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Priekšvārds pirmam izdevumam

Apceļojot Apģērbu veidotāju biedrības nodaļas, man

nācies daudz dzirdēt par literatūras trūkumu drēbniecī-

bas arodā. Par apģērba pagatavošanu, sāstrādāšanu ne-

esot neviena rakstiska pieturas punkta, kā apģērbs, mē-

telis pagatavojams, pielaikojams un pieskaņojams sejas krā-

sai v. t. t. Turpretim, piegriešanas māksla mācības

grāmatā „Apģērbu veidotājs" esot pilnīgi izsmelta. Tā-

pat neesot latviešu valodā neviena grāmata, kas apgais-

motu drēbniecības materiālu izcelšanos. Lai minētos trū-

kumus novērstu, nolēmu stāties pie šīs grāmatas izdošanas,

aprakstot par materiālu izcelšanos, apstrādāšanu, kā arī

apģērba pagatavošanas paņēmienus, aizrādot arī nepiecie-
šamos darba rīkus, kas atvieglo pašu darbu. Pie grāma-
tas sastādīšanas esmu turējies pie devīzes — rakstīt īsi

un pēc iespējas saprotami. Pateicoties Kultūras fonda do-

mei, kura atbalstīja manu pirmo izdevumu „Apģērbu vei-

dotājs", deva man drosmi laist atklātībā šo trešo grā-

matu, turoties pie Apģērbu veidotāju biedrības izstrādā-

tās un pirmā Latvijas drēbnieku kongresā 20. jūnijā 1931.

gadā vienprātīgi pieņemtās mācības programmas.

Nododot šo grāmatu savu kollēģu rīcībā, lai būtu pie-

turas punkti, kas māceklim jāiemāca L mācības puslaikā,
otrā v. t. t., novēlu vislabākās sekmes jauno drēbnieku

apmācīšanā. Autors.
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Priekšvārds otram izdevumam

Ar mūsu valsts dzīves pārkārtošanu uz jauniem pama-

tiem, ko izved pēc 1934. gada 15. maija pārgrozībām,

arī amatniekiem dota iespēja ne tikai plānveidīgi kārtot

savas arodnieciskās intereses pašu amatnieku pārstāvju

vadītā Amatniecības kamerā, bet arī no valsts puses at-

zīta amatniecības loma un nozīme mūsu valsts dzīvē. Par

to amatnieki it sevišķi pateicīgi dziļi cienītam Valsts un

Ministru Prezidentam Dr. K. Ulmaņa kungam.

Gādājot par amatniecības uzplaukšanu un amatniecības

arodjautājumu taisnīgu nokārtošanu, Latvijas Amatniecības

kamera nekavējoties stājās pie visu amatu mācības

programmu izstrādāšanas, komisijās ieceļot lietpratējus no

spējīgākiem amatu meistariem, kuri, vadoties no labākās

apziņas, izstrādāja mācekļu apmācības, zeļļu un meistaru

pārbaudes programmas.

Šo grāmatu sastādot, esmu vērā ņēmis attiecīgas ko-

misijas pieņemto un apstiprināto drēbniecības mācības un

pārbaudes programmu, un cerībā, ka šī grāmata drēbniecī-

bai noderēs par labu mācības grāmatu, novēlu mūsu jau-

najai amatnieku paaudzei vislabākās sekmes mācības gaitās.

Reizē ar to izsaku sirsnīgu pateicību māksi. J. Bīnes

kgm, inž. J. Ozoliņa kgm un inž. E. Rennera kgm par

vērtīgiem materiāliem attiecīgās nozarēs, kas man deva

iespēju jo pilnīgāku izveidot grāmatas saturu.

Rīga, 1937. g. novembrī. Autors.
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Apģērba vēsture

Ka radās apģērbs.

Galvenie iemesli, kas piespieda pirmatnējo cilvēku ap-

segt savu miesu, bija kauna sajūta un aukstums. Bez šiem

iemesliem pastāvēja arī vēl citi, piem., vēlēšanās iebai-

dīt savus ienaidniekus vai, savu ārieni pārveidojot, pie-

mānīt dzīvniekus un ļaunos dēmonus. Šie pēdējie iemesli

izveidoja pirmatnējā kareivja, mednieka un priestera-bur-

vja apģērbu.

Galvenie apģērba izveidošanas iemesli paliek tomēr pir-

mie — kauna sajūta un aukstums. Dienvidnieki, kuri ne-

cieta no aukstuma, sava apģērba izveidošanā vadījāsti-

kai no ētiskā viedokļa. Lai to apmierinātu, nevajadzēja
daudz, — sākumā pietika tikai ar lapu pušķi, no kura

tad vēlāk izveidojās gurnu auts. Šāds lapu pušķis sasto-

pams arī pie šā laika mežoņu tautām, un tas uzskatāms

par pašu apģērba attīstības pamatakmeni. Tāds apģērbs
esot bijis arī Ādamam un levai pēc izdzīšanas no para-

dīzes. Bībelē šī apģērba izcelšanās aprakstīta šādi: „Tad

viņu (Ādama un levas) abēju acis tapa atvērtas, un tie

atzina, ka bija pliki, un sapina vīģeskoka lapas un darī-

ja sev priekšautus/ Gurnu auts ar laiku tapa lielāks un

pārvērtās sievietēm par brunčiem, bet vīriešiem — par

peplos exomis (pie grieķiem un Ziemeļ-Afrikas tautām).

Ojtrs, bet svarīgākais iemesls palika tomēr vēlēšanās

rast aizsargu pret aukstumu. Lai to panāktu, cilvēks pir-

mā kārtā izlietoja nomedīto zvēru ādas, uzmezdams tās

uz saviem pleciem un sasienot ādas stūrus priekšā vai

uz viena pleca (parasti uz labā). Tādā kārtā radās segas

apģērbs. Vēlāk tikai ādu vietā nāca audumu segas, bet

pats veids nemainījās. Citur atkal ādai vidū izgrieza apaļu
vai latīņu burta t-veidīgu caurumu, kur galvu izbāzt, ra-

dot tādā kārtā pančo segu. Vēlāk, sadiedzot šās segas sā-
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nus un pievienojot piedurknes, izveidoja krekla veidīģo

apģērbu.
Lai pasargātu kājas no aukstuma, pirmatnējam cil-

vēkam nācās izgudrot arī bikses, kuras sākumā sastāvēja

no divām atsevišķām starām, piesietām pie iostas.

Šie apģērbu veidi radās, protams, vispirms pie tau-

tām, kas dzīvoja nelabvēlīgākos klimatiskos apstākļos.

Bronzas laikmeta apģērbi.

(Fig. 1., 2., 3. un 19.).

Savā primitīvākā veidā apģērbs pastāvēja arī pirms

bronzas laikmeta, tikai zinātnei no viņa nav uzglabājušās

Prūsijas leitietes apģērbs

Marģine, kuŗu nesa arī saspraustu ar

saktu uz labāpleca (agr. grieķu peplos

exomis).

Brozas laikmeta

sieviešu jaciņas

piegrieztne.
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atliekas. Izrakumi Dānijas kapkalnos 19. g. s. beigās stipri

atviegloja bronzas laikmeta apģērba izpratni, jo izdevās

atrast 1 sievietes un 5 vīriešu apģērbus. Šie izrakumi lie-

cina, ka sievietēm tolaik bijušas pančo tipa jaciņas, plecu

Kritas-Mikenas kultūras laikmeta (1800—1550 g. pr. Kr.)

priesterienes apģērbs.

segas un gurnu auti brunču veidā, bet vīriešiem ķiteļvei-

dīgi gurnu auti un plecu segas. Pagatavoti šie apģērbi no

rupja vilnas auduma vai ādām. Šis bronzas laikmetā sie-

viešu apģērba veids uzglabājies vēl tagad pie Prūsijas

leitietēm, kuras brunču vietā valkā marģini. Šo marģini

viņas apliek ap gurniem, nesašujot sānus, bet tikai apjo-

žot ar jostu, kurai piestiprināta lieka kabata (šis vārds

cēlies no v. piekabināt). (Fig. 2,).
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Šie augšminētie Dānijas kapkalnu izrakumi rāda ari

vēl to, ka tolaik (1500 g. pr. Kr. dz.) Ziemeļ-Eiropas
tautu apģērbi pēc būtības līdzinājušies Vidus jūras seno

kultūras tautu apģērbiem, tikai pēdējām šie apģērbi, kā

to redzam no fig. 3., bijuši daudz bagātāki un izsmalcinā-

tāki. Šai zīmējumā attēlota Krētas salas priesteriene ar

raksturīgo bronzas laikmeta jaciņu, gūžu pančo un de-

korātīvi vienu uz otra saliktiem 3 gurnu autiem.

Bronzas laikmeta apģērbs 1500. g. pr. Kr. (Dānijā).

Grieķu un romiešu apģērbi.

(Fig. 4, 4a, 5., 20. un 21.).

Pirmā apģērba forma, ko hellēņu tautas pārnesa līdz

no senāriešu tēvijas, bija četrstūrīgs vilnas audums, ku-
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ru aplika no kreisās puses paduses un sasēja mezglā uz

labā pleca, atstājot rokas brīvas. Šādu sagšu sauca par

exomis, un tā radusies savā laikā no tādā pat veidā ap-

liktas zvērādas, kuras priekškājas sasēja tāpat uz labā

pleca. Sagša, kas sedza arī kreiso plecu, saucās par cnlamis.

Grieķietes (lakademonietes) doriskais peploss. Peplosa šema.

Grieķi, nonākdami savā jaunā tēvijā, izvērtās par cen-

tīgiem, bet nepateicīgiem tolaik pārākās Kritu kultūras

mācekļiem, un līdz ar to pārņēma no viņiem gurnu autu.

Šās apģērba formas sākumā bija vienādas abiem dzi-

mumiem, bet jau 7. g. s. pr. Kr. Homēra dziesmās par

skaisto Helēnu redzams, ka apģērbs diferencējas. Nāk

uz skatuves jauna apģērba forma: sievietēm peploss, bet

vīriešiem hitons. Šās abas formas pārņemtas no Maz-
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āzijas tautām (ziriešiem), bet ar laiku pārveidojušas par

tipiskākām grieķu apģērba formām.

Peploss atšķiras no exomiš'a ar to, ka, apliekot tā

vienu daļu atlocīja un, sasiešanas vietā uz viena pleca,
to sasprauda ar fibulu ne tikai uz labā pleca vien, bet

Grieķu hitons(exomis)
1200. g. pr. Kr.

Romiešu togavirs tunikas

(Republ. unpirmo ķeizaru laikm.)

arī uz kreisā un ne galos, bet trešdaļās. Tādā kārtā ap-

ģērbs krita skaistās krokās un atstāja ķermeņa labo pusi

vaļā, ka varēja parādīties neapsegtā kāja (fig. 4.). Tā-

dus apģērbus nēsāja jaunavas, bet sievām un vecākām

personām bija tiesība šī apģērba labos sānus sākumā ar

fibulām, bet vēlāk ar aizšūšanu slēgt, atstājot atvērtus

tikai vēl augšdaļā. Vēlāk labos sānus pilnīgi slēdza. Vī-

riešu hitons bija īsāks par peplosu, vienkārtām un ar sa-
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šūtiem sāniem (fig. 20.). Kā peplosu, tā arī tritonu va-

rēja vēl vidū apjozt vienu vai divas reizes, izvelkot daļu

no apģērba un ļaujot tam pārliekties pār apjozumu.

Fig. 4-a redzams grieķietes jaunākā laika (Persiešu

karu laika) peploss apģērbs. Te tas jau sānos slēgts un

ar pogu palīdzību radušās it kā piedurknes. Pāri peplo-

sam exomis-veidīgi saņemta sagša, kas vēl jaunākos laik-

metos (4 —2. g. s. pr. Kr.) top lielāka un saucās par

himationu. Šo himationu varēja valkāt arī vienu pašu.

Jaunā Romas valsts sākumā pilnīgi pārņēma savu ko-

lonizatoru apģērbu formas, izņemot tikai togu, kas ie-

spaidota no feniķiešiem un bija lielāka un pompozāka par

grieķu himationu. Toga (fig. 21.) romietim (sievietēm togu

sauca par pallu) izpildīja gurnu auta, ķermeņa, plecu un

pat galvas segas vietu. Šī kroku bagātā sega bija Romas

Pa labi: Romietes Stolas apģērbs ar pallu. Pa kreisi: Grieķietes

(attietes) Peplos apģērbs Persiešu kaŗu laikā (500.—449. g. pr. Kr.).
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pilsoņu valsts un goda ģērbs, kā republikas ziedu laikā,

tā arī ķeizaru laikmeta pirmos gadsimtos, tikai vēlāk zem

dzīves praktikas spiediena tā samazinājās un beidzot (4.--
--6. g. s. pēc Kr. dz.) atdeva savu vietu tūnikai.

Romietes zem pallas valkāja vienu vai divas tūnikas

(fig. 5.). Sievām šās tūnikas bija ļoti garas un divkārt

apjoztas. Šādi apjoztas tūnikas sauca par stolām.

