
PLEMENITENJE BLAGA



PLEMENITENJE BLAGA

• Blago, ki ga stkejo ali spletejo v tovarni, še 

nima lastnosti, ki jih zahteva končni 

izdelek.

• Dobi jih šele, če ga dodatno obdelajo ali 

oplemenitijo.



BELJENJE IN BARVANJE
• Blago dobi primerne barve, če ga belijo ali 

barvajo.

• Belijo zlasti blago iz naravnih vlaken, bombaža in

lanu, ker vsebujeta snovi, ki dajejo blagu umazan

videz.

• Prej obelijo tudi blago,

ki ga kasneje barvajo v svetle

barve, da so videti lepše, sijoče.

• Včasih so za barvanje uporabljali izvlečke rastlin, 

danes so barvila umetno izdelane snovi.



• NALOGA: Če imaš možnost, lahko poskusiš košček 

belega blaga pobarvati:

- v soku rdeče pese, 

- čebulnih lupinah, 

- pravem čaju, 

- soku rdečega zelja …

• Kaj ugotoviš?



. Če imaš možnost, lahko preizkusiš Tie 

Dye tehniko barvanja, Lahko uporabiš 

naravno ali tempero barvo.

Oglej si posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=iINYXm

0Z3Bs

https://www.youtube.com/watch?v=iINYXm0Z3Bs




TISKANJE

• Blago potiskajo z različnimi vzorci

• V eni ali več barvah

• Tiskajo vsako barvo posebej!

• https://www.youtube.com/watch?v=dQaa7PfFU4g

https://www.youtube.com/watch?v=dQaa7PfFU4g


Majico lahko potiskaš tudi sam. Šablono si lahko izdelaš iz krompirja, 

korenčka, folije iz embalaže za mleko, mus gumija,….

Uporabiš lahko tempere barve. 

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=UeqSj4DpYSs

https://www.youtube.com/watch?v=UeqSj4DpYSs




KOSMATENJE

• Blago postane kosmato

• Tako blago zadrži več zraka in zato zadržuje toploto.

• Za topla oblačila in zimsko posteljnino.



• Pri prehodu blaga prek bodičastih valjev se 

izvleče na površino del vlaken. 



APRETIRANJE

• Blagu lahko spreminjajo njegove uporabne lastnosti z

nanašanjem raznih naravnih in umetnih snovi na

površino.

• Tako se blago pri pranju in sušenju manj krči, mečka, kar

olajša likanje.



• Z nanosom snovi, ki odbijajo vodo in ne prepuščajo

vetra, izdelajo blago za dežne plašče in vetrovke.

• Z nanosom snovi, ki ne gorijo se zmanjša gorljivost

blaga. Tako apretirajo blago za opremljanje javnih

prostorov (kinodvoran, gledališč, letal …)



Na blago nanesejo razne naravne in 

umetne snovi.



Zapis v zvezek:

IZBOLJŠEVANJE LASTNOSTI BLAGA

• Blago lahko dodatno obdelamo, da dobi želene lastnosti. 

Te postopke s skupnim izrazom imenujemo 

plemenitenje blaga.

• Postopki plemenitenja blaga:

- beljenje,

- barvanje,

- tiskanje,

- kosmatenje,

- apretiranje:

- zmanjšanje gorljivosti,

- obdelava proti mečkanju in krčenju ter za vodo odbojnost.


