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  ZAPRASZAMY NA KOLEJNY WYWIAD Z CYKLU: "LUDZIE Z PASJĄ
  WOKÓŁ NAS"- WYWIAD Z MOJĄ CIOCIĄ - MARYSIĄ PALEJ, KTÓREJ   
   PASJĄ JEST HAFTOWANIE.

Fot. AŁ



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 20 11/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

- Od kiedy Ciociu zajmujesz się
haftowaniem?
- Wydaje mi się, że od zawsze. 

 - A kto Cię uczył haftować? Czy może
jesteś samoukiem?

- Haftu nauczyłam się w liceum, na
lekcji, która nazywała się „prace
ręczne”

- Jakie są techniki haftowania?

- Krzyżykowy, jodełka, łańcuszek,
supełkowy i jeszcze wiele innych. 

- Jaką techniką Ciociu najlepiej lubisz
haftować?

- Ja tak naprawdę haftuję tylko
krzyżykami.

 - A czy to jest trudne?

- Wymaga przede wszystkim
cierpliwości i jest kwestią wprawy.

- Pomysły na haftowany obrazek
przychodzą same do głowy, czy
kupujesz gotowe wzory?

- Kupuję gotowe wzory i przenoszę na
kanwę. Kanwa to taki siateczkowy
materiał, który zakłada się na
tamborek – to takie kółko lub owal,
ponieważ kanwa musi być dobrze
naprężona aby haft była ładny.
W sklepach są kanwy gładkie
lub z nadrukowanym już motywem. Ja
wolę te puste, ponieważ w moim
odczuciu można ładniej wyhaftować
obrazek. Gotowe wzory biorę
najczęściej z gazet o tematyce robótki
ręczne. Wzory ktoś wymyśla i
projektuje, a je wykonuje.

- Na Twoich obrazkach są różne
kolory. Skąd wiadomo jakiego użyć
koloru?

- W projektach wzorów są różne
znaczki, a z boku jest legenda, który
znaczek odpowiada kolorowi muliny.
Mulina to nitka, którą się haftuje. W
bardziej prestiżowych wzorach są
podane dokładne numery odcienia
muliny. Czasem tylko opis np. ciemny
różowy, jasny zielony itp.

- Co Ciociu najchętniej haftujesz?
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- Bardzo lubię kwiaty, krajobrazy,
tematykę religijną. Czasem moje córki
proszą minie o aniołki, biedronki i
spełniam ich zachcianki. Bardzo lubię
zimowe krajobrazy
i szopki bożonarodzeniowe.

- A czego nie lubisz haftować?

- Zwierząt – ale tylko haftować.

- Dlaczego Ciociu padło na haft,
a  nie na przykład na malarstwo?

- Ponieważ w hafcie mam już gotowy
plan i tylko go realizuję, 
a w przypadku malarstwa muszę sama
stworzyć wizję mojej pracy.

- Czy lubisz haftować?

- Bardzo lubię, Uspokaja mnie to
i odpręża.

- Masz czas na haftowanie?

Dawniej haftowałam po nocach. Do
tego musi być cisza i spokój. 
Haftowanie wymaga skupienia. 

Trzeba dobrze policzyć ile krateczek
danego koloru przenieść ze wzoru na
kanwę, aby obraz był ładny. Nieraz
używałam nawet lupy, żeby się nie
pomylić. Teraz już niestety wzrok nie
ten.

- Które swoje dzieło uważasz że było
najtrudniej stworzyć, a które
najłatwiej?

-Do tych najłatwiejszych mogę
zaliczyć małe obrazeczki
przedstawiające kwiaty, motylki,
krajobrazy. W takich haftach jeżeli
nawet pomylę oczko to nierówny
płatek kwiatuszka lub plamka na
skrzydełku motylka bądź krzywa
gałązka na drzewie to czasem dodaje
tylko uroku. A jako najtrudniejsze to
mam dwa takie obrazy w domu. Jeden
to Matka Boska Ostrobramska. Drugi
któremu poświęciłam najwięcej uwagi
to tzw. Pieta wykonana z różnych
odcieni brązu i beżu. Tu każdy ruch
igłą musiał być doskonale policzony.

- Ile wyhaftowałaś rzeczy i jakie?
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- Niezliczoną ilość. Obrazy większe
i mniejsze, bieżniki, serwety. Część
mam w domu dużo też dałam 
w prezencie, podziękowaniu, rodzinie
i znajomym czasem całkiem obcym
osobom.

- Dziękuję bardzo za podzielenie się
ze mną wiadomościami na temat
swojej pasji oraz za poświęcony mi
czas. 
- Też dziękuję.

Ja mam osobiście od Cioci piękny
bieżnik oraz dwa obrazki
z motylkami. Zdjęcia dołączam do
wywiadu.
Dostałam od Cioci na pamiątkę naszej
rozmowy kawałek kanwy, tamburynek
oraz kilka przepisów na  haft. Może
spróbuję haftować,  a ta rozmowa
będzie wstępem do mojej nowej pasji.
Czas pokaże.

