
TEHNIČNI DAN
6.razred
„ ŠIVANJE “



Današnji tehnični dan je namenjen ročnemu šivanju. Nekateri že znate 
šivati, drugi pa se boste z njim šele seznanili. Razvijali bomo ročne 
spretnost, se seznanili s priborom za šivanje ter spoznali 2 šiva, in sicer 
stični in odejni šiv ter se naučili šivati gumbe.

Potrebovali boste blago, pribor za šivanje, gumbe in nekaj dobre volje.

1. Zašili bomo peresnico: katero, pa se boste sami odločili.       ALI

2. Ustvarili bomo aplikacijo iz gumbov.



1. PERESNICA IZ JEANSA

Za izdelavo potrebuješ:

❖ jeans (iz starih kavbojk odreži kos blaga),

❖ škarje,

❖ trak iz blaga,

❖ sukanec in šivanko.



Navodilo za delo:

1. Iz starih, neuporabnih kavbojk izreži pravokotnik, ki naj bo nekaj   
centimetrov večji od pisal.

2. Prepogni ga kot kaže slika.

3. V prepognjen pravokotnik naredi zareze v razmaku 2 cm, ki naj se 
končajo vsaj 3 cm od roba.

4. Na eno od daljših stranic zašij širši trak.

5. V zareze vstavit svinčnike, peresnico zvij v rolo in jo zaveži.







• Za preprosto, a prisrčno peresnico nisi potreboval-a veliko materiala, njena 
izdelava pa ti je vzele le nekaj časa. Vanjo lahko hitro pospraviš barvice, 
flumastre, svinčnike ali z drugimi besedami, katerokoli okroglo in 
podolgovato pisalo.

Uporabiš jeans in NE filc kot je 

na sliki napisano.



2.PERESNICA IZ JEANSA

Za izdelavo potrebuješ:

❖ jeans ( iz starih kavbojk odreži kos blaga, v velikosti 30x20cm),

❖ šivalni pribor – škarje, sukanec, šivanko,

❖ gumb.



Navodilo za delo:

1. Iz starih, neuporabnih kavbojk izreži kos blaga, v velikosti 30x20cm.

2. Položi ga na ravno podlago; zunanja stran blaga naj leži na mizi, 
notranja stran blaga ti gleda v obraz.

3. Po dolžini, z ravnilom odmeri najprej 11 cm, nato še enkrat 11 cm in 
nato 8 cm in nariši črte.
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4. Prepogni prvi del blaga, ki je dolg 11 cm na drugi del, ki je prav tako 

dolg 11cm.



5. Stranici zašij. Uporabiš lahko STIČNI ali ODEJNI šiv.

➢ STIČNI ŠIV: oglej si ga na posnetku:

https://www.yout-ube.com/watch?v=70FVYwtEnXE&feature=emb_logo


➢ ODEJNI ŠIV: oglej si ga na posnetku:

ŠIV- ali STIČNI ali ODEJNI

ZAŠIJEŠ STRANICO

https://www.yout-ube.com/watch?v=p-_P3ETtbDc&feature=emb_logo


6. Ostane ti še krajši del, ki je dolg 8 cm. Obreži vogala, ki naj bosta 

zaobljena. Vse 3 stranice obšij z istim šivom kot si spodnji del 

peresnice.

OBREŽI

ŠIV
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7. Ko vse to narediš, vzemi škarje in na sredino krajšega dela naredi  

gumbnico. Dolga naj bo toliko, da bo skozi njo lahko šel gumb. Obšij 

jo s stičnim šivom.

GUMBNICA

ŠIV

GUMBNICO OBŠIJEŠ



8. Krajši del, z gumbnico prepogni na daljši del in označi mesto, kamor

boš zašil-a gumb. Nato gumb prišij.

PREPOGNI

GUMBNICA

MESTO, KJER BO 

GUMB



9. In tako je tvoja peresnica narejena.



Primer peresnice, denarnice, torbice iz blaga



3. APLIKACIJA IZ GUMBOV

Za izdelavo aplikacije iz gumbov potrebuješ:

❖ kos blaga

❖ pribor za šivanje

❖ različne gumbe

Navodilo za delo:

❖ vzemi kos blaga, nanj nariši aplikacijo po želji in nato začni s šivanjem gumbov



KAKO ZAŠITI GUMB?

Oglej si posnetek.

https://www.yout-ube.com/watch?v=Du6gq3ks0SQ&feature=emb_logo
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