
Polsteni izdelki (copati, odejica) 

Ker imamo radi sebe in svoje najdražje, si privoščimo najboljše kar narava lahko ponudi. 

 

Copati in vsi drugi polsteni izdelki so ročno izdelan unikat iz 100% domače volne avtohtone 

pasme jezersko solčavskih ovac, ki se skozi leto pasejo na visokogorskih pašnikih posejanih 

po vrhovih Solčavskega. Mi jim zagotovimo najboljšo hrano, one nam vračajo z odlično 

volno, ki jim jo ostrižemo spomladi, preden gredo na planino in jeseni, ko jih priženemo nazaj 

v dolino. Po pranju, sušenju in krtačenju volne sledi nadaljnja obdelava volne. 

S pomočjo vode, mila in marljivih rok so polsteni izdelki  izdelani iz enega kosa, brez šivanja, 

obdelani brez agresivnih sredstev. Pri večjih številkah je na podplatih v dveh delih namazan 

lateks, da copati ne drsijo.  

Prednosti volne:  

Volna je eno najbolj dragocenih vlaken narave. Prepoznana kot najbolj zračna tkanina, ki je 

na voljo. 

Volna je odličen toplotni izolator  - na toploto odreagira tako, da jo »posrka« v svoja vlakna. 

Višja je temperatura telesa, več toplote »posrkajo« volnena vlakna in odvečno temperaturo 

sprostijo na površje. Istočasno pa volna tudi prepušča vlago (to pomeni, da volna vpija pot in 

ostalo vlago s  telesa in jo na zunanji strani hitro odda, tako da človek nima občutka mokrote, 

zato je kot naravno vlakno še posebej primerna za tiste, ki imajo težave s potenjem.)  

Zaradi te izjemne lastnosti, vas volnen izdelek prijetno greje v hladnih dneh  in deluje 

osvežujoče v toplih mesecih. 

Zaradi prepustnosti vlage je tudi odporna proti pršicam, ki potrebujejo vlago za svoje 

preživetje.  

 

Vzdrževanje in čiščenje: Po potrebi copate lahko ročno operete v topli blagi milnici 

naravnega mila, sperete v topli vodi, brez ožemanja ven stisnete vodo, oblikujete v želeno 

obliko (obujete jih na boso nogo, malce pobožate in previdno sezujete) ter posušite v senčnem 

zračnem prostoru pri sobni temperaturi. 

Če se pojavijo morebitna vlakna, le teh ne trgamo stran ampak jih odrežemo s škarjami. 

http://drustvoupocasni.weebly.com/ 

 