Bicantiešu un franku apģērbi.

(Fig. 6. un 7.).

Ja līdz šim pieminētās apģērbu formās dominēja se-

gas un gurnauti līdz ar to izveidojumiem, tad ar Romas

varas sabrukšanu zem barbaru spiediena, sākās jauns

posms apģērba vēsturē — krekla ģērbs.

Frankietes (ap 450 g. pr. Kr.)

apģērbs.

Bicantietesapģērbs

(ap 1100 g. pr. Kr.)
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Sākumā vēl pastāvēja tāds apģērbs, kādu mēs viņu

atrodam Romas jaunākos laikos: apjozta tūnika -krekls

ar segu, ko sasprauda ar fibulu uz labā pleca, zem ceļiem

apsietas bikses, un kājās romiešu kurpes (soccus).

Sievietes nēsāja divas tūnikas, pie kam apakšējai bija

gafas piedurknes, bet augšējā bez tām. Virs tūnikām uz-

sedza himationa -veidīgu segu (fig. 6.).

Fig. 7. attēlots bicantietes apģērbs apm. no 1100. g.

Te redzam, ka par garpiedurkņainu tūniku pārvilkta otra

tūnika ar piltuves-veidīgām piedurknēm, kas atsevišķi pie-

stiprināmas.
Vīriešu un sieviešu apģērbi tolaik viens no otra maz

atšķīrās.

Franču (Burgundiešu modes ģērboņa apģērbs 14. un 15. g. s.
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Trubadūru (feodālas bruņniecības) laikmeta apģērbi.

(Fig. 8., 9. un 22.).

Kristīgās baznīcas iespaids ūn līdz ar to askētiskais

pasaules uzskats stipri mazinājās pēc 1000. g., kad kris-

tīgā baznīca bija pieteikusi pasaulei pastardienu. Bargās

tiesas un soda izpalikšana radīja ļaudīm dzīvespriecīgā-
ku garastāvokli, un tie pūlējās atgūt nokavēto. Ja līdz

tam laikam cilvēka miesa bija tikai velna miteklis bijusi

un to vajadzēja slēpt zem vienaldzīgi vaļīgā kreklveidīgā

ģērba krokām, tad tagad apģērbam vajadzēja pastrīpot

miesas skaistumu. 12. g. s. sievietes apģērbam rodas pie-

Trubadūru laikmetakrekl-

veidīgais apģērbs (13. g. s.)

Gotiskais apģērbs pēc mo-

des maiņas Italijā (14. g. s.)
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guloša talja, kas izceļ gūžu līnijas, kakla izgriezums, gara

šlepe un zem apģērba savelkama korsāža, kas, savukārt,

izcēla krūšu pilnumu (fig. 8.). Vīrieša apģērbs vēl tur-

pina līdzināties sievietes apģērbam (fig. 22.).

Fig. 9. attēlota 14. g. s. tā sauc. ģērboņu kleita, kur

dāmas apģērba krāsas un zīmējums piemērots viņas ģi-

menes ģērbonim.

Gotiskā laikmeta apģērbi.

(Fig. 10. un 23.).

14. g. s. radās vīriešiem jauna apģērba forma pie-

gulošs kamzolis ar talju un bikses-zeķes ar pagarinātiem

Gotiskā stila apģērbs 15. g. s.
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pirkstu galiem (fig. 23.). Sievietei apģērbs savos pamat-

vilcienos neko nemainās, tikai nāk klāt augstās, cukura

galvām līdzīgās cepures ar uz muguru nokarājošos šķird-

autu, kas kopā ar * garo šlepi tik ļoti pastrīpo apģērba

līniju līdzību ar gotisko baznīcu architektūru (fig. 10.).

Vīriešu kamzols sākumā sniedzās līdz ceļgaliem, bet

tad top arvienu īsāks, līdz beidzot 15. g. s. beigās sa-

sniedz taljas vietu. Šos kamzoļus saīsināja arī no augš-

gala, tā kā radās vīriešiem kakla izgriezums līdz pat krū-

tīm. Bikses piestiprināja tieši pie šī īsā vamža apakšējās

malas, bet tā kā tās sākumā pastāvēja no .divām atse-

višķām starām, tad kaunumu ievietoja atsevišķā tā sauc.

kaunuma kapselē. Šī kapsele ar laiku pieņēma ļoti gro-

teskas formas un pastāvēja arī visu renesanses laiku

(fig. 24).

Renesanses laikmeta apģērbi.

(Fig. 11. un 24).

Ja iepriekšējo možu noteikšanas centri bija Francija

un Anglija, tad līdz ar šo valšķu karu, modes ierosi-

nāšana pāriet uz Burgundi. Burgunde diktē piedurkņu

iegriezumus, caur kuriem parādās veļa vai arī cits kāds

gaišs audums. Šī parādība tik ļoti progresē Vidus-Eiro-

pas valstīs, ka šie parādās ne tik vien uz piedurknēm, bet

arī visu pārējo apģērbu sagriež, neizslēdzot pat kurpes.

Šī dīvainā un, savā ziņā, izšķērdīgā mode ļoti labi raksturo

renesanses humānā gara (reformācijas) uzvaru pār sauso

un smacējošo viduslaiku scholastiku. Augsto cepuru vietā

nu nāk arvienu platākas un zemākas. Vēlāk modes no-

teikšana pāriet uz Itāliju, kas tolaik pārdzīvoja savas māk-

slas ziedu laikus. Apģērbam radās noapaļotākas formas

un bagātīgi materiāli (zīds) padarīja to vēl krāšņāku. Lai

pataupītu virsdrēbi no pārmērīgās sagraizīšanas, tad itā-

lieši uzšuva pufītes virs tās.

Modes pirms renesanses laikmeta izplatījās bez grā-
matu un laikrakstu palīdzības. 16. g. s. to attīstību mē-
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ģina nostādīt jau uz zinātniskiem pamatiem. Parādās pir-

mās grāmatas par apģērbiem .

Fig. 24. attēlots vācu landesknechta (algotais kareivis)

raksturīgi sagraizītais apģērbs, kur pie tam abas puses

Fig. 11. Renesanses (16. g. s.) laikmeta apģērbs.

nav simmetriskas. Šī parādība, tā sauc. miparti, novē-

rojama arī jau 10. g. s., kad apģērbu sadalīja vertikāli

divās daļās un katra puse bija citā krāsā (fig. 9.).

Vācija ne labprāt šķīrās no savas iegriezumu modes,

un tur beidzot radās tā sauc. pluderbikses, kuras paga-

tavoja no biezākas vadmalas strēmelēm, kas nesašūtas

stiepās līdz ceļiem un kuru starpā rēgojās apakšējā drē-



20

be (parasti zīds), kuru izlietoja milzīgos kvantumos. Vie-

nām tādām pluderbiksēm bija nepieciešamas 20 un vairāk

olektis zīda.

Tālāk fig. 11. redzam renesanses sievietes bagātīgo ap-

ģērbu ar grezno, štrausa spalvām izgreznoto cepuri. Arī

Fig. 24. Renesanses laikmeta apģērbs (16. g. s.). (Vācu landesknechts).

vīrieši valkāja šādas spalvas pie savām cepurēm. Vērā

ņemams te vēl būtu vienas parādības sākums, — ka dā-

mas virsējie svārki priekšā nav slēgti, bet tikai augšdaļā

sapogāti. Vēlākos laikmetos (rokoko) tos paceļ pavisam

uz augšu un sakroko uz gūžām.
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Baroko laikmeta apģērbi.

(Fig. 12. un 25.).

Ja renesanses laikmetā apģērbu modes radītāji bija

vācieši un šveicieši, kuri arī visizdevīgāk uzņēma reformā-

cijas idejas, tad līdz ar kontrreformāciju, kas nāca no

Baroko laikmeta apģērbs Spānijā (17. g. s.).

Spānijas, par jaunā apģērba noteicējiem tapa spānieši.
Šī spāniešu mode sākas jau 16. g. s. pirmā pusē, un tās

apģērbs bija pilnīgā kontrastā vācu renesanses modei. Spā-
niešu modes vīriešu uzvalks bija izturēts drūmās un vien-

muļās krāsās, šaurs un bez krokām; bikses saīsinātas līdz

minimumam, toties zeķes (zīda drēbes, vadmalas vai tri-
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ko) apsedza visu kāju. legriezumi spāniešu modes apģēr-

bos pilnīgi pazuduši, bet to vietā stājušies vates uzpil-

dījumi. Sākās triko bikses (zeķes), un tās vispirms izga-

tavoja Spānijā. Bez tam nāca klāt vēl kāds raksturīgs šī

Baroko laikmeta apģērbs (17. g. s. I pusē).

laikmeta apģērba gabals — krēze (dzirnu akmenim lī-

dzīga mežģiņu apkakle), kas radās šādā kārtā: Uz krū-

tīm kakla izgriezuma vietā krekla audeklu savilka sīkās

krokās, bet ap kaklu šīs krokas savilka ar saitīti, tādā

ceļā radot krūzainu apkaklīti. Šī apkaklīte tad arvien

vairāk pieauga un beidzot sasniedza tādu lielumu un stī-
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vumu, ka vajadzēja pagarināt karotēm kātus, lai dabūtu

ēdienu mutē. Krēzes pagatavoja no audekla ar mežģi-

nēm, sastiprināja ar staipuli un stipri sastērķelēja. Sā-

koties ticības kariem Eiropā, kareivji atmeta šo neveiklo

apkakli un tās vietā lietoja pie pleciem piegulošu baltu

apkaklīti ar vai bez mežģinēm (fig. 25.). Tikai zinātnieki

un garīdznieki turpināja valkāt krēzes. Dāmu apģērbā šī

krēzes apkakle arī uzglabājās drusku ilgāk.

Kara laika apstākļi jūtami pārveidoja vīriešu apģērbu.
Vamzi pagatavoja no ādas ar atsevišķi piestiprinātām un

gareniski pāršķeltām zīda piedurknēm. Bikses valkāja līdz

ceļgaliem, un kājās ūdenszābakus ar ārkārtīgi platiem un

tādēļ nobrukušiem stulmiem, kurus dendiji vēl izdeko-

rēja ar dārgām mežģinēm (fig. 25.). Spāniešu modes

sieviešu apģērbs, kā tas redzams fig. 12., līdzīgi vīriešu

apģērbam, atmeta renesanses laikmeta rotaļīgos izgriezu-

mus, vaļību un dzīvespriecīgās krāsas. Krēze, cieši sa-

vilktais viducis, stīvā mucasveidīgā kleita un gūžu uz-

pildījums piedeva sievietes apģērbam stīvu un svinīgu iz-

skatu. Vēlāk atmeta gūžu uzpildījumus, bet toties sa-

ņēma un sakrokoja virsējos svārkus uz gūžām, tādā kārtā

radot vieglāku un dabīgāku krokojumu. Arī krēze pazūd

{ap 1620. g.) un tās vietā nāk krūšu izgriezums ar tā

sauc. stuārtapkaklL

Rokoko laikmeta apģērbi.

Sākums (ap 1670. g.).

(Fig. 13. un 26.).

Francija 17. g. s. beigās, kad tur nostiprinājās ab-

solūtā monarchija, tapa ne tik vien par citu zemju modes

noteicēju politikā, bet arī apģērbā. Eiropas valdnieku gal-
mu vēlēšanās līdzināties karalim Ludviķim XIV varā, mī-

lestības dēkās un, protams, arī a\pģērbā bija tik stipra,
ka tur nelīdzēja nekādi protesti no savējo puses.
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Ja starp dažādu tautu renesanses laika modes apģēr-

biem
.

vēl bija liela atšķirība, tad tagad franču rokoko

mode varēja svinēt uzvaru pār visu Eiropu.

Fig. 13. attēlotais sieviešu apģērbs ir tapis vēl vieg-

Rokoko stila sākums 17. g. s. beigās (1680. g.)

lāks un sievišķīgāks. Virsējos svārkus sakroko uz gū-
žām un izrotā ar saitīšu pušķiem. Vīriešu apģērbā (fig.

26.) var jau pirmo reizi saskatīt modernā apģērba pa-

mattipu. Ādas vamzis pārvērties par garu, pogājamu ves-

ti, pār kuru pārvelk pogājamus svārkus ar piedurknēm.

Kājās — īsas bikses, ap kaklu — kravate un galvā uzlikta

perika (mākslīgi mati).
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Nosleg ums.

(Fig. 14. un 27,).

