
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenca rokodelskih dejavnosti /  

Handwerkliche Tätigkeiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 



  barvanje z naravnimi materiali - Färben mit Naturmaterialien 

   barvanje z rastlinskimi barvili - Färben mit Pflanzenfarben 

   čebelarstvo – Bienenzucht 

   ekološko kmetovanje - Ökologische Landwirtschaft 

   gojenje in predelava konoplje - Hanfanbau und Verarbeitung 

   gojenje in predelava lanu - Leinanbau und Verarbeitung 

   gojenje in predelava sadja - Obstbau und Obstverarbeitung 

   graverstvo – Graveur 

   izdelovanje blazin – Polsterherstellung 

   izdelovanje cementne strešne kritine - šipčakov - Herstellung von 
Betondachziegeln in Spitzform 

   izdelovanje dravskih škratkov iz polsti in lesa - Herstellung von Drauzwergen 

   izdelovanje glasbil – Instrumentenbau 

   izdelovanje glinastih reliefov - Erzeugung von Tonreliefs 

   izdelovanje intarzij iz lesa – Holzintarsienherstellung 

   izdelovanje intarzij iz slame – Strohintarsienherstellung 

   izdelovanje kamnitih predmetov - Herstellung von Steingegenständen 

   izdelovanje klekljanih čipk - Herstellung von Klöppelspitzen 

   izdelovanje klekljanih čipk in vzorcev - Herstellung von Klöppelspitzen und 
Klöppelmustern 

   izdelovanje kovinskih predmetov - Herstellung von Metallgegenständen 

   izdelovanje krpank – Patchwork 

   izdelovanje lesenih igrač – Holzspielzeugereugung 

   izdelovanje lesenih predmetov - Herstellung von Holzgegenständen 

   izdelovanje lutk – Puppenherstellung 

   izdelovanje medenih kruhkov – Lebkuchenerzeugung 

   izdelovanje metel – Besenerzeugung 

   izdelovanje naravnih mil - Herstellung von Naturseife 

   izdelovanje narodnih noš - Herstellung von Volkstrachten 

   izdelovanje necanih čipk - Herstellung von Netzspitzen 

   izdelovanje okraskov iz medenega testa - Herstellung von Zierrat aus 
Lebkuchenteig 

   izdelovanje povoskanih rož iz krep papirja - Herstellung von gewachsten 
Krepppapierblumen 

   izdelovanje pribora za klekljanje - Herstellung von Klöppelzubehör 



   izdelovanje rož iz krep papirja - Herstellung von Krepppapierblumen 

   izdelovanje rož iz sekanega papirja - Blumenherstellung aus Stanzpapier 

   izdelovanje unikatnih lesenih predmetov - Herstellung von 
Unikatholzgegenständen 

   izdelovanje vezenin - Herstellung von Stickarbeiten 

   izdelovanje vitražev – Buntglasverglasungen 

   izdelovanje vodnih koles - Herstellung von Mühlrädern 

   izdelovanje vzglavnikov – Kopfpolsterherstellung 

   jermenarstvo – Riemerei 

   kamnoseštvo – Steinmetzwerkstatt 

   keramičarstvo – Keramikwerkstatt 

   kleklanje – Klöckeln 

   kovinostrugarstvo – Metalldrechslerei 

   krašenje pirhov - Dekorieren von Ostereiern 

   kuha – Kochstube 

   kvačkanje – Häkeln 

   lectarstvo – Lebzelterei 

   lesostrugarstvo – Holzdrechslerei 

   lončarstvo – Töpferei 

   medičarstvo – Lebzelterei 

   mizarstvo – Tischlerei 

   oblikovanje cvetličnih kompozicij - Gestaltung von Blumenkompositionen 

   oblikovanje in poslikava porcelana - Gestaltung und Bemalung von Porzellan 

   oblikovanje iz fimo mase - Gestaltung mit Fimo-Masse 

   oblikovanje iz pardo mase - Gestaltung mit Pardo-Masse 

   oblikovanje izdelkov iz papirja - Gestaltung von Papiererzeugnissen 

   oblikovanje jeklenih skulptur - Gestaltung von Stahlskulpturen 

   oblikovanje keramike – Keramikgestaltung 

   oblikovanje nakita - Gestaltung von Schmuck 

   oblikovanje nakita iz damaščanskega jekla - Gestaltung von Schmuck aus 
Damaszener Stahl 

   oblikovanje steklenih izdelkov - Gestaltung von Glaserzeugnissen 

   oblikovanje tekstilij in oblačil - Gestaltung von Textilien und Kleidern 

   obnavljanje starih mlinskih naprav - Restaurierung von alten Mühlvorrichtungen 

  okraševanje sveč – Kerzenverzierung 



   peka – Backstube 

   peka kruha v krušni peči - Holzofen-Brotbäckerei 

   pletarstvo – Korbflechterei 

   pletenje – Strickerei 

   podkovno in orodno kovaštvo - Huf- und Beschlagschmied, Werkzeugschmied 

   polstenje – Filzmacherei 

   poslikava keramike – Keramikmalerei 

   poslikava svile – Seidenmalerei 

   poslikave – Malereien 

   predenje – Spinnerei 

   prekrivanje streh s "šitlni in skodlami - Dacheindeckung mit Holzschindeln 

  rezbarstvo – Schnitzerei 

   ročno brušenje stekla - Händisches Schleifen von Glas 

   ročno cepljenje "šitlnov" – Schindelherstellung 

   ročno cepljenje macesnovih skodel - Herstellung von Lärchenschindeln 

   ročno izdelovanje papirja - Händische Papierherstellung 

   ročno šivanje – Handnäherei 

   sedlarstvo – Sattlerei 

   šivanje – Näherei 

   slikanje na steklo – Hinterglasmalerei 

   slikarstvo – Malerei 

   sodarstvo – Fassbinderei 

   steklarstvo – Glaserei 

   stiskanje olj – Ölpresse 

   sušenje sadja - Trockenobst-Herstellung 

   svečarstvo – Kerzenmacherei 

   tkalstvo – Weberei 

   umetnostno kovaštvo – Kunstschmiede 

   unikatno klasično krojaštvo - Klassische Maßschneiderei 

   uokvirjanje – Rahmenherstellung 

   usnjarstvo – Lederherstellung 

   vlivanje sveč – Kerzengießerei 

   zeliščarstvo - Kräuterheilkunde  
 


