
 



Výzdobné techniky v tradičnom ľudovom odeve Novohradu 

 

Koliesko 2019 2 

 

Výstava Výzdobné techniky  

v tradičnom ľudovom odeve Novohradu 

 

 Pre určenie pôvodu jednotlivých odevných variantov v ľudo-

vom odievaní bola dôležitá výzdoba – techniky, umiestnenie, cel-

ková kompozícia či motívy výzdoby. Nekonečné varianty jednotli-

vých motívov, osobité kompozície vzorov, farebné kombinácie a 

celý rad výzdobných techník sa stali zdrojom neustáleho obdivu a 

inšpirácie nasledujúcich generácií. Ľudový odev ostáva dodnes 

stálym zdrojom inšpirácie pre neprofesionálnych i profesionálnych 

tvorcov, odevných a textilných výtvarníkov, dizajnérov. 

Zámerom výstavy je predstaviť jednotlivé výzdobné techniky 

uplatňované na tradičnom odeve na území Novohradu. Jednotlivé 

techniky sú predstavené prostredníctvom zbierkových predmetov 

zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci.  

 Návštevníci spoznajú techniky: vytkávanie, viazanie strapcov, 

paličkovaná čipka, výšivka podľa počítaných nití a podľa predkre-

slenia, výšivka cez riasenie, nášivky. 

 

 



Výzdobné techniky v tradičnom ľudovom odeve Novohradu 

 

Koliesko 2019 3 

 

Strapce slúžili na ukončenie tkaniny, na ktorej vznikali tak, že 

sa osnova po utkaní nedostrihla tesne pri poslednom útku, ale 

o niečo ďalej, a tak sa hotové plátno vytiahlo z niteľníc. Takto voľne 

ukončené strapce sa nachádzajú napr. na spodnom okraji mužs-

kých gatí. 

 
 Strapce ženy robili z vlastných nití tkaniny, alebo ich viazali 

z vovlečených nití. Tie už vykazujú známku toho, že strapce nemali 

len praktický účel, na ukončenie tkaniny, ale aj na účel dekoratívny. 

 Technické prvky uväzovanie strapcov na odevy sú uzly a sluč-

ky. Z ich rôznych kombinácií vznikajú náročné a vysoko estetické 

motívy. Nite sa musia počítať tak, aby sa zabezpečila symetria 

motívov a ich rytmický sled. 
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Vznik čipiek nie je dosiaľ celkom jasný, prevláda názor, že pa-

ličkovaná čipka vznikla v Taliansku v 16. stor., pretože z tohto ob-

dobia pochádza viacero vzorkovníkov s vysoko technicky náročný-

mi čipkami. Pôvodne však zrejme pochádza čipka z Dalmácie. 

Z Talianska sa dostala paličkovaná čipka do ostatných európskych 

krajín. 

Novohradská paličkovaná čipka má niekoľko spoločných prv-

kov s hontianskou čipkou, avšak má svoju charakteristickú or-

namentiku a stavbu. Paličkovaná čipka pôvodne slúžila na spojenie 

hrubšej textílie tak, aby nevznikol hrubý, nepoddajný švík. Bola vý-

borným prvkom na ochranu okrajov textílií, ktoré lemovala. V tradič-

nom ľudovom odeve sa najviac uplatňovala na ženských rukáv-

coch, sukniach, rubáčoch a na mužských košeliach.  
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Pri výšivke podľa počítaných nití ide o vyšívanie jednodu-
chých i zložitejších stehov na základe presného odpočítavania 
nitiek. Najčastejšie sa vyšíva cez 2-4 nitky, podľa hrúbky a štruktúry 
tkaniny. Najstaršie z týchto techník sú funkčné stehy – spojovací, 
slučkovací, spevňujúci steh cez riasenie. Ukončovali, spájali 
a spevňovali textílie a odevy.  
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Mimoriadne dôležitú úlohu medzi počítanými technikami zoh-

rávala krížiková výšivka, ktorá sa vyskytovala na všetkých častiach 

rukávcov, na spodku mužských záster a gatí. Krížikmi sa vyšívali 

širšie a užšie pásiky podľa toho, na ktorom mieste sa použili. Orna-

ment v počítanej výšivke bol geometrický a štylizovaný rastlinný. 

Jednoduchšie motívy vytvárali geometrizujúce tvary, ako napr. čia-

ry, krivinky, kosoštvorce, listy, rozmajrín, krížiky, ďatelinky, atď. Šir-

šie mali podobu hviezdy, jadra. Na výšivkách nachádzame natura-

listické rastlinné a figurálne motívy, ako napr. ruže, ľalie, zajace, 

levy a pod. 
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Vyšívanie podľa predkreslenia zahŕňa tzv. plné vyšívanie, 

vyšívanie na dierky a na tyle. Plná výšivka v 1. polovici 20. storočia 

prebrala technickú úroveň krížikovej výšivky a výšivky krivou ihlou, 

avšak neprebrala ich technickú, ani výtvarnú  úroveň. Motívy plnej 

výšivky často pochádzajú z výšiviek robených krivou ihlou 

Retiazkovým stehom sa vyšívali plné, kontúrované alebo vyre-

závané motívy. Vyrezávané motívy sa podkladali tylom alebo plát-

nom. Motívy sa vypĺňali úzkymi hustými radmi drobnej retiazky 

alebo hustou retiazkovou krivinkou z dlhých očiek.  

Motívy vyšívané krivou ihlou boli usporiadané do radov a pá-

sov na rukávcoch, na sukniach a zásterách. Na živôtikoch, koncoch 

kosičiek a na čepci mala vyšívačka možnosť vyplniť aj plochy, orá-

mované z troch strán, takže motívy sa dali celkom inak zoskupovať. 
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 Výhodou nášivky je pomerne rýchla výplň plochy, farebnosť 

a rôznorodosť materiálov poskytujú neobmedzené možnosti, avšak 

ochudobňuje motiviku zdobenia. Zo začiatku pozostávala z detailov 

robených z tkaníc a pletencov, skladanej stužky do dutých dutiniek,  

prípadne z uzlíkov z vlnenej nite. Pozdejšie sa k týmto prvkom pri-

dali sklenené perličky rôznej farby. Nášivky sa aplikovali na čepce 

a živôtiky, krajce, kde je možné sledovať základné zásady stavby 

výzdoby: motívy sú usporiadané do jednoduchších alebo zložitej-

ších radov, na určitých častiach živôtika do trojuholníkových plôch. 

Úzke stuhy sa strihali a zošívali  do podoby krížikov, poloružičiek, 

ružičiek a zúbkov a v rôznom zoskupení sa prišívali na podklad. 

Stuhová výzdoba sa ďalej ovíja nitkami, dopĺňa rôznymi šujtášmi, 

kovovými flitrami, korálikmi a gombíkami.  
 

Výstavu pripravilo:  
Novohradské múzeum a galéria v spolupráci  

s Novohradským osvetovým strediskom v rámci Festivalu ľudovej kultúry  
– stretnutia mladých folkloristov Koliesko 2018 

Zodpovedná: Mária Ambrušová 
Kurátorka: Mgr. Michaela Škodová,  

Výtvarné riešenie výstavy: Jaroslava Hatvaniová 
Tlač: NOS Lučenec 

Rok: 2019 