Ap 1720. g. sākās tie raksturīgie dāmu rokoko ap-

ģērbi, kurus mēs dēvējam par rokoko krinolīnēm. Baroko

Rokoko stila apģērbs Ludviķa XVI laikā.

un rokoko sākuma laikmeta kuplie svārki top arvienu

kuplāki un, lai tie nesaplaktu, tad zem tiem nēsāja da-

žādu materiālu stīpu būri; viducis vēl vairāk sažņaudzās,
un krūšu izgriezumi top pārgalvīgāki. Galvas frizūra (pe-
rika) pārvēršas par veselu fantastisku dekorāciju un, bei-

dzot, kurpju papēži, kas parādījās pirmo reizi baroko

laikmetā, pieaug līdz tādam augstumam (6 collas), ka dā-

mas bez pastorāliem spieķīšiem nemaz nevarēja paiet.
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Fig. 27. attēlotā rokoko laikmeta vīrieša apģērbā re-

dzams, ka svārkiem vēl nav apkaklītes, piedurknēm lieli

atlocījumi ar pogām, vestei, līdzīgi svārkiem, lielas izšū-

tas kabatas, bikses līdz ceļgaliem un kakla žabo un man-

šetes no smalkām mežģinēm.

(1 p. 1675. g.) (1 p. 1777. g.) Rokoko laikmeta apģērbi.

Ampira (1799.—1815. g.) laikmeta apģērbi.

Rokoko laikmeta izsmalcinātās, baudu pilnās uļn pie
tam dziļi satrunējušās dzīves gaitā līdz ar franču revolū-

ciju (1789. g.) iestājās krass lūzums. Franču aristokrā-

tijai un viņas kultūrai bija jānoiet no skatuves, bet pa-

lēnām radās atkal jauni sadzīves un politikas ideāli,

kuriem par cēlu piemēru izvēlējās senās un aizmirstās
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Grieķijas demokrātijas ideālus. Tas sakrita arī ar to ap-

stākli, ka taisni tai laikā nāca atklātībā redzami plaši iz-

rakumi no senās Grieķijas kultūras. Sakarā ar to tad arī

apģērbu (sievietes) franču dēmokratija gribēja piemērot

grieķu senam ģērbam, un par jaunu pasaulēv
nāca peploss

Ampira stila apģērbs (1799.—1815.) Napoleona I laikā.

un antīkie krekla ģērbi. Protams, šie mākslīgi atjauno-
tie apģērbi bija tikai ārēji līdzīgi seniem apģērbiem, un šī

restaurācija attiecās tikai uz sievietes a«pģērbu. Vīrietis

par savu apģērbu izraudzījās Anglijas (parlamentārisma

ievedējas) internacionālo un praktisko uzvalku. Ar šo pos-

mu tad arī noslēdzās vīriešu modes attīstība, un vienīgi
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dāmu modes ar vēl ātrāku tempu veidojās tālāk. Fig. 15.

attēlots šāds pēc senās Grieķijas parauga atjaunotais am-

pira laikmeta sievietes apģērbs. Pie šī ģērba aplūkoša-
nas uzmanību pelna — augstā taljas vieta, kupla ģērba

apakšējā daļa ar šlepi, kā arī vēl kurpes bez papēžiem.

Ampira laikmeta apģērbs 19. g. s. sākumā.

Šādu apģērbu pagatavošanai lietoja ļoti vieglus audumus

(Indijas muslīnu), un tikai vēlāk, kad Napoleons nolie-

dza pēdējā ievešanu, pārgāja uz Lionas zīdu.

Kungu apģērbs (fig. 28.) vēl vairāk līdzinās mūsdienu

frakas ģērbam. Tikai vēl bikses turpina palikt īsas, bet

toties veste saīsinājusies līdz taljas vietai un svārkiem

radusies augsta apkakle.
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Bīdermaiera (1815.—1847. g.) laikmeta apģērbi.

(Fig. 16., 29. un 30.).

Šā laikmeta sākumā sievietes apģērbs top atkal īsāks,

kuplāks un it kā sastingst no pārkraušanas ar dažādiem

Fig. 16. Bīdermaiera laikmeta apģērbs ap 1835. g

plastiskiem rotājumiem. Ampira laikmetā modē nākusē

dāmu apakšveļa parādās dienas gaismā sevišķi meiteņu

apģērbos. Fig. 16. redzams bīdermaiera laika raksturī-

gais dāmu apģērbs ar lielo krūšu izgriezumu, paplašinā-
tiem pleciem, tā sauc. lapsenes talju un kupliem zvanveidī-

giem svārkiem. Še atkal atmodās rokoko laika gaume, lai

gan ne vairs tādā izsmalcinātībā kā toreiz.
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Fig. 30. attēlo 1825. g., bet fig. 29. — 1839. g. >vī-

riešu uzvalkus. Jau pirmā no tiem redzam mūslaiku ga-

rās bikses, un tikai viņu materiāls (Ķīnas zīds) vēl at-

gādina iepriekšējo gadusimteni. Līdzīgi dāmu apģērbam
arī te pleci paplašināti un ievilkta talja.

Bīdermaiera laikmeta apģērbi.

(Ap 1839. g.) (Ap 1825. g. Vīnē).

Otrs no šiem zīmējumiem (fig. 29.) rāda materiāla

ziņā vēl vairāk dēmokratizējošos apģērbu, un tikai vēl tā

krāsas (brūna, zaļa, zila un violēta) atļauj dendiju pat-

vaļīgai gaumei parotaļāties. Bet jau tad sabiedrībā iz-

skanēja doma, ka par labi apģērbtu var sevi turēt tikai

tas, kas neuzkrīt ar sava apģērba krāsu raibumu. Šī doma
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arī beidzot uzvarēja un atstāja mums mantojuma melno

uzvalka krāsu, kā labas gaumes pazīmi.

Krinolīna mode dāmu apģērbos.

(Apm. 1852.-1870. g.)

Fig. 17. mums par jaunu parādās krinolīns, kas li-

kās jau aizmirsts. Bīdermaiera laikmeta kuplie svārki pie-

Krinolīna modes apģērbs (1852.—1870. g.)

auga kuplumā un garumā, un dāmām atkal bija jāķeras

pie stīpu būra, kas noturētu vieglos audumus vajadzīgā

kuplumā. Kā jauninājums apģērbā uzpeld volangi, kas

stipri atgādina senā bronzas laikmeta Krētas priesterie-

nes vienu pār otru pārliktos gur.nu autus. Ar šiem vo-

langiem rotāja ne tik vien svārkus, bet arī piedurknes.
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Turnīru modes apģērbi.

(Apm. 1873. -1889. g.)

Krinolīns beidzot maina savu apaļo mucasveidigo for-

mu un, pirms savas pazušanas, svārku kuplumu izceļ mv-

Turnīru modes apģērbs ap 1873. g.

guras pusē. Te tad arī piesaistās nākošā, tā sauc. turnīru

mode, kas visus drapējumus, kā to redzam fig. 18., pārnes

uz gūžām, piedodama sievietes figūrai peldoša gulbja iz-

skatu.
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Nākošās modes, pazūdot turnīriem, uzmanības centru

pārnes uz piedurknēm (ap 1895. g.), kas tad ļoti bieži

maina savu izskatu, pieņemdamas visdīvainākās formas.

Ja modes pēc franču revolūcijas mainās daudz ātrākā

tempā, tad tam divi iemesli. Pirmais iemesls, kas mv-

Kuplopiedurkņu mode. (Ap 1895. g.j

dināja turīgākās aprindas un aristokrātiju mainīt biežāki

apģērba formu, bija tas, ka nu pie dēmokratiskās iekārtas

nevienam nebija liegts nēsāt modernus apģērbus, nedz lie-

tot dārgus materiālus. Tādēļ sabiedrības krējumam" ne-

atlika nekas cits, kā, bieži mainot apģērbu modes, pastrī-

pot savu izcilus šķiru un stāvokli. Bet otrs šīs ātrās

modes maiņas sekmētājs bija apģērbu veikalnieki, kas sa-

vas peļņas nolūkos labprāt uzņēmās aizbildniecību par

publikas gaumi apģērbu lietās.
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Kuplo piedurkņu mode.

(Ap 1895. gadu.)

Jau ap 1890. gadu turnīri pazūd, un dāmu svārki ie-

gūst gludu zvanveidīgu izskatu. Modes radītāji ap 1895.

gadu savu uzmanību piegriež piedurknēm, kuras gadu no

gada plecu augstumā kļūst kuplākas (fig. 31.). Viņas mo-

des vēsturē iedēvētas par „šķiņķiem". Apģērbu materiāls

tagad — vilnas audumi; zīds, turpretim, parādās tikai

viesību ģērbos (fig. 31.) un apakšveļā. Šajā modes laikā

apakšveļai piegriež ārkārtēju vērību. Tā kā svārku ga-

ruma dēļ to apakšējā mala bija bieži jāpaceļ, tad bija iz-

devība parādīt arī veļas skaistumu. Svārku oderei izlie-

toja taftu, kas kopā ar veļas zīdu radīja raksturīgu čauk-

stoņu. Šo poētisko zīda skaņu pat apzīmēja ar īpašu

vārdu — „frou-frou". Šinī modes periodā parādās blū-

zes, kas vaļīgi guļ uz korsetētā ķermeņa un kuras no svār-

kiem atdala ar jostu. Šīs blūzes un tāpat arī citus ģēr-
bus bagātīgi rotāja mežģinēm, fliteriem, vaska pērlēm un

daždažādākām uzšuvēm.

Garo velkņu (šlepu) mode.

Ap 1899. g. zvanveidīgie dāmu svārki kļūst vēl garāki

un muguras pusē nobeidzas ar garu velkni (fig. 33.). 1902.

gadā piedurknes apgriež otrādi: — tagad piedurkne pie

pleca kļuvusi šaura, bet kuplā daļa pārvietojusēs zem

elkoņa. Sažņaugto viduču mode turpinās tik ilgi, līdz

pret to neuzstājās medicīnas autoritātes. Šo cīņu rezul-

tāts ir jauna „Reformkleitu" mode, kas sākas ap 1902.

gadu.

Reformkieitu mode.

Šī jaunā higiēniskā mode pārveidoja apģērba vidus

daļu, bet līdzšinējo svārku garumu atstāja, tāpat arī pie-

durkņu formas (fig. 34.). Svārku svars turējās uz ple-

ciem, bet ne vairs uz gūžām. Bet līdztekus šai modei pa-
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stāvēja arī sažņaugto vidu apģērbu veidošanas virziens.

Šo uzskatu dažādību 1904. g. raksturojis vācu satiras

žurnāls ~Simplicissimus'' sekošā sarunā: — Reformkleitu

piekritēja saka: „Reformkleita ir par visām lietām higiē-
niska — tā saglabā ķermeni mātes pienākumu izpildīšanai".

Reformkleitu mode

Uz ko sažņaugto viduču piekritēja atbild:
„
Valkādami šā-

das lupatas — jūs mātes stāvoklī nemaz nenokļūsatl" Tā

tad higiēna ne katrreiz noteicēja modes virzienos. Ap
1908. gadu ļoti iemīļoti apģērbi, kas sastāvēja no svār-

kiem, blūzes un virsjakas. Svārku garums tagad stipri

saīsinājies, arī piedurknes kļuvušas šauras. Modē — ādas,

štrausspalvu un mežģinu boa. Šai laikā modes untumi

par savu darbības lauku izvēlējušies dāmu cepures. Ce-

puru malas sniedzas pāri plecu platumam, tā ka dažbrīd

tās kavē savām īpašniecēm iekļūt pa šaurākām durvīm.
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Pirmskara mode.

Kad tagad apskata 1912.—1914. gadu modes lapas, tad

liekas, ka apģērbu modes veidotāji par daudz ko citu do-

mājuši, tikai ne par kustību ērtību. Svārkiem ir šaura

velkne, bet vai nu to aptin ap ceļiem, vai arī svārki ceļu da-

Pirmskara mode.

ļā tik šauri, ka dāmas spēj pārvietoties tikai ļoti, ļoti sī-

kiem solīšiem, bet tramvajā iekāpšana un izkāpšana sais-

tīta ar dzīvības briesmām. Lai šo neērtību kaut cik ma-

zinātu, tad svārku apakšu taisa šķeltu. Vēl radikālāku pār-

maiņu gribēja ievest „bikšu svārku" mode, bet tai nelai-

mējās. lelas puikas šo ielaušanos vīriešu privilēģijās bez

žēlastības izsvilpa. Apģērbu bieži kombinē no divējādu

krāsu audumiem, un tanīs cieši ietin ķermeni kā autos
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pat velkni veidojot no abiem audumiem. Pāri šāda

veida apģērbam nāca vēl mežģines vai citi kādi rotājoši

šķidrauti (fig. 35.). Piedurknēm piegrieztni pārņem no

japāņu kimono apģērba. Pirms pasaules kara kļūst po-

pulāra tango deja un sakarā ar to radās pat speciāla ne-

tīri dzeltenoranža krāsa apģērbiem — saukta tango. Un

neraugoties uz to, ka pielietoja diezgan daudz materiāla

apģērbam un svārkiem, bija pat velkne, tomēr šai modei

piemita tendence vairāk izģērbt, nekā apģērbt ķermeni.

Sakarā ar to katoļu garīdznieki vairākkārt brīdināja savas

dievlūdzējas no šīs netikumīgās modes. Sievietes cīņa dēļ
tiesībām atspoguļojās arī modē. Apģērbi diferencējās ele-

gantos viesību un dēmokratiskos darba un sporta apģēr-
bos. Pirmie ģērbu modi noteic Parīzes drēbnieki, bet dar-

ba un sporta apģērbu formu Londona.

