


ДОБРОДОШЛИ У НАШ 
НИТИ КАТАЛОГ!

Сви наши производи су вунени 
и ручно рађени а инспирацију 

за њих налазимо у 
традиционалним српским 

шарама али и у архитектури, 
моди и природи.
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НИТИ

ЗАШТО ВУНА?

БАКИНИ ЋИЛИМИ

ЋИЛИМИ

ЈАСТУЧНИЦЕ

ВЕЛИКА ЋЕБАД

СРЕДЊА ЋЕБАД

МАЛА ЋЕБАД

ШИК ШАЛОВИ

ЧАРАПЕ



НИТИ пројекат је концепт чврсто укорењен у дизајну и 

заснован на ручно израђеним производима, 

произведеним коришћењем традиционалне технике 

ткања. НИТИ ћилими и ћебад нису само изненађујуће 

танки и топли декоративни предмети израђени од домаће 

вуне, већ уместо тога они постају систем облика, текстура 

и боја који редефинишу концепт живљења. У богатој 

текстилној традицији Србије, израда ћилима је једна од 

најлепших креација њене културне баштине. Умеће ткања 

је била ствар поноса у традиционалној култури Срба, али 

најважнија ствар када је у питању ткање је да се оно код 

српских породица преносило са колено на колено и да 

није било само занат, већ и извор прихода. Стога, НИТИ 

имају за циљ да подстакну запошљавање угрожених група 

(жене, старије особе, незапослени), очувају 

традиционални занат и ставе регионални дух у сврху 

регионалне економије кроз стварање савременог српског 

бренда. Више од једноставних пружања нових пословних 

могућности, NITI пројекат нуди јачу регионалну 

идентификацију, и обичним грађанима даје разлог да 

буду поносни на државу из којих долазе. На крају крајева, 

када људи цене нематеријалне вредности свог подручја, 

они су задовољнији местом где живе.

ЗАШТО ВУНА? 

Вуна је природно текстилно влакно животињског порекла. Вуна 

је идеална за коришћење током свих годишњих доба. Вуна 

одржава оптималну температуру тела и има антибактеријска 

својства. Вуна одбија нечистоће. Вуна је безбедна, успорава 

ширење пламена. Вуна је дуготрајна. 

Сви наши производи су ручно израђени од 100% домаће вуне. 

Вуна коју користимо за ћебад и чарапе долази са планине 

Златибор, док је вуна за ћилиме и јастучнице из Пирота. 
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ТКАЊЕ ...

Ћилимарство је једна од највреднијих творевина српског 
културног наслеђа. Својеврсног уметничког израза, 
савршене технике и колорита, функционалних, 
материјалних и многих других вредности, ткање се на тај 
начин сврстало у ону категорију творевина материјалне 
културе, које попут накита, керамике или камених 
скулптура, на најочигледнији начин говори о развоју 
једног народа. На територији Србије су се израђивале 
разне врста ћилима, али и других текстилних производа а 
разноврсност је произилазила из њихове намене, а као 
превасходне тканине кућног ентеријера непосредно је 
повезана са општом еволуцијом архитектуре у Србији.  У 
ћилимарској радиности вуна је била једна од примарна 
сировина а осим у Пироту где су употребљавани 
вертикални разбоји, у свим осталим крајевима ткало се на 
хоризонталним разбојима. Од техника се примењивало 
више глатких од којих су основне преткивање и клечање а 
допунска „на дашчицу“, док се код косматих 
примењивало ткање на петљу и чворовање. Данас у 
НИТИМА ми производимо наше ћилиме на вертикалном 
разбоју техником клечања или „на прсте“ код које су лице 
и наличје исти, док се ћебад ради преткивањем на 
хоризонталним разбојима.

БАКИНИ ЋИЛИМИ

- Црвени
- Зелени

НИТИ ЋИЛИМИ

- Мерак црвени
- Марак зелени
- Руже
- Кнегиња
- Архитектура



ЦРВЕНИ бака Милинкин ћилим
60 x 200 cm

ЗЕЛЕНИ бака Милинкин ћилим
60 x 200 cm
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МЕРАК ћилим 
црвено-рози

Димензије: 
60x105 cm
84x140 cm

140*140 cm
140*200cm …



МЕРАК ћилим 
беж-маслинасти

Димензије: 
60x105 cm
84x140 cm

140*140 cm
140*200cm …



РУЖЕ ћилим 

Димензије: 
55x120 cm
90x140 cm

140*140 cm
140*200cm …



КНЕГИЊА ћилим 
Пудер рози

Димензије: 
60x105 cm
90x140 cm
140*140 cm
140*200cm…
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КНЕГИЊА беж
Димензије 60x105 cm, 90x140 cm, 

140*140 cm, 140*200cm…

КНЕГИЊА црна
Димензије 60x105 cm, 90x140 cm, 

140*140 cm, 140*200cm…



АРХИТЕКТУРА ћилим 

Димензије: 
60x105 cm
90x140 cm
140*140 cm
140*200cm…
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ЈАСТУЧНИЦЕ

- Мерак црвени
- Марак зелени
- Руже 
- Кнегиња
- Архитектура



НИТИ јастучнице 
се израђују у 
истим дезенима 
као ћилими а 
димензије су 
55*55cm или 
55*40cm.



