
POZDRAVLJENE PUNCE! 

Danes si bomo ogledale ploščati vbod. 

Ploščati vbod uporabljamo za polnjenje manjših ploskev. Vezemo lahko od 

zgoraj navzdol ali od leve proti desni. Seveda moramo paziti, da vezemo 

enakomerno ena nit do druge niti, niti se nam ne smejo prepletati ali zamotati, 

od črte do črte. Pozorni smo tudi, da niti ne zategujemo preveč ter, da ne 

vezemo preveč na »puhko«. Da boste dobile vsaj približno predstavo, o čem 

govorim, si prosim oglejte sledeče posnetke, kjer so predstavljene vse omenjene 

možnosti vezenja ploščatega vboda (se opravičujem, posnetki so v angleščini, žal 

v slovenščini nisem našla ničesar):  

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

https://www.youtube.com/watch?v=HjoODQJiwk0&t=68s 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ-P76fmUJk 

 

Tako, zdaj pa se pogovorimo o vašem delu za naslednje dni. Kaj od vas 

pričakujem, vam je tako ali tako že jasno; izvezle boste prtiček, pri katerem 

boste uporabile ploščati vbod. 

1. korak: izberite enega izmed spodnjih motivov, ga natisnite (če imate 

možnost) in ga plastificirajte. 

2. korak: izmerite in nato prirežite blago, dimenzija bo tokrat 20X20cm. 

3. korak: prenesite motiv na prtiček (namesti kopirni list na blago, nastavi motiv 

na sredino, motiv pripni s tremi bucikami, počasi in natančno prenesi motiv na 

blago, preden snameš motiv, preveri, ali si ga v celoti prenesla). 

4. korak: kombiniraj barve (pazi, da se bodo barve ujemale,vedno se zgledujemo 

po naravi!!). 

5. korak: izvezeš celoten motiv (počasi in natančno). 

6. korak: prineseš v šolo!  

 

PUNCE, VELIKO USPEHA!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmzqURyTEbk
https://www.youtube.com/watch?v=HjoODQJiwk0&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=bQ-P76fmUJk


NEKAJ NASVETOV: 

- liste rožice vezi od leve proti desni; 

- sredino rožice od zgoraj navzdol; 

- z listi začni na sredino, izvezi najprej proti levi strani in potem še proti desni; 

- s steblom začni zgoraj pri cvetovih in se počasi prebijaj proti koncu. Tokrat vezi 

  malce poševno (kot je to prikazano v tretjem posnetku). 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



NEKAJ NASVETOV: 

- liste rožice od zgoraj navzdol; 

- sredina tudi od zgoraj navzdol; 

- stebla od leve proti desni; 

- vazo izvezete s širokim stebelnim vbodom. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEKAJ NASVETOV: 

- listi rožica od zgoraj navzdol; 

- sredina od zgoraj navzdol; 

- stebla od leve proti desni: 

- vaza – široki stebelni vbod; 

- krogi na vazi – ploščati vbod – vezemo od zgoraj navzdol. 

 

 

                                           

 

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila sem vam na voljo: 

strelka1974@gmail.com 

mailto:strelka1974@gmail.com