Pēckara mode.

Ja pirmskara vecai paaudzei, atšķirībā no jaunās, bija

īpatni apģērbi i i krāsas ziņā, tad pēckara drēb-

nieki domā tikai par jauno paaudzi, bet vecā paaudze pie-

mērojas pēdējai. Sports kļuvis par jaunās paaudzes dzī-

ves saturu un līdz ar to apģērba mode piemērojas sporta

prasībām. Krekla formu uzskata par ideālāko, jo tā ne-

ierobežo ķermeņa kustības. Pazūd velkne, un apģērba ga-

rums gadu no gada saīsinās, līdz tas ap 1928. gadu ap-

stājas virspus ceļiem (fig. 36.). Vecas un korpulentas
dāmas tērpjas skolnieču bruncīšos. Šī mode prasīja ideā-

las ķermeņa formas un piespiež tuklās sievietes vai nu

vingrot, vai arī badoties.

Sievietes ideāls ir gerlas augums. Šai pēckara modei

piemita arī vēl otra tendence — sievišķīgo formu ap-

slēpšana. Ja iepriekšējās modēs tīši palielināja krūšu un

gūžu apmērus, tad tagad visiem iespējamiem līdzekļiem ap-

slēpj. Šo tendenci pastrīpoja matu nogriešana un „zēn-
galviņas" modes ieviešanās. Veļu samazina līdz minimu-

mam un apakšsvārki pilnīgi pazūd. Par cik skopa šī
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mode bija apģērba daudzuma ziņā, par tik tā prasoša ap-

ģērba materiāla labuma izvēlē. Vilnas materiāls gandrīz

pilnīgi izzūd, bet tā vietā nāk zīds un brokāts. Ap 1930.

gadu iestājas reakcija un viesību apģērbu garums no-

slīd atkal līdz zemei un dienas gaismā atkal parādās

apsmietā velkne. Šīs pārvērtības lozungs: atpakaļ pie

sievišķības.
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Krāsu saderība

Cīņā par drēbnieka-amatnieka eksistenci, kā viens no

ieročiem tiek minēts — klienta interešu izpratne. Tiešām,

drēbnieks-strādnieks, kopā ar gatavu apģērbu veikalnieku,

nekad nevar tik sīki iedziļināties pircēja vajadzībās. Tur-

pretim, drēbnieks -amatnieks var šai virzienā pilnīgi ap-

mierināt savu pasūtītāju, ja tikai viņš pats ir skaidrībā

par apģērba veidošanas principiem. Ja vīrieša apģērbs

nēdējos gadu desmitos pa daļai šablonizējies, tad dāmu

tērpi ir saglabājuši savu veidošanās brīvību. Ja vīriešu

apģērbu drēbniekam jārēķinājas tikai ar dažām krāsām

{melnu, tumši zilu, pelēku un brūnu), tad drēbniecēm jā-

sadurās ar visdažādākām krāsām un toņiem. Sieviešu tērpi

pēdējos gados jūtami mainījuši savu formu, bet daudz

biežāk un negaidītāki tie mainījušies krāsu izvēlē. Katrai

sezonai ir sava „modes" krāsa. Pēdējais apstāklis tad

prasa no drēbnieka-ces pilnīgu krāsu saskaņu pārzinā-

šanu, lai nezaudētu savu autoritātīvo stāvokli. Nedod Dievs,

ja klienti manīs jūsu nezināšanu, vai jūsu padoms izrādīsies

aplams, vai ar tik jūs nebūsat laikā viņu brīdinājuši pret

viņas pašas nepareizām idejām. Varat būt pārliecināti, ka

savu klienti vairs neredzēsat savā pieņemamā telpā. Viņas
kontam varat mierīgi pavilkt strīpu.

Pievedīšu vēl mazu illūstrāciju:

Kad kāda dāma sāk domāt par jaunu apģērbu, tad

tas saistīts ar visdažādākām pārdomām, uzskatiem un

aizspriedumiem. Vislielākās grūtības rodas, kad jānosaka

apģērba krāsa. Un ja beidzot arī šām klintīm laimīgi pāri,

tad nāk veikalu apstaigāšana. Bet te nu sākas veikalnieka

loma, kurš visus iepriekšējos spriedumus un principus var

sagāst ar vienu vienīgu īsu teikumu: „tas, kundze, vairs

nav modē vai „to tagad dāmas vairs nenēsā. Bieži vien

dāma nopērk pavisam pretējo savam agrākam nodomam,

jo tas, ko viņa tagad dabūjusi, ir pēdējais „modes klie-



40

dziens". Tad gabals nonāk drēbnieka-ces rokās un, beidzot,

dāma var savu jauno tērpu aplūkot spogulī. Viņa redz tikai

visu laiku „modes" krāsu, bet neredz, kā viņa kļūdījusies,
noticēdama veikalniekam. Savu muļķīgo kļūdu viņa re-

dzēs tikai savu «draudzeņu" sejās jau pašā balles vakarā.

Kas būs vainīgais? Varat būt pārliecināti — jūs! Dāma ne-

dusmosies vis pate uz savu vieglprātību un uz veiklo

veikalnieku, bet uz jums, ka jūs viņu laikā nebrīdinājāt.
Bet lai cīnītos ar visvareno modi un klientu aizspriedu-

miem, jūsu rīcībā jābūt nopietnām zināšanām, un tās ne-

var iegūt tikai no kādas krāsu teorijas izšķirstīšanas, bet

gan tikai pamatīgi iedziļinoties mācības materiālā un no

daudziem praktiskiem vingrinājumiem. Krāsu teoriju (kā

kuru katru citu mācību) iemācīsaties tikai tādā gadīju-

mā, ja uzskatīsat to par jums nepieciešamu un par ļoti

vajadzīgu jūsu turpmākā darbībā.

Krāsu mācība.

Sarkano, dzelteno un zilo krāsu sauc par pamatkrāsām,

jo no tām var sastādīt visas pārējās krāsas. Tā piem., jau-

cot sarkano un dzelteno — iegūstam oranža krāsu, dzel-

teno ar zilo — zaļo un jaucot sarkano ar zilo, dabūjam

violeto krāsu. Šās jauniegūtās krāsas (tā sauc. Vidus-

krāsas) vēl reiz jaucot ar savām izejkrāsām, iegūstam

pārējās krāsas. Tā piem.,

sarkanā kr. -ļ- oranža kr. dod sarkanoranžo kr.,

oranža kr. -ļ- dzeltenā kr. dod oranžidzelteno kr.,

dzeltenā kr. -]- zaļā kr. dod dzeltenizaļo kr.,

zaļā kr. -j- zilā kr. dod zaļizilo kr.,
zilā kr. -ļ- violeta kr. dod zilivioleto kr. un

violeta kr. f sarkanā kr. dod violetisarkano kr.

Bet no šīm nosauktām spilgtām krāsām varam vēl sa-

jaukt bezgala daudz nokrāsu, kuras vairāk vai mazāk tu-

vojas pelēkam.
Baltā krāsa rodas no absolūti tīru pamatkrāsu sajauk-

šanas. Violetu, zilu un zaļu sauc par aukstām, bet sar-

kanu, oranžu un dzeltenu —

par siltām krāsām.
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Lai vieglāk varētu aprēķināt krāsu sajaukumus, tad

katras tīras krāsas saturu apzīmēsim ar skaitli 4, kā ma-

zāko vienību. Tā piem., sarkanā kr. sastāvētu no 4 sar-

kanās krāsas daļām, oranža kr. no 2 sarkanām un 2 dzel-

tenām daļām, bet sarkanioranžā kr. no 3 sarkanās kr.

un 1 dzeltenās kr. daļām un dzeltenioranžā kr. no 1

sarkanās un 3 dzeltenās kr. daļām v. t. t.

Lai nebūtu jāraksta garie krāsu nosaukumi, tad izdevīgi

tās apzīmēt burtiem. Tonalitāti (gaišumu un tumšumu)

var apzīmēt ar Svītrojumiem virs burtā (gaišās pakāpes).
Tā piem., tumši sarkano krāsu apzīmē ar a, bet ļoti gai-
ši sārto (rožu kr.) ar ā. Pārskatāmības labad pie-

vienošu krāsu loku ar burtu un krāsu satur apzīmē-

jumiem.

Pie krāsu satura apzīmēšanas ieteicams pieturēties pie

sekošas kārtības: Pirmā vietā rakstīt sarkano, tad dzel-

teno un, beidzot, zilo krāsu. Iztrūkstošās pamatkrāsas ap-

zīmēt ar nulli. Tā piem., E krāsa — 310 nozīmē, ka te ir

3 sarkanās kr. daļas, viena dzeltenās kr. daļa un trūkst

zilā krāsa.

Katra krāsa ir vairāk vai mazāk gaismas spējīga. Dzel-

tenā (v) krāsa satur sevī visvairāk gaismas, bet violetā

(r) — vismazāk. Tamdēļ krāsu saskaņās balto krāsu aiz-

vieto ar dzelteno (v), bet melno ar violeto (r).

Krāsu loka diametrāli pretējās krāsas sauc par pret-

stata (papild vai komplementār) krāsām. Tā piem., sar-

kani-oranžai (c) krāsai pretstata attiecībā būs zili-zaļā (t)

krāsa, bet zili-violetai (1) kr. — dzelteni-oranžā (i) krāsa.

Ja blakus kādai spilgtai krāsai nedodam papildkrāsu, tad

acs pati sāk tādu saskatīt, padarīdama spilgtumu pelēkā-
ku un krāsainam laukumam blakus stāvošās neutrālās krā-

sas nokrāsodama spilgtās krāsas papildkrāsā.

Cilvēka acs nervu tīkls iekārtots tādējādi, ka viņa sa-

skaņu izjūt tikai tad, ja skatīto krāsu kopsumma dod baltu

vai baltai krāsai tuvu stāvošu nokrāsu. Fizika māca, ka

krāsainie gaismas stari ir ētera viļņojumi. Katrai krā-

sai ir savs viļņu skaits. Tā piem., sarkanai (a) krāsai ir
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402.2 bilj. vibrācijas sekundē, oranžai (o) — 451,4 bilj.

vibr., dzeltenai (v) kr. — 506,7 bilj. vibr., zaļai (š) kr. —

568,8 bilj. vibr., zilai (m) — 638,3 bilj. vibr., violetai (r)
kr. — 716,7 bilj. vibr. un violeti-sarkanai (g) krāsai —

759.3 biljonu vibrācijas sekundē.

Apskatot šos skaitļus, varam novērot, ka vibrāciju skait-

ļu starpas (intervāli) nav vienādas. No šīm intervālu at-

tiecībām arī atkarājas, vai vairākas savā starpā

sader (saskan) vai nesader. Ideālas saskaņas rodas, ja
intervālu proporciju var izteikt vienkāršā un apaļā mazu

skaitļu attiecībā. Šāda veida intervālu aprēķināšana de-

vusi sekošus rezultātus.

Kura katra no (12) krāsu loka krāsām nesaskan ar

pirmiem un otriem kaimiņiem krāsu lokā. Tā piem., dzel-

teni-oranža (i) krāsa nesader ar dzelteno (v) un oranžo (o)
krāsu un tāpat nesader ar dzelteni-zaļo (v) un sarkani-

oranžo (c) krāsu. Bet skarbi saskan ar pretstata krāsu.

Piem., sarkanā (a) krāsa ar zaļo (s). Ar pārējām krāsu

loka krāsām tā saskan vairāk vai mazāk izdevīgi.
Bez tam skarbus 3 krāsu akordus dod 4 gadījumi

(kad saskaņa sastādīta no krāsu loka trijstūriem): aum,

šor, vel un git.

Divkrāsu saskaņas.

Divkrāsu saskaņas būs pilnīgākas, ja tās sastādīsies

no pretstata krāsas kaimiņa, bet nepilnīgāka, ja atradīsies

3. un 4. kaimiņa attiecībās. Nesaskanēs, kā jau teikts, ar

1. un 2. kaimiņiem, bet skarbi saskanēs ar pašu pretstata

(papild-) krāsu. Tā piem., dzelteni-zaļā (v) krāsa nesader

ar v, š, i /un t, pilnīgi saskan ar a un r, nepilnīgi ar c, o, 1

un m un, beidzot, skarbi ar savu pretstatu g krāsu. Ja saliek

divas spilgtas pretstata krāsas blakus, tad viņu kopējā
robeža top griezīgi asa, izsaucot acī nepatīkamu degošu

sajūtu („acis lauž").
Izmantot divkrāsu saskaņas var tādējādi:

1) tonāli dažādojot (ņemot no tam pašam krāsām gai-

šākus un tumšākus toņus),
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2) jaucot,

3) sajaukumu rezultātus savukārt tonāli variējot.

1) Piem.: Varam lietot 2 krāsu akordu va, lietot vi-

dējā gaisumā, varam arī lietot gaišu un tumšu dzelteni-

zaļo krāsu (v un v), tāpat a (a un ā).

