
 
 

 

KAKO NAREDITI KOŠARICO ALI JERBAS IZ VRVICE NA 

ENOSTAVEN NAČIN? 

 

 

Pozdravljeni mlade planinke in planinci! 

V našem društvu smo se odločili, da za vas pripravimo »spletne« delavnice in tako 

ostanemo v stiku tudi v času, ko upoštevamo navodila in ostajamo doma. 

Delavnice seveda niso obvezne. V kolikor pa radi ustvarjate, pred vrati pa so tudi 

prazniki, vas z veseljem vabimo, da se nam pridružite. 

Poznate besedo »jerbas«? Tako imenujemo pleteno košaro z ravnim dnom in 

navadno z majhnima ročajema ob strani. 

Pa začnimo. 

Za prvi del izdelave bomo potrebovali naslednje pripomočke: 

- vrvico, lahko tudi volno različne debeline in barve, 

- tekoče šolsko lepilo, 

- skledo takšne ali drugačne oblike, 

- plastična posoda od živil, 

- prozorno folijo za živila. 

 

Fotografija 1 



 
 

 

Najprej bomo skledo oziroma naš kalup »oblekli« v prozorno folijo za živila, da 

bomo kasneje naš unikatni izdelek tudi lažje odstranili. Hkrati pa bomo našim 

staršem prihranili delo, da ne bo potrebno toliko čistiti posode. ☺ 

 

Fotografija 2 

 

Je naša skleda zavita? Je. Super. Sedaj pa poiščimo kakšno posodo, katero bomo 

napolnili s tekočim lepilom in vodo v razmerju 1:1. Najbolj primerne so plastične 

posode od živil (margarina, skuta), da jih bomo lahko oprali in prihranili še za naše 

naslednje ustvarjanje.  

 

Fotografija 3 

 

Posode (kalupi), katere smo zavili v folijo za živila, bodo po našem pestrem izboru 

zelo različne velikosti in oblike. Predlagam, da vrvico ali volno narežemo na daljše 

dolžine (1-2 metra). Za začetek eno. V kolikor se bo izkazalo, da bo premalo, pa 

še eno. Vrvico namočimo v tekoče lepilo, da se lepo prepoji. Zunanja plast vrvice 

mora biti prevlečena s tanko plastjo lepila. V kolikor je lepila preveč, ga lahko 

odstranimo tako, da vrvico povlečemo med dvema prstoma.  



 
 

 

Fotografija 4 

 

Vrvico, prepojeno s tekočim lepilom, poljubno polagamo na skledo (kalup). Lahko 

pa se odločimo tudi za izdelavo jerbasa z vzorci. Vašim ustvarjalnim rokicam in 

domišljiji puščamo prosto pot ☺. Verjemite, vsak izdelek bo unikaten, edinstven, 

najlepši. 

 

Fotografija 5 

 

Našim malim jerbasom smo dodelili obliko. Z naslednjima dvema sestavinama iz 

mamine shrambe pa bomo obliko še dodatno utrdili: 

- koruzni škrob, 

- voda. 

Za lažji nanos pripravka pa še čopič ali krpico. 



 
 

 

Fotografija 6 

 

Najprej zmešamo koruzni škrob in mrzlo vodo v gladko tekočino brez grudic. 

 

Fotografija 7 

 

Nato tekočino vlijemo v vročo vodo in kuhamo toliko časa, da nastane kompaktna 

zmes. Preden jerbas premažemo zmes ohladimo.  

 

Fotografija 8 

 

Naš unikatni izdelek pustimo sušiti na toplem 24 ur oz. toliko časa, dokler se ne 

posuši v celoti. Previdno ga odstranimo z naše sklede. Izdelek mora biti dovolj trd, 

da vanj lahko položimo sadje, čokoladna jajčka in še in še...  



 
 

 

Z veseljem pričakujemo fotografije vaših izdelkov, katere bomo z vašim 

dovoljenjem objavili na naši spletni strani.  

Se vidimo kmalu.  

 

Pa še manjši namig za našo naslednjo delavnico ☺ 

 

 

 

Dobra volja je najbolja ☺ 

 

Za vas pripravila vodnica Simona  

 

Gozd Martuljek, 30. 3. 2020 


