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Idrija, 6. 12. 2021  
Št.: 6009-5/2021-3 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANČIČ 
Razpis za odrasle tekmovalke in tekmovalce za leto 2022 

 
 
Tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič organizira Gimnazija Jurija Vege Idrija - 
Čipkarska šola Idrija v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in Centrom za idrijsko dediščino, izvajalcem 
Festivala idrijske čipke.  
Tekmovanje iz znanja klekljanja za odrasle bo potekalo na Trgu Sv. Ahaca v Idriji, v nedeljo, 19. 6. 
2022, ob 11.30. Tekmovanje za odrasle traja 60 minut. Razglasitev rezultatov bo predvidoma ob 
15.00 na Trgu Sv. Ahaca.  
 
Odrasle tekmovalke in tekmovalci ob prijavi izberejo eno od dveh razpisanih tekmovalnih nalog. 
Podroben opis razpisanih tekmovalnih nalog je razviden iz kriterijev za ocenjevanje.  
 
Odrasle tekmovalke in tekmovalci naj pridejo s svojim klekljarskim priborom v Čipkarsko šolo Idrija 
(Prelovčeva 2, Idrija), na dan tekmovanja ob 10.30 uri, kjer potrdijo svojo prisotnost, dobijo šifrirane 
ovojnice z vzorci tekmovalnih nalog in se uvrstijo v povorko, s katero odidejo do prizorišča 
tekmovanja.  
 
Za udeležbo na tekmovanju so obvezne predhodne prijave s priloženo prijavnico. Izpolnjeno 
prijavnico pošljite do 13. junija 2022 (velja datum pošiljanja): 

 po pošti na naslov: 
ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA  
(državno tekmovanje)  
PRELOVČEVA 2  
5280 IDRIJA  

 ali skenirano po e-pošti na naslov: info@cipkarskasola.si  
Prijav, ki bodo prispele po navedenem roku, organizator ni dolžan upoštevati.  
 
Posebno obvestilo za odrasle tekmovalke in tekmovalce:  
Ko pridete na prizorišče tekmovanja, naj bodo blazine prazne. Na blazino si pripnete le vzorec. 
Zvežite pare. Čipko nasnujete ob znaku za začetek tekmovanja, pri tem upoštevajte označeno mesto 
za nasnutek in smer dela, sicer bo vaš izdelek izločen iz ocenjevanja.  
 
Vsi tekmovalci odidete iz čipkarske šole na prizorišče tekmovanja v organizirani povorki. V kolikor se 
iz zdravstvenih razlogov povorke ne morete udeležiti, pripišite to informacijo na prijavnico. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANČIČ ZA ODRASLE 
Razpisane tekmovalne naloge in kriteriji za ocenjevanje 

DATUM TEKMOVANJA: 19. 6. 2022 
 
 
1. tekmovalna naloga  
IDRIJSKI RIS  S SUKANIM RISOM (nasnutek, idrijski ris z dvojnim sukanjem, ovinki, notranjimi 
postavki, rožica iz kitic, sukani ris,  pravokotni vogal in koničast vogal z notranjimi postavki). 
Potrebujete 6 parov klekljev in bombažni sukanec št. 30 bele barve. Pari naj bodo zvezani. Čipko na 
označenem mestu nasnujete ob znaku za začetek tekmovanja. Upoštevajte na vzorcu narisano smer 
dela in na vzorcu narisane postavke. 
 
Kriterije je sestavila Anka Jamšek, avtorica vzorca tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
Ocenjuje se: 

Nasnutek s 5 pari 5 točk 

Dodajanje 6. para 2 točki 

Prehod v dvojno sukanje 4 točke 

Dvojno sukanje 5 točk 

Prehod iz dvojnega sukanja 4 točke 

Ovinki   5 točk 

Pravokotni vogal 4 točke 

Rožica iz kitic (ovitki, sredina, postavki v kitici) 10 točk 

Notranji postavki 5 točk 

Koničasti vogal z notranjimi postavki 6 točk 

Prehod v sukani ris  5 točk 

Sukani ris 5 točk 

Prehod iz sukanega risa 5 točk 

Slepi postavki 5 točk 

Zanke in kvačkanje (dvo, tri zančno) 5 točk 

Zaključek  5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 105 TOČK 

Komisija čipko izloči iz ocenjevanja, če je eden od kriterijev ocenjen z nič točkami ali ob 
neupoštevanju narisanih postavkov ali ob neupoštevanju mesta nasnutka ali ob neupoštevanju smeri 
dela. 
 
 
2. tekmovalna naloga 
ŠIROKI RIS Z VERIŽICO, PRAVOKOTNIM VOGALOM, ROGLJIČKI IN RIBICAMI 
Potrebujete 7 parov klekeljnov z bombažnim sukancem št. 30 bele barve in 2 para prejice Runolist, za 
verižico. Pari naj bodo zvezani. Čipko na označenem mestu nasnujete ob znaku za začetek 
tekmovanja. Upoštevajte na vzorcu narisano smer dela in na vzorcu narisane postavke. 
Kriterije je sestavila Stana Frelih, avtorica vzorca tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
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Ocenjuje se: 

Nasnutek na zanke 5 točk 

Ustrezen postavek glede na vzorec  5 točk 

Pravokotni vogal 5 točk 

Dve dvojni ribici 5 točk 

Verižica v risu  5 točk 

Kvačkanje v ribico 5 točk 

Potek tekočega para skozi navpične (ris) 5 točk 

Rogljički (pravilo rogljička) 5 točk 

Večzančno kvačkanje 5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke  5 točk 

SKUPNO 70 točk 

Komisija čipko izloči iz ocenjevanja, če je eden od kriterijev ocenjen z nič točkami ali ob 
neupoštevanju narisanih postavkov ali ob neupoštevanju mesta nasnutka ali ob neupoštevanju smeri 
dela. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