2) V krāsu ar a varam sajaukt. Tad iegūstam sekošu

rezultātu:

v-fa =031

+ 400

431 = pelēcīga c krāsa.

Ja rezultātā būtu bijis skaitlis 430, tad tā būtu sarkani-

pranža (c) krāsa, bet tā kā te vēl piejaucas 1 zilā daļa, tad

šai c krāsai būs pelēcīga pieskaņa. Bet jo kopējs visām

pamatkrāsām (kādā citā rezultātā) skaitlis 2, tad tas būtu

jau stipri pelēkāks sajaukums. Piem.,

r + o = 202

+ 220

422
— a sarkani-pelēka krāsa.

Bet ja kopējs visām 3 pamatkrāsām ir skaitlis 3 (kad

sajauc 3 krāsu akordus), tad rezultātā būs pilnīgi pelēka
krāsa ar mazu kādas spilgtas krāsas pieskaņu. Piem.,

r+ o +v = 202

220

+ 031

453 = dzeltenoranžīgi (i) pelēka krāsa.

3) Tālāk 2 krāsu sajaukumam rezultātus vēl varam

tonāli dažādot. Piem., pelēcīgo c var lietot tumšā un

gaišā tonī.

Trīskrāsu saskaņas.

Nepilnīgās divkrāsu saskaņas var papildināt ar trešo

krāsu un tādā kārtā iegūt trīskrāsu akordu. Piem., divkrāsu

saskaņai a v (kopā dod o) var pievienot vai nu t vai 1

(bet ne m, jo tas būtu pretstats a un v sajaukšanas rezul-

tātam — o). Bet arī pilnīgām divkrāsu saskaņām var pie-
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vienot vēl trešo. Piem., divkrāsu akordam v un a var pie-

vienot vēl trešo krāsu, ja tik tā neatrodas par tuvu pirmām

divām krāsām, vai pretstata attiecībās. Šai gadījumā der

vai nu m vai 1. Pavisam tādā ceļā var sastādīt 24 dažādas

3 krāsu saskaņas:

aut, evm, oši, itr, umg, vla, šre, tgo, mai, leu, rov,

giš, ait, eum, ovl, išr, utg, vma, šie, tro, mgi, lau, rev, goš.

Izmantot var šādus 3-krāsu akordus:

1) tonāli dažādojot,

2) sajaucot pa diviem,

3) sajaucot pa trim,

4) sajaukumus tonāli dažādojot.
Piem., Trīskrāsu akordu_tro var izmantot:

1) Tonāli dažādojot t, t, r, r, o un o. Pēdējā gadī-

jumā iegūstam brūnu krāsu. (Arī no c, i un v var iegūt

brūnus toņus, tikai, protams, ar citu noskaņu.)

2) Sajaukt pa diviem.

t+ r = 013

+ 202

215 = pel. 1 (+m) (būs izdevīgs kontrasts

o krāsai).

r + o = 202

+ 220

422 = a pelēks (būs izdevīgs kontrasts

t krāsai).

o + t = 220

+ 013

233 = š pelēks (būs izdevīgs kontrasts

r krāsai).

3) Sajaukt pa trim.

t+r + o = 013

202

+ 220

435 = 1 pelēka krāsa (izdevīgs pamats vi-

sai krāsu kompozicijai).
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Bez tam pel. l(-i-m), a pelēku, š pelēku un 1 pelēku

var tonāli kāpināt.

Ja kādā krāsu kompozicijā jāsamierina divas nesade-

rīgas krāsas, tad viņu starpā var ielikt vienu vai vēl labāki

divas ar tām saderīgas krāsas. Pēdējā gadījumā iegūstam
četrkrāsu saskaņu.

Piem., jāsamierina a un c. Ar a un c sader v un ļ,

tāpat v un m. Rezultātā iegūstam četrkrāsu akordus -

aule un avme.

Jāsamierina a un o. Ar a un o sader v un 1. Rezul-

tātā — atkal četrkrāsu akords - avio.

Lai vieglāk būtu sajaukt krāsas un aprēķināt sajaukša-

nas rezultātus, tad pievienoju pelēcināčo un pelēko krāsu

sarakstu.

Pelēcinātās krāsas.

Šīm krāsām jāatšķiras no spilgtām tik ar to, ka viņām

drusku piejaukta pelēkā krāsa.

Pelēcināta c (+a) (521) krāsa rodas no o-j-g.
Pelēc. c (431) krāsa = no a fv jeb i|-g,

pelēc. i (341) krāsa = no c- ļ-v jeb u-[-g,

pelēc. i (+u) (251) krāsa = no o-fv,

pelēc. v ( v) (152) krāsa = no i-ļ-š,

pelēc. v (143) krāsa = no i-j t jeb v \ 1,

pelēc. t (134) krāsa = no i m jeb vļ-1,

pelēc. t (-) m) (125) krāsa == no š-f-1,

pelēc. 1 (+m) (215) krāsa =~ no tfr,

pelēc. 1 (314) krāsa = no e-j-m jeb t-j-g,

pelēc. g (413) krāsa = no a-ļ-t jeb e-f-ļ,

pelēc. g (-[ a) (512) krāsa = no c j-r.

Krāsaini pelēkās krāsas.

a fpelēks (422) = no o+r,

o-fpelēks (332) = no e+š jeb i fr,

u+pelēks (242) = no o i-š,

š+pelēks (233) = no o+t jeb v r,

m-j-pelēks (224) = no š-f-r,

r+pelēks (323) -no o | 1 jeb š fg.
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Pelēkas krasas (ar niecīgu krāsainu pieskaņu).

c pelēks (543) rodas noa+i-ļ-t, I+aH v, r+e+v un g+o+š

i pelēks (453) rodas no a+u-ft, 1-fe+u, r+o+v un g-ļ-i-ļ-š

v pelēks (354) rodas no e+u-f-m, o+v-ļ-1, i+š+r un u+t+g
t pelēks (345) rodas no e+v+m, o+š-ļ-1, i+t+r un u+m+g

1 pelēks (435) rodas no v+m-ļ-a, š+l+e, t+r+o un m+g+i

g pelēks (534) rodas no v+l+a, š+r+e, t-ļ-g+o un m+a+i

Šos sajaukumus ieteicams katram izmēģināt ar ūdens

krāsām un sastādīt pašam krāsu tabeli. Pie tam vēl vēlams

būtu, lai šās krāsas būtu ieturētas, mazākais, trijos tonālos

(gaišas, vidējas un tumšas) kāpinājumos.

Kā praksē sauc spilgtās krāsu loka krāsas.

a krāsa: kraplaka, karmins, tumši sārtā krāsa un ķiršu
krāsa.

c krāsa: ķieģeļu kr., zemeņu kr., aprikožu un angļu sar-

kanā krāsa.

0 krāsa: kapara kr., veczelta kr., un lašu krāsa.

1 krāsa: apelsīnu kr., Izabelas kr. un gaišā modes krāsa,

v krāsa: salmu dzeltenā kr., šampanieša kr., zirņu dzel-

tenā kr. un citrona krāsa.

v krāsa: špinātu kr., ābolu kr. un maija krāsa.

š krāsa: jūras zaļā kr., smaragda zaļā kr., indes zaļā

kr. un franču zaļā krāsa.

t krāsa: krievu zaļā kr. un tirkisa zaļā krāsa.

m krāsa: azurzilā kr., neaizmirstelīšu zilā kr., debesu

zilā un prūšu zilā krāsa.

1 krāsa: rudzpuķu zilā kr. un ultramarina krāsa.

r krāsa: vijolīšu kr., ceriņu kr. un heliotropu krāsa.

g krāsa: aveņu kr., vīna sarkanā kr. un leišu rozā

krāsa.

Noslēdzot krasu saderības teorētisko daļu, izvilkšu kat-

ras krāsu loka krāsas attiecības pret pārējām krāsām.

a krāsa saskan ar v un t pilni, bet ar v, i, m un 1 ne-

pilni; skarbi ar š; maigi saplūstoši ar pelēc. c un pelēc g.;

spilgti izceļoši (efektīgi) ar pelēc. t un pelēc. v.; un maigi

izceļoši ar i pelēko, g pelēko, c pelēko un 1 pelēko.
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c krāsa saskan ar m un š pilni, bet ar v, v, 1 un r ne-

pilni; skarbi ar t; maigi saplūstoši ar o pelēc. i,

pelēc. 1, pelēc. g. un spilgti izceļoši (efektīgi) ar pelēc. v,

m-f-pelēku, š+pelēku un pelēc. t (4 m), un maigi izceļoši
ar visiem sešiem pelēkiem (c, i, v, t, 1 un g).

o krāsa saskan ar t un 1 pilni, bet ar š, v, r un g ne-

pilni; skarbi ar m; maigi saplūstoši ar a+pelēku, pelēc.

c (-fa), pelēc. i (~ru), u-ļ-pelēku, š fpelēku un H-pelēku.

Spilgti izceļoši (efektīgi) ar š ; pelēku, pelēc. t (-4m), pe-

lēc. 1, r+pelēku, pelēc. t un pelēo. 1 (-j-m), un maigi iz-

ceļoši ar visiem sešiem pelēkiem (c, i, v, t, 1 un g).
i krāsa saskan ar m un r pilni, bet ar t, š, g un a ne-

pilni; skarbi ar 1; maigi saplūstoši ar pelēc. c, o-!-pelēku,

pelēc. v (-f-u), pelēc. v un pelēc. t; spilgti izceļoši ar

r-ļ pelēku, pelēc. 1 (4f-m), pelēc. g. un un maigi

izceļoši ar visiem pelēkiem (c, i, v, t, 1 un g).

v krāsa (arī baltā kr.) saskan ar» 1 un g pilni,) bet ar m,

t, a un c nepilni; skarbi ar r; maigi saplūstoši ar pelēc. i

un pelēc. v; spilgti izceļoši ar pelēc. g un pelēc. 1, un

maigi izceļoši ar i pelēku, t pelēku, c pelēku un v pe-

lēku.

v krāsa saskan ar r un a pilni, bet ar 1, m, c un o ne-

pilni; skarbi ar g; maigi saplūstoši ar pelēc. c, pelēc. i,

pelēc. i (+u) un š-ļ-pelēku; spilgti izceļoši ar a—pelēku,

pelēc. 1, pelēc. g (4-a) un r-j pelēku, un maigi izceļoši ar

visiem pelēkiem (c, i, v<, t, 1 un g).

š krāsa saskan ar g un c pilni, bet ar r, 1, o un i ne-

pilni; skarbi ar a; maigi saplūstoši ar oH pelēku, u-f-pelēku,

pelēc. r (+u), pelēc. t (+m), m+pelēko un r-f-pelēko;

spilgti izceļoši ar pelēc. c, r f pelēko, pelēc. g (H-a), pelēc.

c ( fa), o+pelēku un pelēc. g, un maigi izceļoši ar visiem

pelēkiem (c, i, v), t, 1 un g).

t krāsa saskan ar a un o pilni, bet ar g, r, i un v ne-

pilni; skarbi ar c; maigi saplūstoši ar pelēc. v, š-'-pelēko,

pelēc. 1 (-f-m), pelēc. 1 un pelēc. g; spilgti izceļoši ar

o+pelēku, pelēc. c (+a), pelēc. i un a-4pelēku, un mai-

gi izceļoši ar visiem pelēkiem (c, i, v, t, 1 un g).
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m krāsa saskan ar i un c pilni, bef ar a, g, v un v ne-

pilni; skarbi ar o; maigi saplūstoši ar pelēc. t un pelēc. 1;

spilgti izceļoši ar pelēc. i un pelēc. c, un maigi izceļoši

ar t pelēko, g pelēko, v pelēko un 1 pelēko.

1 krāsa saskan ar v un o pilni, bet ar c, a, un š ne-

pilni; skarbi ar i; maigi saplūstoši ar pelēc. v, t, pelēc. t

(-ļ-m), r-f-pelēku un pelēc. g; spilgti izceļoši ar u--j-pelēku,

pelēc. c, pelēc. i (-|-u) un o j-pelēku; un maigi izceļoši

ar visiem pelēkiem (c, i, v, t# 1 un g).

r krāsa (arī melnā kr.) saskan ar v un, i pilni, bet ar

o, c, š uļn t nepilni; skarbi ar v; maigi saplūstoši ar a-fpe-

lēku, o ppelēku, š-f-pelēku, mf pelēku, pelēc. 1 (-f-m) un

pelēc. g (+a); spilgti izceļoši ar pelēc. i (fu), pelēc. v,

pelēc. c (-ļ-a), pelēc. i, pelēc. v (+u) un š+pelēku; un

maigi izceļoši ar visiem pelēkiem (c, i, v, t, 1 un g).

g krāsa saskan ar š un v pilni, bet ar i, o, t un m ne-

pilni; skarbi ar v; maigi saplūstoši ar pelēc. c (+a), pe-

lēc. c, pelēc. i, pelēc. 1 un r+pelēka; spilgti izceļoši ar

pelēc. v (+u), š-j-pelēku, u-j-pelēku un pelēc. t, un maigi

izceļoši ar visiem pelēkiem (c, i, v, t, 1 |un g).

