ivalko. Po namočenju se volna pokrije s tanko tkanino (mreža, kos tila, 
debela gaza ali druga tkanina polsintetične ali sintetične sestave, da se 
ne oprijema volne) in začne se postopek nabiranja. Mrežica preprečuje 
premikanje volne. Potrebujete tudi brisačo, ki udobno absorbira odvečno 
vlago in milnico. Volno obdelujemo na vododporni površini, preko ka-

sl. 11 postopek mokrega filcanja
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sl. 14,15 postopek mokrega filcanja

tere postavimo volno, ki jo želimo obdelovati. Volno polagamo po ko-
sih, enega poleg drugege do željene velikosti izdelka, ki ga bomo nardili. 
Volno polagamo v več slojih, eden preko drugega. V vsaki vrsti polgamo 
volno tako, da so vlakna postavljena v nasprotni smeri od predhodne-
ga sloja. Število slojev je odvisno od tega kakšen izdelke želimo ustvari-
ti – največ slojev se praviloma uporablja pri izdelavi volnene preproge                                                                                                        

sl. 12,13 postopek mokrega filcanja



ali kakršnega drugega predmeta iz volne. Pripravljeno volno previdno 
prekrijemo s tkanino, ter navlaži z vročo vodo in milnico. Preko navlažene 
in namiljene tkanine rahlo pritiskamo s pestmi, tako da potiskamo vodo v 
nižje sloje volne. Vse sloje je potrebno temeljito navlažiti z milnico. Višek 
vode popivnamo z brisačo. Ko smo celotno obdelovalnno površino za-
dostno navlažili z milnico in popivnali odvečno vodo, začnemo s pro-
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cesom filcanja – polstenja. Z nežnim in previdnim ’božanjem’ in utiran-
jem. Počasi lahko odstranimo tkanino, sa ktero smo prekrili obdelovalno 
površino (volno) in nadaljujemo z nežnim in previdnim ’božanjem’ volne, 
pri čemer moramo paziti da ne pokvarimo postavljenih slojev med seboj. 
S takšnim načinom se prično vlakna med seboj prepletati in počasi nat-
saja kompaktna tkanina. Izdelek lahko počasi zavijemo v valj in pričnemo 
z valjanjem, ki traja dlje kot prejšnji postopek ’božanja’ volne. 
 
Občasno moramo izdelek odviti, toliko da prekontroliramo da gre vse 
kot je treba in da so vlakna volne ostale v željenih pozicijah. Postopek 
ponavljamo dokler se vlakna med seboj ne pričnejo prepletati. Ko nas-



tane komaktna tkanina, izdelek z mlačno vodo nežno izperemo in ponov-
no nanesemo razstopino milnice in tople vode. Proces filcanja nadalju-
jemo s kombinacijo ’božanje’ in valjanja volne. Ko je kompaktna tkanina 
formirana in ko posamezna vlakna volne ne odstopajo več od tkanine, 
še zadnjič tkanino izperemo z mlačno vodo in pustimo, da se na ravni 
površini posuši po naravni poti. 

sl. 20,21 izdelki mokrega filcanja
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sl.  18,19 postopek mokrega filcanja
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Lokacija: prostori Zveze Mink Tolmin, Galerija SDK, Trg m. Tita 11, Tolmin

Avtor besedila: Vesna Vesić Crnobrnja
Foto viri: 
Vesna Vesić Crnobrnja in Zveza Mink Tolmin 

sl. usposabljanje Kulposočje