НИТИ ћебад су ручно ткана 
на дрвеним старинским 
разбојима у селима 
Драгачева а од 
најквалитетније 
златиборске вуне! 
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ВЕЛИКА ЋЕБАД

- Топлица
- Морава
- Дунав
- Тамјаника
- Мила
- Мила са пругама
- Малина
- Копаоник
- Златибор
- Она
- Пахуља
- Небо
- Студеница
- Манасија
- Голубац



Ћебе „Топлица“ 
140x200cm



Ћебе „Морава “ 
140x200cm



Ћебе „Тамјаника “ 
140x200cm

Ћебе „Дунав “ 
140x200 cm



Ћебе „Мила “ 
140x200 cm

Ћебе „Мила са пругама “ 
140x200 cm
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Ћебе „Малина“ 
140x200cm



Ћебе „Копаоник“ 
140x200cm



Ћебе „Златибор“ 
140x200cm



Ћебе „Она“ 
140x200cm



Ћебе „Пахуља“ 
140x200cm



Ћебе „Небо“ 
140x200cm



К
ат

ал
о

г
2

0
1

8
/1

9



Ћебе „Студеница“
140x200cm



Ћебе „Манасија“ 
140x200cm



Ћебе „Голубац“ 
140x200cm



СРЕДЊА ЋЕБАД

- Пролеће
- Лето
- Јесен
- Зима
- Година
- Михољско лето
- Рујно вино
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Ћебе „Пролеће “ 
130x170 cm



Ћебе „Лето “ 
130x170 cm



Ћебе „Јесен “ 
130x170 cm



Ћебе „Зима “ 
130x170 cm



Ћебе „Година “ 
130x170 cm



Ћебе „Михољско лето “ 
130x170 cm



Ћебе „Рујно вино “ 
130x170 cm



БЕБИ ЋЕБАД

- Мила
- Бадње вече
- Љубљана
- Море
- Детелина
- Наранџаста 

веселица
- Лаванда
- Веселица



Ћебе „Мила “ 
100x100 cm



Ћебе „Бадње  вече“ 
100x100 cm



Ћебе „Љубљана“ 
100x100 cm



Ћебе „Moре“ 
100x100cm

Ћебе „Детелина“ 
100x100cm



Ћебе „Наранџаста Веселица“ 
100x100cm



Ћебе „Веселица“ 
100x100cm

Ћебе „Лаванда“ 
100x100cm
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Шик шал “Београд“ 



ШИК ШАЛОВИ

- Рамонда вез
- Кадифица
- Кадифица вез
- Зумбул
- Рамонда
- Маслачак
- Божур
- Љубичица
- Звончић
- Мила
- Дорћол
- Београд



Шик шал „Рамонда вез“ 
60x180 cm



Шик шал „Кадифица вез“ 
60x180 cm

Шик шал „Кадифица“ 
60x180 cm



Шик шал „Зумбул“ 
60x180 cm

Шик шал је ту да Вас греје и да будете шик...

...током шетње занимљивим улицама
...када пожелите да поподневну шетњу 

наставите по месечини
...када пијете кафу на омиљеном тргу

...док читате на клупи у парку
...када желите да искористите зимско сунце и 

ручате у башти
...док ходате кроз снежну белину и тражите 

идеално место да „правите анђела“



Шик шал „Маслачак“ 
60x180 cm

Шик шал „Рамонда“ 
60x180 cm



Шик шал „Љубичица“ 
60x180 cm

Шик шал „Божур“ 
60x180 cm



Шик шал „Звончић“ 
60x180 cm

Шик шал „Мила “ 
60x180 cm



Шик шал „Дорћол“
60x180 cm

Шик шал „Београд“ 
60x180 cm
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Чипкасте женске чарапе
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Мушке чарапе са сивим 
стопалом

Женске чарапе са 
белим стопалом



Беби женске чарапице Беби мушке чарапице
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Чипкасте женске чарапе



О мени...

Љубица Милутиновић је дипломирани инжењер 
архитектуре и специјалиста менаџер, рођена у Брусу а 
живи и ради у Београду. Осим што се бави културним 
наслеђем на овом пројекту НИТИ, такође ради на 
истраживању повезаном са архитектонским наслеђем у 
оквиру докторских студија на Факултету за архитектуру  у 
Љубљани. 

Пре покретања НИТИ, Љубица је радила као дизајнер 
ентеријра, као архитектонски надзор на градилишту и 
као архитекта сарадник у администрацији града 
Београда. НИТИ је покренула из страсти за креирањем 
јединствених ручно рађених произовда како би их 
користила као покретаче за позитивне социјалне 
промене кроз запошљавање жена из руралних области, 
паралелно радећи на очувању традиционалног ткачког 
заната.

Друга интересовања укључују фотографију, цртање 
илустрација и дуге шетње улицама града или у природи 
јер све добре идеје долазе у тим тренуцима. 


