כלים לחיים – סדנת ליבוד
לבד הוא בד לא ארוג עשוי סיבי צמר שנדחסו יחד ,אומנות הליבוד נחשבת לאחת הטכניקות ליצירת טקסטיל העתיקות בעולם .הליבוד
התפתח במקומות רבים בעולם עדיין ניתן לראות את אמנות זאת במונגוליה וטורקיה.
חומרים :צמר טבעי מעובד וצבוע.
בקבוק עם פקק מחורר ובו סבון נוזלי ומים חמים (יחס  20%סבון  80%מים חמים).בד כילהרשת במבוק )ניתן להשתמש במשטח לגלגול סושי(-משטח עבודה עם מפה מניילון  /פיסת ניילון כמשטח עבודה.

 .1מכינים את משטח העבודה :נפרוס את יריעת הניילון ומעליה נניח את רשת הבמבוק,
מעל הרשת נניח את בד הכילה .ניקח את צמר הכבשים ונמשוך ממנו בעדינות פיסות
צמר ,נניח פיסות הצמר בצורת רעפים (שכבות חופפות בצדדים).

 .3נניח שכבה שניה בצורת רעפים בכיוון
נגדי לשכבה הראשונה .
נמשיך להניח שכבות נוספות .ככל שנוסיף
יותר שכבות כך המשטח יהיה עבה יותר
(כמות מינימלית 5-שכבות).

 .4בסיום הנחת השכבות ,נניח מעל בד
כילה.

 .2נמדוד את הרוחב הרצוי של המשטח
אותו אנו רוצים להניח.

 .5נרטיב את המשטח באמצעות הבקבוק:
ההרטבה נעשית מהמרכז לצדדים בלחיצות
מטה (לא במריחות) עד שכל המשטח
רטוב.
נתחיל ללבד בתנועות עדינות וסיבוביות
ולאט נגביר את התנועה והלחץ ,חשוב
לשים לב להרים מידי פעם את הרשת כדי
שהרשת לא תתלבד לצמר.

מוכן
לא מוכן
 .6בשלב הזה אניתן לקפל פנימה וישר את
 .7זהו שלב הבדיקה .לאחר שליבדנו כמה דקות צריך להיווצר מעין עור עדין על השטח
דפנות המשטח .נמשיך ללבד.
העליון  .בבדיקה עדינה ניתן לראות האם "העור" נוצר:
נצבוט בעדינות את הצמר ונרים כלפי מעלה ,אם הסיבים פרודים סימן שהעור העדין עדיין
לא נוצר ועלינו להמשיך ללבד ,אם המשטח מתרומם
כולו מעלה ונוצר מעין אוהל  -טיפי סימן שהשלב הראשון הסתיים וניתן לעבור לשלב הבא.
 .8נגלגל את משטח הצמר עם הרשת והמחצלת יחד  ,יש לגלגל קדימה ואחורה (כמו מארוך).
פתיחת המשטח :נמתח ונסובב סיבוב אחד עם כיוון השעון ,נשפוך עוד מים חמים  +סבון ונגלגל פעם נוספת .נחזור על כל צלעות המשטח.
 .9נחזור על הפעולה בצד השני >  .10נגלגל את משטח הצמר ללא הרשת-רק עם מחצלת כמו בשלב הקודם> .
 .11נשטוף במים חמים וקרים לסירוגין ,כדי לתת ללבד את הכיווץ האחרון > .נניח על השולחן וניישר בחזרה .נניח לייבוש.