Mākslīgās gaismas iespaids uz krāsām.

Bieži vien nākas piedzīvot parādību, kad dažas krā-

sas mākslīgā gaismā pilnīgi pārvēršas. Mākslīgā gaisma

it kā uzsūc sevī daļu no šīm krāsām un tādā kārtā laupa
tām tās īpašības, kas viņas izcēla dienas apgaismojumā.

Tamdēļ vakaru tērpu audumus arvien jāizvēlas pie mākslī-

gās gaismas, jo pretējā gadījumā arī piedzīvojis speciālists

var kļūdīties un iegūt rūktus pārmetumus un klientes ne-

uzticību.

Vispārējais likums šai gadījumā ir sekošais: siltās krā-

sas (sarkanā, oranžā un dzeltenā) mākslīgā gaismā ie-

gūst palielinātu spilgtumu, bet aukstās krāsas (zaļā, zilā

un violetā) zaudē viņu un kļūst neasas un tumšas. Šī

iemesla dēļ vakara tērpiem nav ieteicamas aukstās krā-

sas. Pārvēršas nevien spilgtās aukstās krāsas, bet arī
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tās, kurām zilā krāsa tikai drusku piebiedrota. Siltās krā-

sas, arī baltā krāsa, toties, mākslīgā gaismā sevišķi izce-

ļas ar savu dzīvumu. (Mežģinu audumi neizdevīgi balles

tērpiem, jo izskatās savalkāti.) Violetā krāsa mākslīgā

gaismā satumst, gandrīz līdz melnai krāsai. No aukstām

krāsām vienīgi var izlietot gaiši zilos un zaļos toņus.

Augums.

Ne katrai klientei ir Milosas Venēras augums un bieži

vien taisni turīgākās un devīgākās pasūtītājas nevar le-

poties ar auguma klasiskām proporcijām.- Te nu drēbnie-

kam-cei jāparāda sava veidošanas māksla. Viņu rīcībā

ir divi līdzekļi: piegrieztne un krāsa. Te, galvenā kārtā,
ies runa par otro līdzekli — krāsu.

Gaišās krāsas laukumi arvienu izliekas lielāki, nekā

tikpat lieli tumši laukumi. Šo parādību dēvē par krāsu

(toņu) iradiāciju. Tamdēļ gaišus tērpus var ieteikt sī-

kiem un kalsnējiem augumiem, turpretim, lieliem un kup-
liem — tumšus vai pelēkus, jo tie radīs samazinošu illū-

ziju. Siltās krāsas padara augumu lielāku, bet aukstās —

mazāku. Tāpat spožās krāsas palielina, bet nespožās sa-

mazina augumu; pie tam pirmās piestāv vairāk tempera-

mentīgiem raksturiem.

Liela vērība jāpiegriež arī auduma rakstam (mustu-

rim). Ja šis raksts — sīks, tad pa gabalu skatoties, tas

saplūst vienā laidā un lielu iespaidu uz formu neatstāj, bet

ja tas liels un uzkrītošs, tad viņa iespaids uz kopējo for-

mas siluetu noteikti sajūtams. It sevišķi vēl, ja šis rotājo-

šais raksts — strīpains. Vertikālās (stāvās) strīpas pa-

garina formu, bet līmeniskās — samazina un padara pla-
tāku. Šī optikas likuma dēļ, vertikāli strīpotos audumus

var ieteikt maziem un kupliem augumiem, bet līmeniski

strīpotos — gariem un kalsnējiem. Pēdējo gadījumu gan

laikam, neizdosies nekad pielietot, jo tas runātu pretī
mūsu „taisnās līnijas" modei. Krustotie (rūtainie) audumi

jālieto tā, lai vairāk uzkrītošais strīpu virziens būtu no-

stādīts vertikāli.
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Apģērbakrasa untasiespaids uz sejas unmatu krasu»

Apģērbam ir jāizceļ tā īpašnieces skaistums. Arī skais-

tākais un dārgākais tērps, ja tas nav pieskaņots valkātā-

jai, — ir nederīgs un sagādā tikai vilšanos un sirdsēstus.

Šī doma nav vēl lieki jāpierāda, tā ir aksioma. Bet kā

panākt ideālo saskaņu? Te nu sākas krāsu teorijas prak-
tiskā pielietošana.

Sarkanā krāsa.

Sarkanā krāsa, sevišķi pēdējā laikā, ļoti izplatīta arī

kā apģērba krāsa. Tā mazina sejas sārtumu un tamdēļ
bālām sejām šī krāsa nav ieteicama;, toties ļoti labi no-

der sārtām sejām. Gaiši sārtā krāsa piestāv blondinēm,

bef tumši sārtā — brunetēm un šatenēm. Pēdējā padara
ādas krāsu gaišāku.

Gaišā rožu krāsa ir visiemīļotākā jaunavu balles tērpu

krāsa. Tikai .šo krāsu ieteicams atdalīt ar kādu garni-

tūru no miesas krāsas.

Ļoti bieži sarkano krāsu var izlietot rotājumiem, jo šī

krāsa ienes dzīvumu krāsu kompozicijā. Sevišķi jauki tā

(c) sader ar pelēkiem toņiem.

Oranžā krāsa.

Oranžā krāsa ir par daudz kliedzoša parastiem ap-

ģērbiem. Tās īstā vieta uz skatuves. Piestāv tā visla-

bāk brunetēm un gaišā tonī — sarkanmatēm. Tā iespaido

sejas krāsu zilganā virzienā.

Oranžās krāsas sabiezējums — brūnā krāsa toties ir

viena no populārākām krāsām. Tā der šatenēm un da-

žos gadījumos arī brunetēm.

Dzeltenā krasa.

Dzeltenā krāsa der ļoti labi tumšmatēm ar svaigu se-

jas krāsu. Tikai šī skaistā krāsa padara augumu kuplāku

un no tās jāizsargājas bālām un dzeltenām sejām, kas pie-
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ņem violetu nokrāsu šīs spilgtās krāsas tuvumā. Brune-

tēm ar gaišu miesas krāsu ieteicami citrona dzeltenie un

dzelteni zaļganie toņi, bet šatenēm — bāli dzeltenie. Blon-

dinēm no dzeltenās krāsas jāizvairās.

Zaļā krāsa.

Arī zaļā krāsa piestāv tumšmatēm. Spilgti lietota tā

padara seju sārtāku. Tā vislabāk piestāv sarkanmatai-

nām dāmām.

Zili zaļā krāsa.

, Visvieglāk pielietot zilizaļo krāsu (vilnā un samtā), jo
šī krāsa ideāli harmonē ar sejas krāsu un der visiem ve-

cumiem. Protams, no dažas labas krāsas var iegūt vēl la-

bāku saskaņu.

Zilā krāsa.

Zilā krāsa piemērota jaunām meitenēm. Šī krāsa ir

arī kā radīta gaišmatēm. Zilā krāsa padara augumu slai-

dāku un, varbūt, tamdēļ trīsceturdaļas no visiem kostī-

miem veidoti zilā krāsā. Šatenes un brutenes var izvēlēties

tumši zilos toņus.

Violetā krāsa.

Violetā krāsa ir visgrūtāk pielietojamā krāsa. Tā bā-

lās sejas padara dzelteni zaļas. Tumšākos toņus var iz-

lietot ielu ģērbiem, bet tikai dāmas ar svaigu sejas krāsu.

Melnā krāsa.

Resnās dāmas nekad nedrīkst valkāt baltus apģērbus,
toties melnie tām ir vislabākais atrisinājums. Šī melnā

krāsa, kā kontrasts, padara arī ādas krāsu tīrāku un gai-
šāku. Bez tam šī krāsa ir arī ļoti praktiska, tikai nehi-

giēniska un drūma. Vislabāk tā piederas gaišmatēm.
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Balta krāsa.

Baltu krāsu (šo tīrības, gaismas un svētuma simbolu)

nedrīkst valkāt kupli augumi un dāmas ar netīru sejas
krāsu. Baltā krāsa piederās jaunavām un it sevišķi tām,

kurām svaiga sejas krāsa. Baltā krāsa noder labi arī kā

rotājums citas krāsas ģērbiem (sevišķi aukstām krāsām).

Pelēkās krāsas.

Pelēkās krāsas ir nevien praktiskas, bet arī piemērotas

visām sejas un matu krāsām. Tamdēļ arī tās arvienu at-

griezīsies modē. Senie latvieši no pelēkām krāsām vis-

vairāk bija iecienījuši sudrabpelēko toni.

Apģērbu rotāšana.

Visbiežāk un visvieglāk apģērbu rotāt ar tonāliem kā-

pinājumiem. Tā piem., var vidēju zilu toni rotāt vai nu

ar tumšāku zilu vai arī ar gaišāku. Tikai šādos gadījumos

jāizsargājas no detonēšanas, tas ir m zilu nerotāt ar 1 vai t

zilu. Bet var arī meklēt citas saderīgas krāsas, tikai tad

stingri jāpieturas pie krāsu teorijas. Un par visām lietām

nav jāaizmirst, ka nav tik no svara materiāla dārgums

un retums, kā veidotāja gaume krāsu un formas izvēlē.

Turpmākā daļā apskatīšu apģērbu krāsu sadarbību ar

sejas un matu krāsu no pretējā viedokļa, t. i. ņemot vērā

dažādās sejas un matu krāsas.

Kādas krāsas der gaišmatēm?

Ar baltu sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Šim sieviešu tipam ietei-

camas gaišas audumu krāsas. Vislabāki der t zilā krāsa,

kas mazliet atdzīvinās sejas krāsu. Rotājumiem var iz-

lietot balto un vai kādu pelēko krāsu. Der arī m zilā

krāsa (tikai ne tumšā tonī), jo arī tā piedos siltāku no-

skaņojumu sejai. Pie gadījuma var lietot arī zaļo un

balto krāsu. Jāizvairās no melnās krāsas, un kad tā arī
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jālieto (sēru tērpi), tad sejas tuvumā ieteicams novietot

mazliet baltu rotājumu. Labi der šim tipam; tun 1 pelēkās
krāsas.

Pilnīgi jāizvairās no siltam krasām (v, v, i, o, c un ie

rozā).

b) Maigi sārta sejas āda. Šai gadījumā daudz vieg-

lāki pieskaņot krāsas. Der rozā, kas rotāta ar bālu zaļu,
zilu vai dzeltenu. Der arī 1 zilā krāsa, baltā un brūnā

krāsa. Bet vislabāki tomēr piestāv šim tipam zilā, zili-

zaļā un zaļā krāsa.

Jāizvairās no v, g, o un melnas krasas.

Ar bāli dzeltenu sefas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Te arī jādod priekšroka t

zilai krāsai, kas izlabo sejas dzeltenumu. Neder 1, r un

g krāsas. Arī baltā krāsa nav izdevīga. Jāizvairās no pe-

lēkām krāsām ar 1, run g noskanu. Toties ieteicama dzel-

tenā un gaiši zaļā krāsa. Pirmā ar savu kontrastu pa-

dara seju gaišāku (ziloņkaula krāsā), bet otrā — sārtāku.

Sarkanu var pielietot tikai ļoti tumšā pakāpē.

b) Maigi sārtā sejas āda. Zilai krāsai te valdošā vieta.

Zili-zaļā krāsa derēs tikpat labi, ja tikai sejas krāsa nebūs

par daudz sārta. Pēdējā gadījumā priekšroka dodama zi-

lai un zili violetai (1) krāsai.

Bez šīm krāsām varētu lietot arī dzeltenu krāsu, rotātu

ar 1, m, a vai melnu krāsu; melnu krāsu, rotātu ar t, c

vai o krāsu; baltu krāsu, rotātu ar m, ī, g vai tumši sar-

kanu krāsu; zili violetu 1 krāsu, rotātu ar o, š vai baltu

krāsu, un, beidzot, arī pelēkās krāsas (tumšos toņos). No

zaļās krāsas šāda tipa dāmām gan ieteicams izvairīties.

Ar brūni dzeltenu sejas krasu.

a) Mazasinīga sejas āda. Šim tipam neder gaišās un

maigās krāsas, bet noder tumšās un spēcīgās krāsas. le-

teicami viņām samta audumi, ja arī ne pašam ģērbam,

tad, mazākais, rotājumam.
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Dzeltenā krāsa te labi var noderēt, jo tā mazina se-

jas dzelteno noskaņu. Dzeltenos ģērbus ieteicams rotāt

ar melnu vai brūnu. Bez tam var noderēt arī tumši brūnā

krāsa, tumši sārtā, tumši pelēkās un dobji zaļās krāsas.

