
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET- UMETNOST 

                 Lovilec sanj  
 

Za likovno nalogo boš imel časa dve šolski uri.(24.4.- 8.5.2020)  

 

                       

Lovilci sanj so svojevrstne umetnine in del kulturne dediščine ameriških 

Indijancev, njihov primarni izvor pa pripisujejo plemenu Ojibwa. Ti so jih 

menda uporabljali za učenje o modrosti narave, bili pa so tudi nujna 

dekoracija nad otroško posteljo, saj so jih tako obvarovali pred nočnimi 

morami. 

Pripadniki plemena Ojibwa so govorili o lovljenju slabih sanj, med drugimi 

Indijanci pa so vladale zgodbe o posebnih duhovih, ki so se vpletli v sanje. 

Ti namreč verjamejo, da so sanje sporočila duhov iz onstranstva in da 

lovilci sanj privlačijo ne le sanje, ampak tudi duhove, ki so v njih. Pri tem 

se zlobni duhovi ujamejo v mrežo, dobri pa spustijo po peresih in lebdijo 

med njimi nad spečimi ljudmi. 

Lovilci sanj so bili nekoč namenjeni predvsem otrokom, a imeli so jih tudi 

mnogi odrasli. Otrokom so jih delale mame ali babice, odrasli pa so se 

obračali na šamane, ki so jih med izdelavo s svojim prepevanjem molitev 

tudi posvetili, blagoslovili. 



Za izdelavo potrebuješ:  

 manjši papirnat krožnik  

 luknjač  

 volno ali vrvice različnih barv  

 perlice,  

 naravni materiali (storži, vejice, kamenčki, cvetlice, listki ..) 

 barvno perje   

 škarje  

  

Postopek izdelave:  

 Če imaš papirnati krožnik najprej izreži sredino kroga, da 

nastane samo okrogli obroč, nato nanj z luknjačem naredi 

luknjice. Potem prepletaj krog z volno različnih barv.  

 Če bo tvoj lovilec sanj iz naravnih materialov, obroč naredi iz 

vejic, jih prepogni in poveži z vrvico. Ni potrebno, da je krožne 

oblike. Lahko si izbereš svojo obliko.  

 

  

Na spodnjo stran obroča priveži 3 vrvice, na katere nanizaj perlice, 

listke, storže..  

Postopek  ponovi z vsemi tremi vrvicami, dodaj še vrvico za obešanje 

in tvoj lovilec sanj je končan.   

Svoj lovilec sanj fotografiraj in mi pošlji na naslov:              

kogoj.tanja@gmail.com 



Še nekaj primerov: 

         

                                    

  

 Pa lepe sanje!  

 



            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


