
Sesanje površinske umazanije s sesalcem 
z nastavljivim zračnim vlekom. Poliesterna 
mreža ščiti površino tkanine.

Otroška tunika pred in po 
konserviranju.

Detajl vzorca šala. 

Detajl fragmenta šala z medaljoni in trakom 
(clavus) z rastlinskim motivom in srčastimi 
cvetličnimi okraski pred in po konserviranju

Vzorci vode od pranja in 
izpiranja koptskih tkanin.

Posneteki površine koptske tkanine pred pranjem in po 
njem, z digitalnim mikroskopom pri 55x povečavi.

Izpiranje s pomočjo 
poliesterne folije melinex.

Digitalno mikroskopiranje 
površine tkanine.

Odstranjevanje bombažne 
podloge v pralni kopeli.

Uravnavanje mokre koptske tkanine na 
gladki vodoravni površini in sušenje na 
sobni temperaturi.

Pranje v deionizirani vodi z nevtralnim 
detergentom (anionski tenzid).

Priprava receptur za barvanje podloge 
(bombažne tkanine) z direktnimi barvili.

Koptske tkanine nameščene na podlago iz combond plošče prekrite 
s pobarvano bombažno tkanino. Originale smo nato prekrili s 
polikarbonatnim steklom in jih zmontirali v aluminijaste okvire. 

Preiskava površine koptske 
tkanine s pomočjo lupe.

Odstranjevanje treh plasti podloge na okrasnem 
traku (clavus) v mokrem stanju.
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Zbirka koptskih tkanin obsega 53 fragmentov, ki so po 
namembnosti in okrasju deli enobarvnih in večbarvnih 
okrašenih tunik, plaščev, šalov, prtov in zaves. Tkanine so 
iz obdobja od 3. – 10. stoletja in so izkopane v Zgornjem 
Egiptu na grobišču v Akhmimu, verjetno v letih 1886 in 
1887. Stkane so v temeljni tkanini iz lanu v platno vezavi, 
okrasni motivi z geometrijskimi, rastlinskimi in živalskimi 
ornamenti ali podobami ljudi pa so iz volnene preje 
barvane z naravnimi barvili. Posebnost vzorcev je, da so 
tkani v tehniki tapiserije sočasno s temeljno tkanino.

Do danes so se številne koptske tkanine ohranile 
po zaslugi koptskega običaja in suhega podnebja. Kopti 
so pokojne pokopavali največkrat v oblačilih, ki so jih 

Konserviranje koptskih 
tkanin iz Narodnega 
muzeja Slovenije

nosili že v času življenja, in jih zavite v prte položili k 
zadnjemu počitku. 

Fragmenti koptskih tkanin, ki smo jih sprejeli v 
konservatorsko-restavratorsko delavnico za tekstil 
Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož so bili v krhkem 
stanju, svetloba je povzročila fotooksidacijo vlaken in 
nastanek madežev, nekatere poškodbe pa so povzročili 
tudi z neprimernim rokovanjem. Kljub številnim 
škodljivim dejavnikom pa so se barve na koptskih 
tkaninah ohranile vse do danes.

Primerjalne raziskave so pokazale, da sodi zbirka 
koptskih tkanin v Narodnem muzeju Slovenije med 
pomembnejše in bolje ohranjene takšne zbirke v Evropi. 