Der arī melns, bet bez rotājumiem. Jāizvairās no o, a, v,

gaiši zilās un baltās krāsas.

b) Maigi sārta sejas āda. Šādam veselīgam gaišmates

tipam zilā krāsa arvien pieskanēs. Rotājumiem var tādā

gadījumā izlietot sarkano un dzelteno krāsu. Melno krāsu

arī var tikpat labi izlietot kā zilo. Labu saskaņu var

iegūt arī no tumši sārtās krāsas, kas piedevām vēl ro-

tāta ar zaļu, zilu vai arī dzeltenu krāsu. Zaļo krāsu var

tikai tādos gadījumos pielaist kā apģērba krāsu, ja to

atdala no sejas krāsas ar sarkanu rotājumu. No pelē-
kām krāsām ieteicamas zili pelēkās un sarkani pelēkās.
Bez jau minētām krāsām var vēl samērā labus krāsu efek-

tus iegūt ar violetu krāsu ģērbiem, kurus bagātīgi rotā

dzeltenā vai zili zaļā krāsa.

Ar sārtu ssjas krāsu

Šim ziemeļnieku āriskam skaistules ideālam visdabīgā-

ki piekļaujas zilie tērpi, kurus var rotāt ar sarkanu, dzel-

tenu vai baltu krāsu. Tikpat jauki pieskaņojas melnie

un zili violetie ģērbi, kā arī zili pelēkie audumi. Sar-

kani oranža krāsa (kā pretstats) palīdz, klusināt pārlieku
sejas sārtumu.

Ar pelēku sejas krāsu.

Šai gadījumā visizdevīgākā krāsa ir zili zaļā. Tikpat

izdevīga arī zaļā krāsa. Var, bez šīm krāsām, vēl ie-

teikt tumši zilu un brūnu ar pelēkiem rotājumiem.

Kādas krasas der tumšmatem un šatenēm ?

Ar baltu sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Šāda tipa brunetēm visla-

bāki piestāv spilgtu krāsu apģērbi. Visizdevīgākās krā-

sas būtu: zili zaļā, zaļā (tumšā), sarkanā un brūnā krāsa.
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b) Maigi sārta sejas āda. Šai gadījumā noder melnā

krāsa ar sarkanās, rožu un zaļās krāsas rotājumiem. Bet

tikpat labi noder arī baltā krāsa ar spilgtu krāsu rotā-

jumiem. Bez tam šim tumšmates tipam piemērotas arī

gaišmatu (ar līdzīgu sejas krāsu) apģērbu krāsas.

Ar bāli dzeltenu sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Arī šai gadījumā var pār-

celt līdzīgu gaišmatu apģērbu krāsas. Šim tipam ļoti labi

pieskaņojas i brūnā krāsa. Arī dzelteni apģērbi (ar mel-

nu rotājumu) var dot labu saskaņu.

b) Maigi sārta sejas āda. Šim skaistam un bieži sasto-

pamam sieviešu tipam samērā viegli atrast pieskanošas

krāsas. Pat zaļu krāsu var izdevīgi pielaikot. Sevišķi
labi pieskaņojas dzelteni pelēkā un dzelteni brūnā krāsas.

Ar brūni dzeltenu (riekstu) sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Gaišmatu (līdzīgu sejas krā-

su) apģērbu krāsas arī te var pārcelt bez liela riska.

Tikai dzeltenus tērpus ieteicams rotāt ar violetu, bet ne

ar melnu krāsu. Jāizvairās no nespodrām krāsām.

b) Maigi sārta sejas āda. Šim gadījumam ieteicama

zaļā krāsa. Arī dzeltenās un brūnās krāsas der. Bet se-

višķi šo sievietes tipu izceļ violetā krāsa. Bez tam var

pieskaņot arī dzelteni, zaļi un zili pelēkās krāsas.

Ar sārtu sejas krāsu.

Arī šim tipam nav grūti pieskaņot krāsas. Arī baltu

var izmantot kā apģērba krāsu. Jāizvairās no spilgti zaļām

krāsām un arī no gaiši oranžas krāsas.

Kādas krāsas der melnmatēm?

Ar baltu sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Šis gadījums dod vislie-

lāko toņu kontrastu: — melni mati un bāla seja. Katrā

ziņā te jāizvairās no ugunīgām krāsām. Šim tipam labi
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der zili violetā krāsa ar zaļu rotājumu. Tāpat var ie-

teikt dzeltenu, dzelteni oranžu un violetu krāsu. Ja lieto

melnu krāsu, tad par rotājumu tai jāizvēlas nespodra dzel-

tena vai maigi zaļa. Bez tam var izlietot pelēkās krā-

sas, bet tām jābūt arī aukstām pieskaņām un gaišos to-

ņos.

b) Maigi sārta sejas āda. Šim melnmates tipam der

ļoti daudzas krāsas, pat tādas, kas citos gadījumos pil-

nīgi neiespējamas. Tā, piem., te var pielietot violeto, dzel-

teno un pat oranžo krāsu. Bez kādām bažām var lietot

arī melno krāsu. Tāpat labi saskan ar brūnām un pelē-
kām krāsām.

Ar bāli dzeltenu (krējuma) sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Dzeltena krāsa arī šai ga-

dījumā der. Par rotājumu var izvēlēties violetu vai tumši

zaļu krāsu. Protams, ja runa iet par slaidu figūru, bet

tukliem augumiem labāk izvēlēties violetu krāsu ar dzel-

teniem rotājumiem.

b) Ar maigi sārtu sejas ādu. Šo melnmates tipu var

uzskatīt par skaistāko tumšmatu starpā un ar to var sa-

censties tikai zeltainās gaišmates. Viņām der visas krā-

sas, kas tieši tādēļ padara izvēli grūtāku. Ļoti labi šās

melnmates izceļas dzeltenos tērpos, kas rotāti ar zili za-

ļu vai violetu krāsu. Tikpat labi der arī violeta krāsa

un baltā. Pēdējās krāsas tērpus var bagātīgi rotāt ar

spilgtām krāsām (kas sader ar baltu krāsu).

Ar brūni dzeltenu (riekstu) sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Šis melnmates tips var ra-

dīt grūtības krāsu izvēlē, jo parasti sejas dzeltenā krāsa

ir piedevām vēl netīra. Vispareizāki šai gadījumā apģēr-
ba krāsu izvēlēties spilgti dzeltenu, vismaz sejas tuvumā.

Arī melnu krāsu var lietot ar dzeltenu rotājumu. Bez šīm

krāsām var vēl lietot zaļu, pelēcīgi zaļu, zilu un tumšu

dzelteni brūnu krāsu.
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b) Ar maigi sārtu sejas ādu. Šis dienvidnieces skais-

tules tips pie mums tik reti sastopams. Arī te vislabāki

der dzeltenā, violetā, zili violetā, oranžā, melnā un tumši

zaļā.

Ar sārtu sejas krāsu.

Šai gadījumā atkal pirmā kārtā jāaizrāda uz dzelteno

un violeto krāsu. Ļoti labas saskaņas iegūst arī no brūnas

un gaiši zilas krāsas. Bez tam vēl var sekmīgi pielietot
melnu krāsu, rotātu ar sarkanu un pelēkām krāsām (zili,

zaļi vai dzelteni pelēkās krāsas).

Ar pelēku sejas krāsu.

Parasti šāda sejas krāsa nav sievietēm ar spoži melniem

matiem, bet biežāki ar krāsotiem. Visizdevīgākā apģēr-
ba krāsa — melna vai violeta. Labus panākumus var

iegūt arī no zaļas, zili pelēkas un brūni zaļās krāsas.

Zaļās krāsas ar savu pretstatību izsauc sejā sārtuma il-

lūziju.

Kādas krāsas der sirmgalvēm?

Ar bāli dzeltenu (krējuma) sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. Te visa vērība jāpiegriež

sejas ādai. Kā labākā der zili violetā krāsa, tikai tai nav

jābūt spožai. Bez tam der arī pelēkās krāsas (zaļi pe-

lēks un dzelteni pelēks), melnā, zili zaļā, dzelteni brūnā,

pelēcīgi zaļā un zilā ar oranžiem rotājumiem un nespo-

žā violetā krāsa.

b) Sirmgalves ar maigi sārtu sejas ādu tikpat kā nav

sastopamas.

Ar dzelteni brūnu sejas krāsu.

a) Mazasinīga sejas āda. šai gadījumā var pieskaņo-
ties gaišmatu krāsām. Visizdevīgākā te melnā un zilā krāsa.

b) Ar maigi sārtu sejas adu. Šim gadījumam var

izvēlēties dzeltenu krāsu. Tad vēl būtu lietojamas pelē-
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kās krāsast dzelteni pelēkā krāsa ar 1 pelēku un baltu

rotājumu un zaļi pelēkā ar dobju sarkano rotājumu. La-

bus rezultātus var panākt arī ar zili zaļo un brūno krāsu,

kas rotāta ar zaļu krāsu.

Kādas apģērbu krāsas der vīriešiem?

Tt visu laiku gāja runa tikai par sieviešu apģērbu

krāsām, bet tikpat labi šīs krāsu kombinācijas varētu at-

tiecināt uz vīriešu tērpiem. Protams, tad atkrīt visas

spilgtās un spožās krāsas.

Cilvēka ķermeņa apskats

Lai iegūtu pareizu un daudzpusīgu jēdzienu par cilvē-

ka ķermeņa formu, nepieciešama metode, kas ar savu

daudzpusību un precizitāti izsmeļoši noskaidrotu mate-

riāla raksturu un ķermeņa ārējās formas. Galvenā vērī-

ba jāpiegriež ģeometriskajam zīmējumam, kur šie meto-

diskie paņēmieni aizķers vismazākos sīkumus un viegli
noskaidros ķermeņa formas. Raksturīgie materiāli mums

noskaidros ķermeņa dažādo stāvokli. Starp šiem rakstu-

rīgajiem materiāliem vispirms jāmin relātīvā sistēma, t. i.

ķermeņa vispārējais analizējums, kamēr citi materiāli do-

māti tikai speciāli vienam zināmam ķermenim. Tādēļ cil-

vēka ķermenis prasa no apģērbu veidotāja dziļu uzmanību.

Sevišķa vērība jāpiegriež ķermeņa divkāršām daļām, jo
šīs pašas formas atkārtojas kreisajā un labajā ķermeņa

pus*, no anatomiskās viduslīnijas; šo divu līniju daļas sa-

stāda modeļa zīmējumu, kas uzzīmēts, piegriezts un pār-

nests uz audumu, sniedz ķermeņa abas daļas. Šādā veidā

piegriež gandrīz visus apģērbus, atliek vienīgi attiecīgie

izlabojumi labajā vai kreisajā pusē, ja ķermenis nav glu-
ži normāls. ļLocekļu stāvoklis un relātīvais izplatījums

rūpīgi jānovēro tādēļ, ka tas ļoti bieži skaidri iezīmējas
ādā un uzvalkā. Pirmā kārtā tādēļ nepieciešams pazīt
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ģindeņa stāvokli un viņa attiecības pret cilvēka ķermeni,

jāzina, uz kādu kaulu un kādu daļu var ņemt atbalsta

punktu. Tiklīdz tas zināms, jāatzīmē individuālās variā-

cijas, lai varētu bezgala mainīt apģērba formu. Tā tad,

vispirms jāiepazīstas ar ģindeņa normālo formu, jāsaprot

sadalīt kaulu kustības un viņu dažādie stāvokļi, lai ieda-

lītu krokas. Tas ir pārāk grūts, pat neiespējams uzde-

vums personai, kas nepazīst cilvēka ķermeņa anatomiju.

Bez tam jāpazīst cilvēka ķermeņa ārējās formas un mus-

kulatūra, jo apģērbs nekādā gadījumā nedrīkst būt par

šauru: tam brīvi jāietver viducis un pārējās ķermeņa da-

ļas, lai netraucētu ķermeņa un atsevišķu locekļu kustī-

bas. Rodas jautājums — kā sadalīt ķermeni, kā novē-

rot plecu vai gurnu kustības, kā rīkoties ar klientu, lai

iegūtu nepieciešamās techniskās atzīmes? Tas gluži ne-

iespējami, ja nepazīst cilvēka ķermeņa uzbūvi un propor-

cionālo sadalījumu.

Nevajaga tomēr domāt, ka izejot no proporciju vie-

dokļa vien, varēs radīt bāzi visām ķermeņa formām, kuru

varētu pielietot visdažādākos gadījumos. Vienīgi parei-
zi pazīstot un izprotot kaulu un muskuļu sistēmu, viņu

kustības un savstarpējās attiecības, iespējams pareizi vei-

dot apģērbu.

Cilvēka ķermeņa proporcionālais sadalījums. Jau se-

nie ēģiptieši un grieķi izstrādāja teorijas par cilvēka ķer-

meņa samēriem. Šī zinātnes nozare sevišķi uzplauka re-

nesanses laikā, kad attīstījās ne tikai māksla, bet arī zi-

nātne. Slavenie meistari, kā: Mikelandželo, Leonardo da

Vinči, Rafaēls, kā arī Albrechts Dīrers pēc pamatīgām

studijām, ievērojot antīko statuju samērus, izstrādāja ve-

selus traktātus par normāla skaistuma likumiem. No šiem

likumiem redzams, ka cilvēka augumu iedala 8 galvas vai

lOV2 sejas garumos, lai gan dzīvē bieži vien sastop izņē-

mumus, kad cilvēka ķermenis tikai nedaudz pārsniedz 7

galvas garumus. Normālu figūru sadala šādi:



60

1) Priekšpusē kakla bedrīte atrodas l 1, galvas ga

rumā atstatu no galvas virsas.

