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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANČIČ 

Razpisane naloge, merila in točkovnik za vrednotenje tekmovalnih nalog v šolskem letu 2021/2022 

1. tekmovalna naloga: 
RIS Z NOTRANJIMI  IN ZUNANJIMI POSTAVKI 

Tekmovalna naloga se izdeluje s sedmimi pari klekeljnov (bombažni sukanec št. 30 in runolist). 
Tekmovalci klekljajo predhodno nasnute čipke.  
Tekmujejo lahko učenci in učenke rojeni v letih 2013, 2014 in 2015. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge je pripravila Jožica Klanjšček, avtorica vzorca 
tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge: 

Ustrezen postavek glede na vzorec 5 točk 

Notranji postavki  5 točk 

Zunanji postavki 5 točk 

Potek navpičnih parov (pravilno zaporedje) 5 točk 

Potek tekočega para med navpičnimi 5 točk 

Zategovanje 5 točk 

Linija postavkov 5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 60 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril ovrednoteno z nič 

točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  narisanih postavkov. 

 

2. tekmovalna naloga: 
ŠTRUČKE 
Tekmovalna naloga se izdeluje z osmimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 30, po 
priloženem načrtu (glej prilogo ŠTRUČKE 2022). 
Tekmovalci klekljajo predhodno nasnute čipke. 
Tekmujejo lahko učenke in učenci rojeni leta 2011 ali 2012. 
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge je pripravila Meta Gregorač, avtorica vzorca 
tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge: 

Zunanji postavki 5 točk 

Notranji postavki 5 točk 

Prehod v štručke 5 točk 

Izdelava štručk 5 točk 

Prehod iz štručk 5 točk 

Izdelava mrežice 5 točk 

Zategovanje 5 točk 

Linija postavkov 5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 
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Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 65 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril ovrednoteno z nič 

točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  narisanih postavkov. 

 

3. tekmovalna naloga: 
IDRIJSKI RIS (nasnutek, slepi postavki, notranji postavki, ovinek, listka iz kitice z ovitki, dvojno 

sukanje, sukani ris, vogal v sukanem risu, prehod ris – sukani ris, zanke in kvačkanje) 

Tekmovalna naloga se izdeluje z šestimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 30. Pari bodo 
zvezani, tekmovalci na označenem mestu čipko nasnujejo sami! 
Tekmujejo lahko učenke in učenci rojeni v letih  2007, 2008, 2009 in 2010. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge je pripravila Katarina Mlakar, avtorica vzorca 
tekmovalne naloge je Maja Svetlik.  
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog: 

Nasnutek (6 parov) 5 točk 

Ozki ris 5 točk 

Postavki (slepi, notranji, zunanji) 6 točk 

Ovinek v ozkem risu 5 točk 

Listki iz kitice z ovitki in postavki v kitici 6 točk 

Vključevanje 6. para 4 točke 

Prehod v dvojno sukanje in iz dvojnega sukanja 4 točke 

Dvojno sukanje 5 točk 

Prehod v sukani ris in iz sukanega risa 4 točke 

Sukani ris 5 točk 

Vogal v sukanem risu 5 točk 

Zanke in kvačkanje v zanke 4 točke 

Kvačkanje v kitico 4 točke 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 87 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril ovrednoteno z nič 

točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  narisanih postavkov. 

 

4. tekmovalna naloga: 
RIS IN POLPREMET Z NOTRANJIMI POSTAVKI, OVINEK V POLPREMETU S POSNEMANJEM PAROV 

Tekmovalna naloga se izdeluje z desetimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 40. Pari bodo 
zvezani, tekmovalci čipko na označenem mestu nasnujejo sami!  
Tekmujejo lahko učenke in učenci rojeni v letih  2007, 2008, 2009 in 2010. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge je pripravila Stana Frelih, avtorica vzorca 
tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
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Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge: 

Nasnutek na zanke v risu z notranjimi postavki (6 parov) 5 točk 

Dodajanje parov v risu (4x) 5 točk 

Prehod iz risa v polpremet 5 točk 

Prvi del ovinka s posnemanjem parov v polpremetu 5 točk 

Drugi del ovinka s posnemanjem parov v polpremetu 5 točk 

Prehod iz polpremeta v ris 5 točk 

Odvzemanje parov v risu (4x) 5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 60 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril ovrednoteno z nič 

točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  narisanih postavkov. 

 

5. Tekmovalna naloga: 
OZKI RIS Z OVINKI IN LISTKOM IZ KITICE 

Tekmovalna naloga se izdeluje s petimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 30.  

Pari bodo zvezani, tekmovalci čipko na označenem mestu nasnujejo sami!  
Tekmujejo lahko osnovnošolski otroci, ki obiskujejo krožke klekljanja ali izbirne predmete klekljanja.  

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalne naloge je pripravila Ines Čuk, avtorica vzorca tekmovalne 

naloge je Maja Svetlik. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog: 

Nasnutek na zanke (5 parov) 5 točk 

Ozki ris 5 točk 

Postavki v ozkem risu 5 točk 

Ovinek  5 točk 

Zanke in kvačkanje 5 točk 

Listki iz kitice z ovitki in postavki v kitici 5 točk 

Kvačkanje v kitico 5 točk 

Linija postavkov 5 točk 

Zategovanje  5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 70 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril ovrednoteno z nič 

točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  narisanih postavkov. 

 
 


