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Po babičce, která byla vyhlášenou přadlenou, jsem zdědila
kolovrátek, a ten pak několik let stál v obýváku jako dekorace.
Minulé jaro jsem byla pomáhat sousedům se stříháním ovcí a bylo
mi líto krásné měkoučké vlny, která měla skončit zakopána v zemi
jako nepotřebný materiál a také jsem si vzpomněla na babičku jak
láskyplně a s úctou s vlnou zacházela. Vypůjčila jsem si jutový pytel
a část vlny jsem si odnesla domů. Pak nastalo praní ve staré dětské
vaničce, několikáté máchání, znovu a znovu, až byla voda čistá.
Sušila jsem na plotě a těšila se na další práci. Když byla vlna suchá,
seděla jsem na verandě a čechrala ji do voňavých nadýchaných
chomáčků.
Jisté zklamání přišlo, když jsem se pokoušela vlnu česat na starých
kramplích. Drátkové zuby byly už z části vylámané a jiné povolovaly.
Rozhodla jsme se proto pořídit si novou moderní česačku a pak už
se česalo jedna radost. Nemohla jsem uvěřit proměnám tohoto
úžasného materiálu.
Konečně přišla řada na kolovrátek. Naposledy jsem viděla příst
babičku ještě jako dítě a matně jsem si pamatovala, jak se točilo
kolo a babička povytahovala vlákna, která se sama vtahovala a
natáčela na cívku. Trvalo mi dva večery, než jsem přišla na to, jak
vlákno vést a jak mám seřídit napnutí šňůr na kole a cívce.
První vlákna připomínala nepovedené provazy ale byla jsem za ně
šťastná. Po dvou týdnech jsem ale předla vlnu.
Uběhlo hodně času, kdy jsem se snažila zdokonalovat a vymýšlet
další techniky a způsoby zpracování. Nyní pracuji především s vlnou
australské merino, která je heboučká a na nošení neskutečně
příjemná. Vlnu si sama barvím, pak ji předu a pletu čepice, kdy
každá je originálem.
Výrobky pak doplsťuji aby byly ještě krásnější.
Nabídka společnosti zahrnuje:
• Ruční zpracování vlny - praní - barvení - česání - tkaní pletení - plstění
• Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních
doplňků
• Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček
a dětských kočárků
• Výroba dřevěných knoflíků
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