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„Javisa“ 
test viskozového rouna 

firma JILANA
Jitka Chumchalová, www.jitkanitka.estranky.cz, https://jitkanitka.blogspot.com/

Rouno ze 100% viskózy vhodné na patchworkové a jiné hobby projekty. Plošná hmotnost 150 g/
m2. Vyrábíme v šíři 180 cm na rolích v návinech 20 a 30 bm, případně v přířezech 180 x 230 cm 
a 180 x 500 cm.
http://eshop.jilana.cz/javisa-150-prirezy/

Firma JILANA  připravila pro vás 100% viskózové rouno do patchworkových dek. 
Vikóza se vyrábí z celulózy, je to přírodní polymer, tedy organická sloučenina s molekulovým 
řetězcem. Viskóza se získává regenerací celulózy. Má tedy stejné složení jako bavlna. Je vhodná 
do dek, které chceme mít pouze z přírodních vláken. Je tedy alternativou k bavlněnému vatelínu.
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Příprava bloků.
Zvolila jsem bílé platno jak na top, tak na záda 
a vypla na rám spolu s viskozovým rounem. 
Prošila jsem široký pruh cca 50 cm vzorem pér 
- větší plochy, proužkami a malými čtverečky. 
Vzory jsem volila tak, aby byly různě husté. 
Pruh jsem rozřezela na čtverce o velikost 48 x 
48 cm a označila čísly 1- 3. Takto připravené 
bloky jsem prala za různých podmínek. Cílem 
bylo zjistit srážlivost a vliv sušičky.

Prací postupy
Prala jsem v gelu na barevné prádlo. . 
1. Program MIX - 40°C - sušička
2. Program MIX - 40°C + sušička
3. Program MIX - 60°C - sušička

Snažila jsem se zjistit jestli je možné použít sušičku. POZOR!!! mám sušičku s tepelným čepa-
dlem, která suší na nižších teplotách.  

Program MIX 40° C bez sušičky Program MIX 40° C se sušičkou
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Program MIX 60°C bez sušičky

Co se děje s rounem?

Rouno slehne a vlakna na 
sobě leží a vyztahují se. Jak se 
s rounem v quiltu manipuluje 
měkkne a rozvolňuje se.

Rouno po vyprání už není tak nadýchané, je tužší. 
MIX 40° C bez sušičky je méně nakrčený a mekkčí, 
než MIX 40° C se sušičkou a MIX 60°C bez sušič-
ky. Viskóza býva obecně po praní tuhá a nošením 
změkne. To platí i pro rouno. Pokud jsem s ním ma-
nipulovala, vlákna se uvolňovala a klouzala po sobě. 
S viskózou, ale nebudete mít naducanou deku. Rou-
no používáním měkkne.  

Rouno se chová podobně jako bavlněné rouno a může být jeho alternativou. Výsledný efekt není 
tak plastický jako u polyesterového rouna, ale vytváří to efekt starých quiltů (crinkle = vrásčité). 


