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KOŠIKÁRSTVO



ceruzka ceruza

doska na pletenie fonódeszka

hoblík gyalu

kladivá kalapácsok

kladivo kalapács

kliešte harapófogó

kombinované kliešte kombinált fogó

koza k píle, koza bak

latka k pleteniu fonóléc

latka k triedeniu prútia vesszőválogató léc

meracia páska mérőszalag

namáčanie áztatás

namočené prútie áztatott vessző

nerezová vaňa rozsdamentes kád

nožík bicska

nožík na čistenie tisztítókés

pero toll

píla fűrész

podstavec állvány

pracovná doska munkadeszka

pracovný stôl munkapad

rezačka vágó

rezbársky nožík faragókés

sedadlo ülőke

surovina alapanyag

sušenie szárítás

šidlo ár

štiepačka hasító

vaňa z umelej hmoty műanyag kád

vŕba americká amerikai nemesfűz

vŕtačky fúrók

vypichovač szurkáló

záhradkárske nožnice metszőolló

zachovanie vlhkosti nedvességtartalom 
megóvása

železo na ohnutie 
prúta

vesszőhajlító vas



DREVOREZBA



brúsny kameň csiszolókő

brúsny papier csiszolópapír

dlabanie vájás

dláto véső

drážkovanie hornyolás

drevená rezbárska 
palička

fából készült  
fafaragó kalapács

drevo fa

duté dláta üreges vésők

duté hlboké dláta üreges mély vésők

figurálna rezba figurális faragás

hoblík gyalu

lakovanie lakkozás

leštiaca pasta polírozó paszta

lupienková pílka lombfűrész

lyžicové dláta kanál vésők

morenie pácolás

nôž lyžičkár kanál kés

obojručný nôž kétkezes kés

opačne prehnuté dláta ellentétesen hajlított 
vésők

opaľovanie ohňom felületégetés

pílka fűrész

písmo v dreve betű a fában

plastická rezba plasztikus faragás

plochá rezba lapos faragás

ploché nože lapos kések

polychrómia színezés

ponk munkaasztal,  
munkapad

povrchová úprava felületkezelés

pozlacovanie aranyozás

prehnuté dláta hajlított vésők

rašpľa reszelő

rezbárske dláta faragó vésők

rezbárstvo faragás

rovné dláta egyenes vésők

sekera balta

striebrenie ezüstözés

svorka szorító

šelaková politúra sellak politúr

uhlové dláta szögvésők

vruborez vájatmetszés

vypichovanie kiszúrás

zdobenie razidlami díszítés ütővassal, 
poncolás

zverák satu



SPRACOVÁVANIE 
PRÍRODNÝCH 

PLETÍV 



hrubostáčané šúpolie vastagsodrású  
kukoricalevél

košík kosár

košíky kosarak

motúz madzag

podložky alátétek

pomôcky segédeszközök

strihanie vágás

šúpolie csuhé, kukoricalevél

taška táska

tašky táskák

tenkostáčané šúpolie vékonysodrású  
kukoricalevél

trhanie szaggatás

výrobky zo šúpolia kukoricacsuhéból 
készített termékek

nožnice olló

ošatka szakajtó

pálka gyékény

pletenie fonás

podložky alátétek

pomôcky segédeszközök

šúľanie sodrás

taška táska

tašky táskák

výrobky z pálky gyékényből készített 
termékek

ŠÚPOLIE
KUKORICACSUHÉ

PÁLKA
GYÉKÉNY



PALIČKOVANÁ
ČIPKA



háčkovka horgolótű

konopné nite kenderszál

krížiť, kríženie csere, cserélni

krútiť, krútenie ráhajtás, ráhajtani

ľanová niť lenfonal

lístok levélverés

niť cérna

nožnice olló

paličky verőke, verőfa, orsó

pauzovací papier pauszpapír

pikotky pikó

plátenková väzba vászonverés,  
vászonvetés

pletenec fonat

podstavec párnatartó

polpárová väzba, 
polpár

félverés, receverés

pomocný špendlík segédtű

predlohy  
na paličkovanie

vertcsipke minták, 
mintalap

prekríženie keresztezés

preloženie ráhajtás

roh sarok

slučka félhurok 

splietanie öszeverés

špendlík gombostű

točiť, točenie fordulás

tűzés vypichovanie 

valec csipkepárna

vlnená niť gyapjúszál

vodiaca niť vezető pár

vyšívacia bavlnka hímzőfonál

základné techniky alaptechnikák

zmena vodiaceho páru párváltás
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KOSÁRFONÁS