Wywiad przeprowadziła Agnieszka
Łatak 

Fot.

Fot.

AŁ

AŁ
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MASZYNY ŻAKARDOWE PIERWOWZOREM KOMPUTERÓW???

.

W 1805 roku Joseph Marie Jacquard
opracował metodę sterowania nitkami
osnowy za pomocą kart
perforowanych czyli dziurkowanych.
Otwory w odpowiednich miejscach
karty kierowały zaczepami
wybierającymi nitki osnowy
 w odpowiednim kolorze dla danego
wzoru na tkaninie. 

Sposób sterowania maszyną
żakardową stanowi pierwowzór
pamięci (karty
perforowane) komputera.
Potocznie maszyny, w których
zastosowano ten mechanizm
przesmykowy nazywa się: krosno
żakardowe.
Zarówno karty perforowane, które
sterowały tymi maszynami jak i praca
na nich była wykonywana ręcznie. 
W 1896 roku polski wynalazca Jan 
Szczepanik opracował tańszą od
ówcześnie stosowanych
fotoelektryczną metodę tkania
wzorzystego.
Jego innowacje polegały na
zastosowaniu metod fotograficznych
w przygotowaniu kart, automatyczne
wykonywanie na nich perforacji,
zamontowanie automatycznego
systemu odczytującego je oraz
zastosowanie elektryczności 
w sterowaniu urządzeniem co
znacznie skracało i upraszczało
proces produkcji tkanin oraz obniżało
ich koszt. Ciekawe prawda? :)
źródło:wikipedia

Krosno Jacquarda w Muzeum Nauki i Przemysłu w Manchesterze,
Anglia
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TKACZ - JEDEN Z NAJSTARSZYCH ZAWODÓW ŚWIATA !!!

źródło:wikipedia

Kim jest Tkacz ??? - Jest to
pracownik pracownik przemysłu
włókienniczego lub rzemieślnik
zajmujący się wytwarzaniem tkanin
oraz ich wykończeniem. Wyobraźcie
sobie, że zawód tkacza jest jednym 
z najstarszych zawodów uprawianych
przez człowieka. Jego początki
sięgają  neolitu! !! Powstały wtedy
najstarsze, pionowe warsztaty tkackie.

Na zdj. obok zamieściliśmy fragment
fresku Praca tkaczy w Egipcie.
Wyczytaliśmy w wikipedii, że już 
W epoce brązu powstało i rozwinęło
się tkactwo tabliczkowe. A
poziome warsztaty tkackie jak
i pionowe, prawie w niezmienionej
formie dotrwały do współczesności
i nadal są wykorzystywane w mniej
rozwiniętych regionach świata lub do
tkactwa artystycznego i ludowego.
Krosno tkackie z prostym ręcznym
mechanizmem przerzutowym
skonstruował w 1738 roku John Kay.
Pierwsze krosno mechaniczne
powstało w 1785r. i było przyczyną
niepokojów społecznych, bo  ludzie 
tracili pracę w tkactwie.
Na przełomie XVIII i XIX wieku 
Jacquard opracował mechanizm,
który połączony z normalnym
krosnem dawał możliwość tkania
wielkoformatowych wzorów, o czym
wspominaliśmy na poprzedniej
stronie.Przypomnijmy powstały tak
zwane krosna żakardowe.

Praca tkaczy w Egipcie
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NIEZWYKŁE PIĘKNO I CZAR JEDWABIU :)

Jedwabnictwo odkryto
bardzo wcześnie, a
chiński haft należy do
jednej z najstarszych
czynności artystyczno-
rzemieślniczych,
znanych już 4 do 5 tys.
lat temu. Wyobraźcie
sobie, że badania
archeologiczne
przeprowadzone w
grobie chińskim z
Okresu 475 – 221 r.
p.n.e.  odkryły haft.

ź:kreatywnetworzenie

Praca nad haftem
jedwabnym jest 
podobno niezwykle
pracochłonna.
Wykonanie jednego
obrazka zajmuje nawet
kilka miesięcy a czasem
lat pracy dzień w dzień.
Każdy obrazek
wykonany jest tak, że na
każdej stronie materiału
wygląda tak samo.

Chińska dziewczyna zanim w wieku
szesnastu lat została wydana za mąż
musiała nauczyć się haftować, a
swojej teściowej i przyszłej rodzinie w
prezencie ślubnym podarować
wyhaftowane przez siebie obuwie.
Teściowa między innymi po
wyhaftowanych bucikach dokonywała
pierwszej oceny synowej i właśnie to
przeważnie zaważało na lepszym lub
gorszym traktowaniu. źródło:blogwen

ź:

źródło:Ręczny chiński haft jedwabiem na jedwabiu

vestatekstyl.ru

kolyan.net


