
 

  

 

 

 

Obsežen članek ki zajema različne vrste rezbarskih orodij, pripomočkov za brušenje in 

varnost pri začetnem rezbarjenju. 

 

Vrste rezbarskih nožev 

Rezbarjenje je precej raznolik hobi, ki ljudem ponuja priložnost, da počnejo točno to, kar jim je všeč, 

in tako, kot jim je všeč. Izberete lahko različne vrste lesa, ki so vam bolj po okusu z barvo, teksturo 

ali videzom, in izberete različne vrste orodij, da na leseni površini ustvarite potrebne linije. Zaradi 

tega je izredno zanimivo vaditi in eksperimentirati z vsemi vrstami orodij, ki jih lahko primete v roke: 

velika raznolikost je vznemirljiva za tiste, ki čutijo resnično strast do rezbarjenja ali oblikovanja lesa. 

Vendar pa ta velika raznolikost povzroča veliko zmedo med imeni orodij za rezbarjenje lesa, ki ne 

bodo nikomur lahka. Če ste se torej odločili, da je čas, da se znebite zmede in končno ugotovite, 

kako se vse skupaj imenuje, zakaj in kako deluje - dobrodošli tukaj, z veseljem bomo z vami delili 

nekaj teh dragocenih informacij. 



 

 

Oblikovanje seznama orodij za rezbarjenje v lesu: kaj in kako 

Zdaj, ko smo ugotovili, da gre za delovni proces, s katerim lahko izvemo vse, kar je treba vedeti v 

svetu rezbarjenja, je čas, da se prepustimo veliki količini informacij, ki jih boste dobili. 

Na splošno lahko torej orodja razdelimo v 2 kategoriji: orodja za začetnike in napredna orodja. 

Nekatere vrste orodij za rezbarjenje lesa namreč v delavnici ne potrebujete, razen če ste izkušen 

rezbar, ki išče večjo raznolikost pri rezbarjenju. 

Začetniški seznam orodij za rezbarjenje vključuje nože, dleta in atribute za struženje. To je zelo 

posplošena razlaga za preprosto predstavitev teh imen. Ko se poglobite, boste ugotovili, da 

obstajajo noži, kot so detajlni, rezalni noži, žličarji (ki se uporabljajo za izdelavo skodelic, vendar 

večinoma žlic), groborezni, Sloydovi (z ravnim rezilom) in tako naprej. Dleta pa imajo vrste, kot so 

ploščata, zaobljena, globoka in plitva, ravna ali upognjena. 

Za brušenje lahko izberete poljubno podlago, na primer podlago iz usnja, gladilni kamen, 

gladilni jermen za brušenje orodja, pa tudi precej zmesi, ki so kot pasta in jih nanesete na podlago 

za brušenje, da rezilo lažje drsi. 

Morda se vam to zdi nekoliko pretirano in zmedeno, kajne? Če se vam zdi, smo tukaj, da vam to 

pojasnimo. Tako da kar začnimo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=rezbarski%20no%C5%BEek&sid=true&isc=true&orderBy=0#/specFilters=16!#-!90&pageSize=6&viewMode=grid&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/filterSearch?q=rezbarsko%20dleto&cid=0&isc=true&pf=&pt=&sid=true&adv=false&isc=false&sid=false
https://www.rek.si/SI/struzna-dleta
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=geometrijski&sid=true&isc=true&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/rezbarski-nozki-#/noFilterApplied
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=%C5%BEli%C4%8Dar&sid=true&isc=true&orderBy=0#/pageSize=6&viewMode=grid&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/mizarsko-dleto-z
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=SLOYD&sid=true&isc=true&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=kamen&sid=true&isc=true&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/gladilni-jermen-st-r
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=pasta&sid=true&isc=true&orderBy=0


 

 

 

Vrste orodij za rezbarjenje lesa 

Začnimo z noži - so glavni atribut za rezbarjenje lesu, zato se morajo pojaviti na začetku tega 

seznama. Tistega, ki se uporablja za ustvarjanje splošnega obrisa projekta in njegove oblike, lahko 

imenujemo nož za splošno rezbarjenje, groborezni nož ali nož ¨sloyd¨.  

Nekateri ljudje, ki jih morda poznate, lahko za takšno delo uporabljajo celo žepni nož, kar je odvisno 

izključno od posameznika. 

Nož za detajle ima običajno bolj koničast konec rezila, saj mora biti ta tanjši in ostrejši, da ustvari 

detajle na površini. Rezalni noži za rezbarjenje se lahko imenujejo tudi noži za 

rezbarjenje geometrijskih oblik, ker imajo nenavadne oblike rezil: pri rezbarjenju z rezalnimi nožki 

gre bolj za vzorec, ki ga ustvarite, zato so večinoma videti kot orodje za samo eno vrsto dela. 

