
Babica je klekljala lahkotno, rahlo se zibajoč, kot da pritrjuje klekljem: 
 'Pridni, pridni, le ubogajte me!' Dedek je cukal za gladke lesene paličice, 

tako kot se je naučil, ko je bil še deček. In ali si lahko predstavljate, 
bila sta tako vesela, da imata drug drugega, da sta čisto pozabila na prepiranje, 

babica celo dedkovega cukanja klekljev, ki ji je šlo vedno na živce, tokrat ni opazila. 
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Živimo v noro hitečem digitalnem svetu, ki nam ponuja nove in nove možnosti bivanja in izražanja, 
včasih pa nas s svojo bogato ponudbo tudi utesnjuje. A se ni treba bati. Vrednote, ki živijo pod 
površjem tega sveta, še niso zamrle, čeprav si včasih težko utirajo pot. V ta prikriti, a ne pozabljeni 
svet, sodi tudi izročilo ljudskih obrti in domačih ročnih del, med drugim izdelovanje ročno 
klekljanih čipk. O njihovem duhovnem izročilu govorijo tudi knjige Tončke Stanonik. Mnogi jih 
poznate ali jih celo imate. Ker jih že nekaj časa ni mogoče najti na knjižnem trgu, je avtorica 
pripravila izbor z naslovom Prekrižat-posukat-posukat-predet, jim dodala nekaj novih črtic, svoje 
besedno izražanje pa nadgradila s fotografijami čipk, ki jih je sama sklekljala.  
 
 
KOMU JE KNJIGA NAMENJENA? 
 
Knjigo bodo z veseljem prebirali starejši bralci, ki se radi spominjajo časa iz petdesetih in 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, ljubitelji umetnosti ročnega dela in tisti, ki to umetnost tudi sami 
gojijo. Ker so v njej tudi pravljice, bo primerno darilo za mlajše otroke, z mladinskimi črticami pa 
vabi k branju učečo se mladino.  
V prazničnem zimskem času z dolgimi zimskimi večeri lahko z družinskim obdarovanjem združite 
vse te namene. 
 
 
Knjigo lahko naročite na e-naslov: pegaz.prodaja@siol.net ali po pošti na naslov: PEGAZ INTER-
NATIONAL, Aljaževa 10, 1000 Ljubljana. Lahko pa se obrnete tudi neposredno na avtorico: tel. 
01/ 281 12 34 ali 031/ 283 151, e-naslov: toncka.stanonik@siol.net. 
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