
PROGRAM DELAVNICE
ROČNE OBDELAVE LESA

Velikokrat ljudje ne prepoznajo uporabne vrednosti lesa. Dostikrat je to zaradi predsodkov,
ki so posledica pomanjkanja znanja.

Les je material, ki je dostopen na vsakem koraku in iz njega lahko izdelamo trajne izdelke,
če upoštevamo stara znanja o pravilnem času poseka, pravilni obdelavi in naravni zaščiti
lesa.

Na delavnici Ročne obdelave lesa boš spoznal les od izvora materiala do končnega
izdelka, se spoznal z vrstami lesa za določen namen in se preizkusil v ročnim tesanju
tramov.



KAJ BOŠ PRIDOBIL NA DELAVNICAH?

razumel boš kako raste drevo, kaj vpliva na kakovost lesa,
kdaj je pravi čas za posek in kako les obdelamo po poseku,

kako izbrati primerne kose lesa za posamezne izdelke
in kako jih lahko zaščitimo na naraven način,

katera nova in stara orodja se uporabljajo za
obdelavo lesa v domači delavnici,

kako se sam lotiti tesanja tramov
in preprostih lesenih objektov,

kaj vse se lahko naučimo od stavbne dediščine in
kako lahko sami prenovimo lesene objekte z izključno naravnimi materiali.

PROGRAM DELAVNICE
ROČNE OBDELAVE LESA

Lokacija:
Novi Kot 9, 1319 Draga

Čas:
9.00 do 16.00

Cena:
120 evrov na osebo



Preko izročil kulturne dediščine boš spoznal večna znanja obdelave lesa in razumel boš
katere stvari vplivajo na kakovost in trajnost lesa ter katere vrste in kose izbrati za kakšen
namen.

Pridobljeno znanje ti bo pomagalo, da boš lahko izdelal lastne lesene izdelke za vsakdanjo
rabo in s tem prispeval k zmanjšanju onesnaževanja okolja.

ZBOR PRI CERKVI SV. FRANČIŠKA KSAVERJA V STAREM KOTU IN IZKUSTVENI
SPREHOD SKOZI POKRAJINO DO HIŠE MANDROVA

Poznavanje lesa se prične z razumevanjem drevesa in tega, kako njegovi rastni pogoji
vplivajo na kakovost lesa. Med vodenjem skozi gozd boš izvedel, kako se oblikujejo
značilnosti posameznih drevesnih vrst, ki vplivajo na kakovost, uporabnost in primeren čas
poseka dreves.

Na primeru izbranih dreves si bomo ogledali kako je drevo povezano v ekosistem, kakšne
oblike je in kako se to odraža v materialu s katerim delamo.

Naučil se boš kako je drevo vpeto v cikel letnih časov in kako raste, kdaj je primeren čas
poseka in kako s prebiralno sečnjo trajnostno gospodariti z gozdovi.

KJE LAHKO PO UGODNI CENI KUPIŠ ALI DOBIŠ KAKOVOSTEN LES?

Na primeru celostnega razreza hlodovine, si bomo pogledali, kako iz drevesa nastanejo
žaganci, deske in plohi, ter spregovorili o tem, kje kupiti les in njegovo ceno.

Spoznal boš kakšni kosi nastanejo pri razrezu, kako določamo kakovost hlodovine in kakšne
kose lesa izbiramo za kakšen namen.

Izvedel boš kako in kje lahko po ugodni ceni kupiš hlodovino ali žagan les, kako
transportirati hlodovino in žagance ter kako poteka razrez hlodovine in na kakšen način ter
kako dolgo sušiš deske, plohe ali tramove.

ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH VRST LESA IN NJIHOVA UPORABNOST

Posamezne vrste lesa so zelo različne glede na njihove lastnosti in uporabnost. Z ogledom
zbirke suhega lesa bomo pričeli z osnovami, kakšne kose in vrste lesa izberemo za določen
namen ter estetski učinek.

Naučil se boš o zgradbi in mehanskih lastnostih lesa (prožnost, trdnost in obstojnost), o
možnostih za naravno zaščito lesa pred škodljivci in kakšne so različne vrste lesa ter kako
ga lahko najbolje uporabimo.



ROČNO TESANJE IN ORODJA ZA OBDELAVO LESA

Z ročnim tesanjem lahko predelamo hlodovino v konstrukcijske elemente blizu izvora
materiala, brez transporta, hrupa in odvečnih komplikacij. Tesani tramovi so izdelani iz
enega samega debla, kar pomeni, da so močnejši v svoji strukturi in trajnejši zaradi
gladkega odsekovanja lesnih vlaken.

Ta, že pozabljena tehnika ročne obdelave lesa, ti bo pomagala, da boš znal, povsem sam, iz
osnovnega, surovega kosa debla ustvariti krasen kos stavbnega elementa. Brezogljična
predelava za brezogljično gradnjo, gradnjo prihodnosti!

Naučil se boš osnov osnov ročnega tesanja konstrukcijskih tramov, osnovne izvedbe
tesarskih spojev za izdelavo skeletnih konstrukcij in premikanja težkih hlodov in tesanih
tramov s pomočjo preprostih orodij.

Na delavnici boš lahko preizkusil tudi ročna orodja iz preteklih časov in si ogledal nekatera
sodobna. Preko orodja se boš spoznal s tradicijo tesaštva, skodlarstva in žagarstva.

Naučil se boš izbrati ustrezno orodje za obdelavo lesa, o uporabi starega tradicionalnega
orodja za domačo rabo in kako lahko z osnovnim ročnim orodjem ustvariš skoraj vse!

SKELETNA GRADNJA IN HIŠA MANDROVA

Skeletna gradnja je najbolj ekonomičen način izdelave lesenih, energetsko varčnih, ogljično
nevtralnih in trajnih objektov. Ogledali si bomo skeletno gradnjo na primeru Hiše Mandrova
in spoznali kako so včasih gradili samo z lesom in apnom.

Spoznal boš dobre sodobne in tradicionalne prakse vgradnje lesa, vključno s prerezom
konstrukcije objekta, ki je vse od skeleta pa do izolacije izdelan iz lesa.

Z uporabo le naravnih materialov pri prenovi hiše, boš spoznal, zakaj je vredno vložiti v
naravne izolacijske materiale ter katere vrste materialov izbrati za kakšen namen.

Naučil se boš kako sam prenoviti lesene objekte le z naravnimi materiali, kako si lahko čisto
vsak iz lesa izdela svoj objekt in kako uporabiti lokalno dostopne materiale.
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REZERVIRAJ MESTO NA DELAVNICI

https://hisamandrova.com/book-now/#start-booking-classes



