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Historie
koně
se
vztahuje
ke
svatebním
obřadům
v
polském
regionu Warmia a Mazury (Warmian
a Mazurian). Kůň v nich totiž hrál
důležitou roli od samého počátku
seznamování mladého páru. Na
vesnicích se tradovalo, že dohazovač
přišel na první návštěvu k dívce se
zelím. Než vstoupil do chalupy, nechal
ho koňovi nakousnout. Tato rekvizita
mu
pak
posloužila
k
zahájení
rozhovoru.

Poté začaly přípravy na svatbu,
během nichž ceremoniář zval lidi na
svatbu. Vjel do místnosti se svým
koněm. Účast koně byla předzvěstí
štěstí.
Také mladý pár musel být na svatbu
dopraven koňským povozem. Vybral
se nejkrásnější kůň, vyčesal se a do
hřívy a ocasu se vetkly stuhy. Dobře
živený kůň symbolizoval život bez
starostí a plný radosti.

Figurky mají charakteristický tvar a různé
barvy, od svatební bílé přes pastelové až po
syté. "Koník" (koníček) je také prvkem
historie regionu Warmia a Mazury a
kulturního dědictví v rámci tradic a rituálů.
Obraz koníka je také jedním z nejčastějších
motivů v polském lidovém umění - vznikaly s
ním
keramické
plastiky,
dřevořezby,
vystřihovánky, výrobky ze slámy a proutí i
hračky pro nejmenší.
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Kůň v kultuře
a umění

Postupem času se obrazy koní začaly
umisťovat na různé předměty. Obraz
svatebního koně se nachází na
nejstarší malované kachli na kamna z
oblasti Warmie a Mazur z roku 1784.

Postava koně v polské malbě
Polské malířství, v němž hrál kůň
velkou roli, se rozvíjelo od druhé
poloviny 18. století. Převládala v
něm vlastenecká a národní témata
portréty
vojevůdců
nebo
vítězných bitev. Po první světové
válce v malířství převládla témata
spojená s válkou a polskými
legiemi, jejichž velmi důležitým
prvkem byl kůň.
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Postava koně dodnes inspiruje tvůrce.
Můžete najít figurky, které jsou
pokladničkami, do nichž se dávají
peníze novomanželům. Její symbolika
je prosycena dobrou energií a
dokonce i magií, kterou šíří již téměř
tři století.

KROK 1
co budeme potřebovat
1. Vytištěnou šablonu koně
na listu A4. K dispozici
jako příloha nebo ke
stažení ZDE;
2. modrý plstěný list (filc)
nebo v jiné barvě, která
se vám líbí;
3. červená vlna, nebo jiná
barva. Můžete si vybrat 2
různé barvy vlny (jedna
barva pro ocas a hřívu
koně, druhá barva pro
prošití);
4. výplň ve formě vaty nebo
jiného materiálu;
5. jehla;
6. nůžky;
7. tužka.

Krok 2
překreslení koně na filc
Na plstěný list dvakrát nakreslete šablonu
vystřiženého koně.

KROK 3
vystřihnutí
Obkresleného
koně
dvakrát
vystřihněte. Nebojte se, že váš kůň
bude vypadat spíše jako pes, bude
vypadat jako kůň, až přidáte ocas a
hřívu.

STEP 4
šití
Přeložte obě vrstvy koně tak, aby na sebe
zapadaly, a zapošijte je po obvodu
šablony. Použijte k tomu bílou nebo
červenou vlnu. Ponechte malé mezery.
Nezapomeňte začít šití uzlem ;).

STEP 5
náplň
Dovnitř koně vložte vatu
nebo jinou výplň, například
výplň do polštáře. Při šití je
vhodné
pamatovat
na
vycpání těžko přístupných
částí, jako je hlava nebo
nohy koně, ještě před sešitím
jednotlivých
prvků.
Při
vycpávání úzkých částí si
můžete pomoci tužkou.

KROK 6
ocas
Chcete-li vytvořit ocas, ustřihněte velký kus vlny a začněte šít s velkými smyčkami. Postup
opakujte několikrát podle toho, jak silný ocas chcete získat. Poté celý ocas několikrát
obtočte a udělejte poslední smyčku. Ocásek ustřihněte na požadovanou délku.

STEP 7
hříva
Pro vytvoření hřívy si připravte 3 kusy vlny
- omotáním kolem 2 prstů. Na každém z
nich uvažte smyčku, aby se nerozvazovaly.
Smyčky postupně sešijte podél hlavy koně
jednu po druhé. Nakonec, až budete mít
všechny smyčky přišité, ustřihněte je
nůžkami a zastřihněte na požadovanou
délku hřívy. Hotovo! :)
Nyní můžete připevnit spínací špendlík a
vytvořit z koně jedinečnou brož nebo
připevnit přívěsek a zavěsit ho na svou
oblíbenou kabelku nebo batoh.
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