Za rezbarjenje žlic lahko uporabite nož žličar (to je nož s poševnimi robovi na eni ali obeh straneh 

za ustvarjanje globokih vzorcev, ki bi jih sicer težko oblikovali z drugimi noži) ali različna ravna ter 

ukrivljena dleta  

https://www.rek.si/SI/rezbarski-nozki-
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=sloyd&sid=true&isc=true&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/filterSearch?q=geometrijski&cid=0&isc=true&pf=&pt=&sid=true&adv=false&isc=false&sid=false
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=%C5%BEli%C4%8Dar&sid=true&isc=true&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=dleto&sid=true&isc=true&orderBy=0


 

Zdaj, ko smo se dotaknili te teme, spregovorimo o tistih malih instrumentih, ki olajšajo rezbarjenje 

ter izboljšajo vašo izkušnjo. Vrste rezbarskih dlet so odvisne od nekaj dejavnikov, na katere morate 

biti pozorni to sta oblika in širina. Bistvo je, da večji kot je razpon, globlje je vaše orodje. Tako je v 

osnovi širina št. 1 plitva, širina št. 8 pa ustvarja globje linije. 

Širina vpliva na količino lesnih odpadkov, ki se jih znebite med uporabo pripomočka, oblika pa 

omogoča različne vrste linij - za splošno zarisovanje imate lahko ravno dleto, zaobljeno za 

ustvarjanje linij kot dekorativnega elementa in v-obliko (ali u-obliko) za najfinejše linije. (preverite 

tudi, kako se nabrusijo V orodja) 

Seveda je treba poskrbeti, da bodo ostri. Ne bo velike razlike, če se boste odločili za 

uporabo jermena, ali kamna, saj opravljata podobno delo. Običajno je jermen bolj stabilen, saj ima 

pod usnjem leseno podlago, kamen pa je lahko bolj fini. Uporabite lahko tudi usnjeno kolo, ki ga je 

treba za vrtenje pritrditi na električno orodje, kot je vrtalnik ali brusni stroj. To je hitrejše od vsega, 

pri čemer morate delati z rokami, vendar je pri tem treba uporabiti tudi mešanico iz polirne paste. 

Sestavine so paste različnih barv in namenov, ki vplivajo na gladkost rezila, njegovo kakovost in 

ostrino. Ko iščete tovrstne pripomočke za brušenje, izbirajte pametno. 

 

Varne vrste tehnik rezbarjenja v lesu 

Zdaj, ko so opisane vrste rezbarskih nožev, si lahko predstavljate, kako in kdaj jih je treba 

uporabljati. Tudi njihov namen jih deli v nekaj kategorij: detajliranje, preprosto rezbarjenje, vbočeno 

rezbarjenje. Vsekakor morate razumeti, da delo z vsakim orodjem na enak način ne bo preveč 

produktivno. Za njihovo uporabo so potrebni različni prijemi, sile in gibi. 

https://www.rek.si/SI/ostrenje-kotnih-dlet
https://www.rek.si/SI/gladilni-jermen-st-r
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=kamen&sid=true&isc=true&orderBy=0#/noFilterApplied
https://www.rek.si/SI/filterSearch?q=polirni&cid=0&isc=true&pf=&pt=&sid=true&adv=false&isc=false&sid=false
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=pasta&sid=true&isc=true&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=pasta&sid=true&isc=true&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/filterSearch?q=rezbarski%20no%C5%BEek%20C&cid=0&isc=true&pf=&pt=&sid=true&adv=false&isc=false&sid=false#/pageSize=6&viewMode=grid&orderBy=0


 

Predvsem jim je skupna obvezna varnostna tehnika. Med delom je priporočljivo nositi varnostni 

trak in zaščito za palec. Preprečujeta poškodbe in zmanjšujeta tveganja, ki jih rezbarjenje kot hobi z 

uporabo ostrih instrumentov zagotovo prinaša. 

Potem si zapomnite: pri ustvarjanju podrobnosti na površini bodite previdni. Ta rezila morajo biti za 

lažje delo zelo dobro nabrušena, zato podnje ne polagajte prstov ali česa podobnega. Če je rezilo 

res dobro nabrušeno, vam ne bo treba uporabiti veliko sile, da bi ustvarili zahtevane linije. 

Tudi pri preprostem rezbarjenju morate orodje dobro nabrusiti, še posebej, če delate s trdim 

lesom. Na splošno uporaba neostrih orodij nikoli ni dobra, saj boste morali uporabiti več sile. Zato 

se boste hitreje utrudili, poleg tega pa tvegate, da si boste nakopali kakšno poškodbo. 

Rezbarjenje žlic je povsem varno, če imajo vaši noži, dleta ali žličarji enostransko fazo. Če pa imajo 

dvostransko, morate paziti na svoje roke. 

Upamo, da smo s tem rešili uganko o vrstah nožev za rezbarjenje, ki ste jo skušali razvozlati. Veliko 

sreče! 

 

  

Povzeto po BeaverCraft Types of wood carving knifes 

https://www.rek.si/SI/hobby-paket-keltska-zlica-diy04
https://www.rek.si/SI/rezbarski-nozki-
https://www.rek.si/SI/Rezbarska-dleta
https://www.rek.si/SI/filterSearch?adv=true&cid=0&mid=0&vid=0&q=%C5%BEli%C4%8Dar&sid=true&isc=true&orderBy=0