alapanyag surovina

amerikai nemesfűz vŕba americká 

állvány podstavec

ár šidlo

áztatás namáčanie

áztatott vessző namočené prútie

bak koza k píle, koza

bicska nožík

ceruza ceruzka

faragókés rezbársky nožík

fonódeszka doska na pletenie

fonóléc latka k pleteniu

fúrók vŕtačky

fűrész píla

gyalu hoblík

harapófogó kliešte

hasító štiepačka

kalapács kladivo

kalapácsok kladivá

kombinált fogó kombinované kliešte 

mérőszalag meracia páska

metszőolló záhradkárske nožnice

munkadeszka pracovná doska

munkapad pracovný stôl

műanyag kád vaňa z umelej hmoty

nedvességtartalom 
megóvása

zachovanie vlhkosti

rozsdamentes kád nerezová vaňa

szárítás sušenie

szurkáló vypichovač

tisztítókés nožík na čistenie

toll pero

ülőke sedadlo

vágó rezačka

vesszőhajlító vas železo na ohnutie 
prúta

vesszőválogató léc latka k triedeniu prútia



FAFARAGÁS



aranyozás pozlacovanie

balta sekera

betű a fában písmo v dreve

csiszolókő brúsny kameň

csiszolópapír brúsny papier

díszítés ütővassal, 
poncolás

zdobenie razidlami

egyenes vésők rovné dláta

ellentétesen hajlított 
vésők

opačne prehnuté dláta

ezüstözés striebrenie

fa drevo 

fából készült  
fafaragó kalapács

drevená rezbárska 
palička

faragás rezbárstvo

faragó vésők rezbárske dláta

felületégetés opaľovanie ohňom

felületkezelés povrchová úprava

figurális faragás figurálna rezba

fűrész pílka

gyalu hoblík

hajlított vésők prehnuté dláta

hornyolás drážkovanie

kanál kés nôž lyžičkár

kanál vésők lyžicové dláta

kétkezes kés obojručný nôž

kiszúrás vypichovanie

lakkozás lakovanie

lapos faragás plochá rezba

lapos kések ploché nože

lombfűrész lupienková pílka

munkaasztal,  
munkapad

ponk

pácolás morenie

plasztikus faragás plastická rezba

polírozó paszta leštiaca pasta

reszelő rašpľa

satu zverák

sellak politúr šelaková politúra

színezés polychrómia

szögvésők uhlové dláta

szorító svorka

üreges mély vésők duté hlboké dláta

üreges vésők duté dláta

vájás dlabanie

vájatmetszés vruborez

véső dláto



TERMÉSZETES 
ANYAGOK  

FELDOLGOZÁSA



alátétek podložky

csuhé, kukoricalevél šúpolie

kosár košík

kosarak košíky

kukoricacsuhéból 
készített termékek

výrobky so šúpolia

madzag motúz

segédeszközök pomôcky

szaggatás trhanie

táska taška

táskák tašky

vágás strihanie

vastagsodrású  
kukoricalevél

hrubostáčané šúpolie

vékonysodrású  
kukoricalevél

tenkostáčané šúpolie

alátétek podložky

fonás pletenie

gyékény pálka

gyékényből készített 
termékek

výrobky z pálky

olló nožnice

segédeszközök pomôcky

sodrás šúľanie

szakajtó ošatka

táska taška

táskák tašky

KUKORICACSUHÉ
ŠÚPOLIE

GYÉKÉNY
PÁLKA



CSIPKEVERÉS



alaptechnikák základné techniky

cérna niť

csere, cserélni krížiť, kríženie

csipkepárna valec

félhurok slučka

félverés, receverés polpárová väzba, 
polpár

fonat pletenec

fordulás točenie

gombostű špendlík

gyapjúszál vlnená niť

hímzőfonál vyšívacia bavlnka

horgolótű háčkovka

kenderszál konopné nite

keresztezés prekríženie

lenfonal ľanová niť

levélverés lístok

olló nožnice

öszeverés splietanie

párnatartó podstavec

párváltás zmena vodiaceho páru

pauszpapír pauzovací papier

pikó pikotky

ráhajtás, ráhajtani krútiť, krútenie

ráhajtás preloženie

sarok roh

segédtű pomocný špendlík

vászonverés,  
vászonvetés

plátenková väzba

verőke, verőfa, orsó paličky

vertcsipke minták, 
mintalap

predlohy  
na paličkovanie

vezető pár vodiaca niť

vypichovanie tűzés












