
 

Priročen članek, ki zajema obdelovanje lesa v uporabne žlice. 

Kaj je rezbarjenje žlice? Kaj pomeni ta tehnika? 

Eden najpogostejših rezbarskih projektov je žlica. Priljubljen je med tistimi, ki delajo prve korake v 

rezbarstvu, in med profesionalci. Tako kot vse rezbarjenje v lesu je tudi izdelovanje žlic zasvojljivo in 

zadovoljivo. Z najboljšimi orodji za rezbarjenje lesa je postopek sproščujoč, na koncu pa dobite uporabno 

in lepo stvar, ki ste jo izdelali popolnoma sami! Zato nikoli ne morete izdelati samo ene žlice, vedno 

boste z veseljem izdelali še kakšno. 

Kaj potrebujem za rezbarjenje žlic? 

Najprej se prepričajte, da imate vse, kar potrebujete za izdelavo žlice. Vedno uporabljajte najboljše 

orodje za rezbarjenje lesa! To so glavne stvari, ki jih boste potrebovali: 

• kos lesa, iz katerega boste izdelali žlico, 

• svinčnik ali pisalo za zarisovanje oblike žlice, 

• sekiro za odstranjevanje odvečnega lesa in grobo oblikovanje oblike žlice, 

• nož za rezbarjenje žlice (nož z ukrivljenim rezilom) za izrezovanje sklede, 

• najboljši rezbarski nož za rezbarjenje lesa, 

• brusni papir za brušenje žlice po končanem rezbarjenju, 

• čebelji vosek ali olje za zaščito izdelane žlice. 

https://www.rek.si/SI/zlicarji-2#/pageSize=6&viewMode=grid&orderBy=0
https://www.rek.si/SI/rezbarski-nozki-2


 

Pametna odločitev bo, da si priskrbite najboljši komplet za rezbarjenje v lesu za začetnike in da ne 

izbirate orodja enega za drugim. Oglejte si ta komplet orodij za rezbarjenje žlic, saj boste v njem našli 

vse, kar potrebujete. Začetniške pakete si lahko ogledate tukaj. 

Kako izrezljati žlico? 

1. Na kos lesa narišite obris žlice. Bodite pozorni na to, kako gredo tkiva lesa. Če greste skupaj s 

tkivi, bo vaša stvaritev močnejša. Tam, kjer vaša zasnova ne sledi tkivom lesa in tkiva prečkajo 

vaš projekt, bo žlica manj odporna na obremenitve. Pri oblikovanju poskušajte slediti lesnim 

tkivom. 

2. Vzemite sekiro ali sekirico in odtrgajte ves odvečni les, pri čemer pustite nekaj lesa okoli žlice, ki 

ga boste pozneje odstranili z nožem in naredili natančno obliko. 

3. Z nožem žličarjem izdolbite skledo žlice. Nož lahko držite, kot bi ga držali pri lupljenju krompirja. 

Odstranjujte po koščkih, dokler ne oblikujete popolne želene sklede. 

4. Nato z nožem za rezbarjenje lesa odstranite ves preostali odvečni les z ročaja, hrbtišča in robov 

žlice. Ko je oblika popolna, lahko žlici po želji dodate nekaj okrasnih rezbarij. 

5. Ko je žlica pripravljena, jo obrusite z brusnim papirjem in nato nanesite zaščitno plast čebeljega 

voska ali olja. 

 

Nasveti za izbiro lesa 

https://www.rek.si/SI/hobby-paketi-za-zacetnike
https://www.rek.si/SI/rezbarski-nozki-2
https://www.rek.si/SI/rezbarski-nozki-2


V gozdu si lahko vedno odrežete vejo in na kateri lahko vadite rezbarjenje. Vendar lahko zeleni les (les, 

ki ni bil ustrezno posušen) pozneje spremeni svojo obliko ali poči, ko se posuši. Po drugi strani pa je 

zeleni les vedno mehkejši in ga je lažje obdelovati; poleg tega boste uživali v vonju sveže odrezanega 

lesa. Če želite iz zelenega lesa izdelati žlico in jo pozneje uporabiti, se naučite tehnike pravilnega 

sušenja. 

Če nameravate rezbariti posušen les, izberite vrste, ki jih ni tako težko rezati, na primer lipov les. Ne 

želite se ubadati s trdim lesom, še posebej, ko delate prve korake v rezbarjenju. Les, ki ga je težje 

rezati, kot sta breza ali češnja, lahko za več dni namočite v plastično vedro, da bo delo z njim lažje. 

Če nameravate žlico uporabljati za hrano, imejte v mislih, da se nekatere vrste lesa v stiku z maščobo 

zlahka obarvajo, med njimi tudi lipov les. Medtem ko bosta breza ali češnja dobra izbira za tovrstne žlice, 

saj se ne obarvata. 

Rezbarjenje žlic je zabavno in sproščujoče, zato vam ne bo žal, da ste to poskusili. Zgrabite naš najboljši 

komplet rezbarjenja v les za začetnike - ta komplet orodij je zasnovan posebej za rezbarjenje žlic! 

Uživajte v učenju rezbarjenja. In ko boste pozneje pogledali drevesno vejo ali kos lesa in videli žlico, ki jo 

je mogoče izdelati iz njega, boste vedeli, da postajate profesionalec. 
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