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 work' s analysis 
Patchwork ali krpanka je šiviljski izdelek sestavljen iz koščkov blaga različnih geometrijskih oblik. V tej 
tehniki lahko izdelamo različne dekorativne izdelke kot so čudovita pisana pregrinjala, blazine, prti, 
torbe, oblačila … S kombinacijo različnih vzorcev in barv blaga, geometrijskih likov in aplikacij pa nam ta 
tehnika omogoča neskončno število možnosti. 
Babičin vrt je sestavljen iz šesterokotnikov, ki so zašiti skupaj. Barvite rože iz šesterokotnikov lepo 
dopolnjuje rob v svetlih tonih z rožastim vzorcem.  
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required age : 
od 7 let naprej 

educational interest 
 Spoznajo, kaj je patchwork, 

 Se učijo šivati, 

 Razvijajo finomotoriko (razvoj tehničnih kompetenc). 

encounter with the work :  
 Jolanda Borič ustvarja različne krpanke in druge šiviljske projekte. Zasnovala je tudi  patchwork oz. quilt 

(posteljno pregrinjalo) Babičin vrt. Ker je bil quilt namenjen dobrodelnosti, je  sodelovanju  povabila 52 
ustvarjalk iz cele Slovenije. Pregrinjalo so podarile društvu Beli obroč.   

 Pregrinjalo je narejeno v angleški tehniki ročnega šivanja šesterokotnikov. Na babičinem vrtu je posejanih 
58 rožic, vsaka posameznica je prispevala vsaj eno rožico. Šivale so ga po fazah. Najprej so izdelale rožice, 
sledilo je sestavljanje posameznih vrstic, vrstice je bilo potrebno združiti v celoto, ga prešiti ter izdelku 
izdelati zaključni rob. Izdelek je sestavljen iz 827 ročno sešitih šesterokotnikov.Tako je skoraj v celoti 
narejen ročno. Strojno  je samo prešit.   

Babičin vrt  

Jolanda Borič 1974 -  
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learning objectives   
 Spoznajo umetnost 
patchorka 
Se učijo šivati: znajo sami 
uporabljati šivanko, znajo zašiti 
gumb, naredijo vozel na niti; 
Pri delu so zelo natančni. 
 
 
 

implemented resources / materials (per student)  
 Model iz kartona za obris – riba, jadrnice, galebi 
 Filc različnih barv, 
 Flomaster, 
 Podlaga – temnejše modro platno za ribe (16,5 x 16, 5 

cm), svetlejše modro  platno za nebo  
 Gumb, 
 Šivanka z večjim ušesom, 
 Debelejša nit (runolist) različnih barv, 
 Škarje 
 (šivalni stroj) 

 

progress  
 

 students tasks  
 Učenci obrišejo model ribe iz kartona na filc poljubne barve. 

 Ribo izrežejo iz filca. 

 Ribo  prišijejo na podlago iz modrega blaga. 

 Ribi prišijejo oko – gumb. 

 Kdor želi, izdela še jadrnice , galebe, sonce po enakem postopku – obris modela na filc, izrezovanje, 
šivanje na podlago. 

 
 instructions  
 Model iz kartona bomo obrisali na filc. 

 Zelo natančno bomo izrezali bomo po črti.. 

 Ribo (del jadrnice, sonca …) bomo prišili na podlago z navadnim šivom (učitelj demonstrira). 

 Ribo iz filca lahko na podlago pritrdimo z varnostno sponko, da bo šivanje lažje (da se ne premika). 

 Ribi bomo prišili še oko. 

 
 teacher's role  
 Učitelj pove kratko zgodovino patchworka in predstavi nekaj umetniških del. 

 Razloži, kaj bomo delali in kako bo izgledal končni izdelek (Morje) 

 Demonstrira postopek obrisovanja na filc. 

 Demonstrira , kako se vtakne nit v šivanko in kako se naredi vozel na koncu niti, pomaga učencem 
vdevati. 

 Demonstrira šivanje, pomaga učencem. 

 Demonstrira zavezovanje vozla na koncu šivanja. 

 Demonstrira, kako se zašije gumb, pomaga učencem. 

 Na koncu s šivalnim strojem zašije vse dele v celoto.  

pedagogical organization 
 Ogled PP o patchworku – ogled nekaterih umetniških del. 
 Razlaga , kaj bomo delali in kako. 
 Šivanje rib na podlago 

duration 
3 ure 

 
 
 



implementation steps 
 

1   
 

2  
  Šivanje ribe na podlago iz  platna. Šivanje jadrnice na podlago. 

3  
 

4   
 

Šivanje gumba za oko. Šivanje delov v celoto – šiv 0,75 cm.  

5  
 

6  

Najprej zašijemo dele v vodoravno linijo, nato še po 
navpičnici. 

Morje – dokončan patchwork. 
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