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       Poročna obleka iz čipk

Nekoč, pred davnimi leti, ko so v Žiri prišle prve učiteljice klekljanja, je neka bogata 

gospodična iz Ljubljane naročila klekljarici Micki, da ji za poroko nakleklja poročno obleko iz 

čipk. 

Klekljarica Micka se je lotila dela in klekljala obleko skoraj pol leta. Vsak dan je dve uri delala 

prelepe vzorce in tri ure klekljala, če ji kaj ni bilo všeč oz. ni bilo do milimetra natančno, je 

podrla, razstrigla ali celo raztrgala svoje delo. Tako natančno je delala zato, ker je bila 

gospodična, za katero je delala, zelo ugledna in bi ji plačala za izgradnjo lastne klekljarske 

šole;  priporočila bi jo, da bi klekljarica Micka imela dober dobiček in bi klekljanje v Žireh 

prenesla na naslednje rodove. In tako se je približal večer pred poroko, klekljarica je obleko 

spravila v omaro in se odpravila spat. Drugo jutro se je klekljarica zbudila in pogledala v 

omaro, kjer pa ni bilo nobene obleke ali oblačila več. Micka je pritekla po stopnicah navzdol v 

kuhinjo, kjer je zajtrkovala njena sestra Francka. Micka jo je brž začela zasliševati, kje so vse 

obleke iz omare, Francka pa ji je povedala, da jih je nesla v dobrodelni namen, kot sta se 

dogovorili. Še preden pa je Francka dokončala, je Micka že tekla proti ustanovi, kjer je 

Francka oddala obleke. Micka je preiskala vse škatle od vrha pa do tal, ampak tiste obleke ni 

bilo tam. Ko pa so ji povedali, da so nekaj škatel že odpeljali naprej, jo je zgrabila panika. Vsi 

načrti in veselji o karieri uspešne klekljarice so se sesuli. 

Potem pa v stavbo priteče Francka in ji pove, da je obleko dala zraven Mickine postelje. Micki 

je odleglo in odšli sta domov, da bi se pripravili na poroko. Ko pa sta prišli domov, je tudi iz 

tistega mesta, kjer je Francka pustila obleko, izginila. Micko je ponovno zgrabila panika 

potem pa jo je nekdo zgrabil od odzadaj, to pa je bila oseba ne panika. Vzela je ˝jehtarco˝ in 

jo napadalcu zapičila v nogo. On je »zarjul« in se opravičil, potem pa povedal, da je voznik, ki 

ju je prišel odpeljat na poroko in je obleka že v avtu. Micki je še enkrat odleglo in rekla 

je:˝Brez presenečenj danes prosim,˝ in vsi so se začeli smejati. 


