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Občanské sdružení ČSOP Moravské Kopanice
za finanční podpory Poštovní spořitelny prostřednictvím Nadačního fondu VIA

Vás srdečně zve na řemeslnou víkendovku na Vyškovci
Textilní II - zpracování ovčí vlny a kopaničářská výšivka
Louky jsou posečené, seno uložené do kop, do seníků. Krajina se uložila k zimnímu spánku,
ovečkám zhoustl kožíšek,… A lidé v zimě ? No přeci se připravují na jaro. Hospodáři
přemýšlí o jarní setbě, které nářadí je třeba opravit, dokoupit, na kterou louku půjde první
pastva. A řemeslníci se těší na první jarní jarmark, aby předvedli své nápady, na kterých
mohli v zimním období pracovat. Tímto krátkým úvodem vás zveme na další setkání, kdy si
předvedeme něco „ze starých časů“, ale co může být v našem životě stále živé a zdravě
motivující.
Druhé kolo textilní „víkendovky“ (lektorka Jarmila Konečná)
Termín : 28. – 30.12.2010
Místo konání :
28.12. Vyškovec 47 (říkalo se u Adámků)
29. – 30. 12 Vyškovec .. – u Sasínů
Úterý 28.12. od 14 hodin
Zpracování vyprané ovčí vlny, jednoduché tkáčské
techniky
- kramplování
- spřádání ovčí vlny na kolovrátku, vřetánku,skaní
- karetkování,tkaní na rámu, kolíčkový stávek,
hřebenový stávek
Pomůcky
: vypraná ovčí vlna (nejméně v dešťovce) - je třeba si
obstarat
: krample - zapůjčené ze soukromé sbírky
: vřetánko – možnost zapůjčení pouze členům ČSOP MK
: kolovrátek – zapůjčeno ze soukromé sbírky
: karetky, hřebenový stávek, kolíčkový stávek – zapůjčeno z ČSOP
Středa, čtvrtek 29.-30.12 od 10 hodin
Kopaničářská výšivka, horňácký rubáč (lektorka paní
Křížková, Maruška Bakalíková)
- cílem je vytvořit vzorníček výšivek a šitých technik,
které jsou použity na
kopaničářském mužském a ženském kroji
- šití oplečka k horňáckému rubáči – spojovací
technika stinek
Pomůcky: (budou zajištěny na místě z grantu Poštovní
spořitelny, v případě větší spotřeby bude příspěvek na šicí potřeby upřesněn na místě)
: vyšívací bavlnky

ZO ČSOP MORAVSKÉ KOPANICE
Vyškovec 62, 687 74, okr. Uherské Hradiště
Tel.: 776 268397, Mail: info@moravskekopanice.cz
Web: www.moravskekopanice.cz
Motto: „Pro lidi, přírodu a krajinu“

: jehly na vyšívání tupé
: jehly na stinek ostré
: nůžky
: plátno
: kladívkový papír A4
Prosím doneste něco dobrého ke společnému stolu !!!
Lektorka

Jarmila Grafová
Tel. 731089696

podporováno Poštovní spořitelnou z Nadačního fondu VIA

www.postovnisporitelna.cz

www.nadacevia.cz

