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S�ončnik� 
iz�Dolenjskega�muzeja� 
Novo�mesto
Konserviranje�tekstila,�kovine�in�lesa

Sončnik oz. parazol je vrsta dežnika, ki se je od srede 16. stoletja uporabljal kot sredstvo za 
zaščito pred soncem in kot modni dodatek. Po prvi svetovni vojni pa je počasi prišel iz rabe. 
Nosile so ga predvsem ženske.

Sončnik iz dolenjskega muzeja je bil pred konserviranjem v precej slabem stanju. Po pregledu smo ugotovili 
prisotnost nečistoč (prah, rja, barva), sledi mikroorganizmov (plesen), zlomljen čep na vrhu špic in pretrganine 
kot posledica mehanskih poškodb in rje. 

Na fotografiji smo označili mesta s poškodbami in madeži. 

Na podlagi rezultatov barvnega testa, ki je pokazal, da so barve dobro 
obstojne, smo se odločili, da bomo tkanino oprali.

Pristop k reševanju težav je bil kompleksen, saj je eno od temeljnih vprašanj 
bilo, kako se lotiti mokre obdelave tkanine, ki je vpeta v ogrodje iz lesa in 
kovine, pri čemer je potrebna previdnost pri izbiri metod in sredstev, da pri 
čiščenju enega materiala ne poškodujemo drugega. 

Naslednji postopek je bilo mokro čiščenje tkanine. Ker 
je le-ta ostala v zgornjem delu pritrjena k lesenemu delu 
sončnika, ki je imel na vrhu leseno konico, smo za pranje 
in sušenje tkanine pripravili temu primerno konstrukcijo. 

Za bazen smo uporabili stirodur ploščo in na sredini 
naredili luknjo. Na ploščo smo položili lesen okvir ter 
vse skupaj prekrili s PVC folijo. Leseno konico smo pred 
pranjem zaščitili, da ne bi prišla v stik z vodo.

Pred pranjem smo na madeže rje in barve nanesli detaširno sredstvo FEREX. Pralno kopel smo 
pripravili z anionskim tenzidom Etopon LSP/A, ki je primeren za tkanine iz vlaken rastlinskega 
izvora (lan, bombaž) in deionizirano vodo. Sušenje tkanine je potekalo na stirodur plošči, ki smo 
jo že uporabili pri pranju, le da smo jo tokrat prekrili z melinex folijo. 

Po robu tkanine smo položili stekelca in jih obtežili z utežmi, da smo 
zagotovili poravnano razprostrto površino tekstilije in preprečili 
morebitno krčenje ter jo pustili, da se posuši. 

Bombažno tkanino smo pobarvali s sintetičnimi barvili 
Solophenyl v ustrezni barvni odtenek, ki se je ujemal z 
barvnim tonom na poškodovanih mestih. Svilen crepelin 
in tri barve svilenih niti pa smo pobarvali s kovinsko 
kompleksnimi barvili Lanaset. Podložene poškodbe smo 
stabilizirali s šivanjem z vpetim vbodom.

Na fotografiji smo z rdečo barvo označili mesta, kjer smo 
podložili poškodbe in jih stabilizirali s šivanjem.

Poškodovan čep (levo), ki smo ga nadomestili z novim,  
izdelanim iz lesa (desno).

Za hranjenje je bil izdelan nosilec, pregibe sončnika pa smo zapolnili  
s svitki iz brezkislinskega papirja.

Detajl s poškodbo pred konserviranjem in po njem. Po nanosu Ferexa in pranju z anionskim tenzidom, smo madeže uspešno odstranili.

Po zaključenih konservatorskih postopkih je sončnik zasijal v vsej svoji eleganci. Sončnik pred konserviranjem in po njem.

Konserviranje vsakega materiala je potekalo ločeno. Špice so bile precej zarjavele, zato jih je bilo treba 
očistiti in zaščititi pred nadaljnjim rjavenjem. Zato smo morali pred tem tkanino ločiti od špic in jo dobro 
zaščititi, ker se na vrhu ni dala popolnoma odstraniti.

Ročaj sončnika je iz bukovega lesa obarvan 
z naravnim lakom in emajlno rumeno barvo. 
Skozenj je napeljana viskozna vrvica rumene 
barve. Na kovinske špice je vpeta bombažna 
tkanina tkana v platno vezavi bež barve potiskana 
s pet-barvnim cvetličnim motivom. 