2) Pleca kaula galviņa — V-/2 galvas.

3) Krūšu dziedzeru gali — 2 galvas.

Vīriešu ķermeņa proporcija. Sieviešu ķermeņa proporcija

4) Krūškaula gals — 21/3 galvas.

5) Ribu gali — 25/6 galvas.

6) Elkoņa locītava — 3 galvas.
7) Naba un zarnu kaula šķautne — 3t/6 galvas.
8) Ciskas kaula galviņa — 32

/3 galvas.

9) Kaunuma kaula savienojums — 4 galvas.

10) Sēdes kaula apakša — 41
/ 10 galvas.

11) Apakšdelnas locītava — 4Vio galvas.
12) Rokas pirkstu gali — 45/e galvas.

13) Ceļgala skriemeļa vidus — 53/4 galvas.

14) Tievā liela kaula galva — 6 galvas.

15) lekšējā potīte — 7% galvas.
16) Pēdu apakša — 8 galvas.
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17) Muguras pusē pakauša kaula apakša 2/a galvas.

18) Septītais kakla skriemelis — 114 galvas.
19) Lāpstiņu apakšējie gali — 2 1/6 galvas.

20) Elkoņa kaula galva — 25/6 galvas.

21) Astes kaula gals drusku augstāks par ķermeņa
vidu.

Atstatumiem starp 1) galvas virsu un kaunumu, 2)

pēdējo un pēdu apakšu un 3) krūšu kaulu un ūz sāniem

izstieptas rokas pirkstu galiem pie pareizi noauguša ķer-

meņa jābūt līdzīgiem.

Tāpat atstatums starp ciskas kaula galviņu un ceļgala
locītavu līdzinājās atstatumam starp pirmo un pretējās

puses krūšu dziedzeru galu, vai atkal atstatums starp el-

koņa locītavu un pleca kaula galviņu — atstatumam starp

pēdējo un pretējās puses krūšu dziedzera galu.
Par anatomijas pielietošanu drēbniecībā daudz rakstī-

jis prof. Bergers, uzsvērdams, ka bez iedziļināšanās pašā

cilvēka ķermeņa uzbūvē nav domājama sistēmatiska pie-

griešana.

Apģērba piegriešanā ievest sistēmu pirmais mēģināja
Londonas drēbnieks Michels (1818. gadā). Viņa uzskati

noderēja par pamatu „Trešdaļu metodei". 1828. gadā Pa-

rīzē Compaings nāca klajā ar tā sauc. „centimetru" pie-

griešanas metodi. Abas pamatmetodes 100 gadu laikā stip-

ri labotas, bet pašā būtībā nav grozītas. Par šo jautājumu

parādījās 1824. gadā T. Hevdera un vēlāk — 1834. gadā

Hamburgā — H. T. Vampes grāmata, kas atrada sevišķi
daudz piekritēju Anglijā. Vampe savā grāmatā uzsvēra

galvenā kārtā garenuma dalījumus. Viņš sadalīja atsta-

tumu no paduses līdz papēžiem 5 līdzīgās daļās. Pirmā

daļa viņam derēja kā sānu gabala garums, bet atlikušās

četras — kājām.

Mācība par kauliem un kaulu sadalījumu. Kauli atro-

das cilvēka ķermenī, visās, tā stingrākās daļās. Kaulu

stingrums tos padara par ķermeņa mīkstāko daļu atbalstu.

Anatomiski sadala kaulus pēc viņu formām trīs šķirās:
1) garie kauli, t. i. tādi, kuru garums dominē pār citām
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A. Paura k. k.

B. Pakauša k.

C. Atslēdziņas k. k.

D. Pleca k.'k.
E. Lāpstiņas k. k.

F Ribas (12 pāri).
G. Gūžas k.

H. Ciskas k. k.

I. Aizauss k.

J. Kakla skriemeļi (7)

K. Mugurkaula krāšu daļas skrie

meļi (12)

L. 'Jostas skriemeļi (5)

M. Krusta k.

N. Deniņu k. k.

O. Lāpstiņas k. izaugums (akro-

mions)

P. Krūšu k.
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R. Apakšējais žoklis

S. Augšējais žoklis

T. Acu k. k.

U. Pieres k. k.

V. Pirmā riba

W. Acu dobumi

X. Lāpstiņas k. kraukļa knābja veidīgais izaugums

y. Sēdes k. k.

Z. Kaunuma k.

dimensijām; tie sadalās divās daļās — plecu un gūžu

kaulos; 2) platie un plakanie kauli, tādi, kuru platums do-

minē pār citām daļām; tie būtu paslēpeņu un lāpstu kau-

li; 3) īsie jeb jauktie kauli, t. i. tādi, kuri nav Jie gari,

ne plati, piem., muguras kauls, delnas kauli, ceļu skrie-

melis un taml. Pie šiem ilgāk neuzkavēsimies, jo tiem

mūsu darbā nav sevišķas nozīmes.

Kaulu izprašana ir visas anatomijas pamats. Tāpat, kā

veidošanas mācība (morfoloģija) šeit būs mūsu galvenais

priekšmets, tāpat arī kaulu uzbūves izpratnei svarīgs uz-

devums, kas noskaidro visas ķermeņa proporcijas. Fik-

sējot kaulu izciļņus, atrodam mērīšanas sistēmu.

Turpmāk norādīsim tos kaulu izciļņus, kas sniedz pie-
turas punktus mēru ņemšanā. Dziļi sēdot, tie bieži no-

beidz zināmas ķermeņa daļas galveno formu; viņu dažā-

dais stāvoklis iekšējos locekļos ļoti bieži atsevišķos ga-

dījumos noteic kāju asimetriju, piem., nenormālas līkas

kājas. Atrodoties vairāk ķermeņa virspusē, kauli tieši no-

teic modeļa ārējo formu, piem., pie kaulainiem cilvēkiem

ar izspiestām lāpstām, kaulainu bļodas kaulu v. t. t.

Kauli izteic kustības robežas, piem., roku izstiepsana

uz priekšu, saliekšanās kājās un gurnos, kas rada bikšu

krokas un taml.

Ģindenis. Studējot ģindeni, to sadala trijās daļās: gal-
vā, rumpī un locekļos. Galvas kaulu uzbūve mūs intere-

sē vismazāk, tādēļ apskatīsim rumpi. Atcerēsimies, ka

viduča ģindenis sastāv no divām nobeigtām daļām, krūšu
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un bļodas kaula, savienotiem ar muguras kaula kolonnu.

Šīs abas kaulu „kastes", kuru forma un īpašības katram

ķermenim ir savādākas, attiecībā viena pret otru ne vien-

mēr ieņem vienu un to pašu stāvokli un apmēru. Tas

atkarīgs no ķermeņa stāvokļa, galvenā kārtā no mugur-

kaula saliekuma.

Krūšu kurvis. Dažu cilvēku krūšu kurvis ir ļoti labi

attīstījies, ar skaidri iezīmētu attāluma līniju starp bļo-
das kaulu. Skaidrs, ka šāda uzbūve pieder normālam ķer-
menim. Turpretim, citu krūšu kurvis ļoti vāji attīstīts,

nobeidzas lejā ar sakropļotu konusu; pēdējie ribu kauli,

saspiesti šķērsgriezumā, izplešas uz leju, spiežas uz pa-

slēpeņa kauliņu, gluži iznīcinot atdalījumu. Krūšu kur-

vis tādā kārtā ir sakropļots, radot disproporciju starp to

un pārējo ģindeņa daļu. Šādas nepareizas uzbūves cil-

vēks ir plakanām krūtīm, lēzenu bļodas kaulu, kas stipri

izspiests uz priekšu; šādas figūras stipri saliektas. Negri-
bu šoreiz uzkavēties pie šo anormālību un viņu cēloņu
noskaidrošanas. Bieži galvenā loma tur piekrīt iedzim-

tībai, barībai un dzīves veidam. Kaut gan tas neattiecas

uz manu speciālo uzdevumu, tomēr gribu šeit aizrādīt uz

dažiem svarīgiem faktoriem, kas stipri iespaido krūšu kur-

vja sašaurināšanos; tie ir sekojošie: 1) mūsu bērnu salī-

kušie ķermeņi parasti ir pārāk nekustīgas un sēdoša dzī-

ves veida sekas; 2) nepiemērotas barības ilgstoša lieto-

šana, vai slimības, kas atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz šis

ķermeņa daļas dabisko attīstību un 3) zināmas profe-

sijas sekas, ja ķermenim ilgstoši jāieņem viens un tas

pats stāvoklis, piemēram: sēdus (drēbnieki, zīmētāji, bi-

roja darbinieki un tml.). Ikvienam mūsu klientu vidū at-

radīsies šādu profesiju cilvēki ar viņiem atbilstošām aug-

stāk norādītām ķermeņa nenormālībām. Personas, kas

daudz nodarbinātas ar rakstīšanu un vispār garīga darba

strādnieki, kuriem muskuļi stipri atslābuši, pazīstamas ar

vieglu muguras kaula sakropļojumu. Jaunieši jau uz sko-

las sola pierod pie sēdoša stāvokļa, bet pieradums ir cilvē-

ka otrā daba, tādēļ, lai gan vēlāk viņš labprāt gribētu iz-
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labof sava ķermeņa stāvokli, tas pieņem gadiem pierasto

pozu. Slikti attīstītas un saspiestas plaušas atstāj dziļu

iespaidu uz visas kaulu sistēmas attīstību. Atzīmējams,
ka cilvēkiem, kuru ķermeņa augšējā daļa no viduča līdz

padusēm ilgāku laiku bijusi saspiesta, krūšu apmērs stip-

ri samazinājās, mugura iespiedusies, krūtis plakanas un

ribas nospiestas uz leju.

Rumpja kauli. Mugurkaula kolonna sastāv no šādiem

kauliem: 7 kakla kauliem, 12 krūšu, 5 jostas un 4 pirles
kauliem. Krusta kauls atrodas zem muguras kaula ko-

lonnas un virs pirles kaula. Pirl es kauls atrodas zem

krusta kaula. kaulu ir 12: septiņas īstas un 5

neīstas; viņas nobeidzas ar ribu krimstalu. Krūšu kauls

atrodas krūšu priekšējā daļā un ar savu augšējo galu rada

kakla bedrītes pamatu.

Plecu loka kauli. Atslēgas kauli sākas pie kakla

bedrītes un beidzas pleca augstumā. Lāpstas kauliem

trīsstūra forma un viņi atrodas pleca muguras pusē. Kat-

rai lāpstiņai 2 izaugumi (akromeons un kraukļa knābja-

veidīgais) un kopā ar šiem izaugumiem un atslēgas kaulu

rada plecu. Pleca jeb augšdelnu kauls sākas plecā

ar bumbveidīgu galvu, bet elkonī beidzas iekšpusē ar spo-

lītes (šarnīr) veidīgu un ārmalā ar bumbveidīgu galviņu.

Apakšdelnas sastāv no elkoņa un ķūļa jeb spieķa
kaula, Pirmais sākas rokas iekšmalā, bet otrs — ārmalā.

Pie plaukstas proneta stāvokļa (plaukstas muguras puse

uz augšu) šie kauli sakrustojas.

Gūžas loka kauli. Gūžas jeb bļodas kauls sastāv no

zarnu, sēdes un kaunuma kauliem, kas savā starpā cieši

saauguši. Šie kauli kopā ar krusta un pirles jeb astes

kauliem rada joslu un izveido vēdera dobumu. Bļo-
das formā var konstatēt ne mazāk dažādas variācijas.

Mugurkaula skritulis dažreiz ļoti izspiedies uz āru, gurni

ļoti plati un izspiedušies. Citreiz tas atkal attīstījies ļoti

maz, tiecas uz augšu, aizsniedzot pat pēdējās ribas. Ir arī

gadījumi, kad mugurkaula skritulis viduča pieturā, kur



66

jāņem šā pēdējā noteikts garums, atrodas paslēpeņu ie-

dobumā. Šo diezgan bieži sastopamo anormālību sāku-

mā nevar tik viegli ievērot, jo šinī vietā audi ir resni (pa-
rasti pārklāti taukiem). Nepieciešams tieši uz to norā-

dīt, lai šo kļūdu varētu ievērot. Norūdījusies acs tomēr

ievēro ķermeņa raksturīgo stāvokli. Šādā gadījumā pa-

rasti cilvēkiem ir īss viducis un augsts, uz āru izspiedies,

bļodas kauls. Citos gadījumos, sevišķi pie brangākiem, pa-

vecākiem cilvēkiem, paslēpeņu kaulainā masa ārkārtīgi pa-

plašinājās paslēpeņu artēriju daļā. Dažreiz mīkstumā ri-

bas pārāk maz attīstījušās visos apmēros, bļodas kauls

slīps un paplašinājās tikai vēdera daļā. Šīs būtu visbie-

žāki sastopamās viduča dažādības.

Kājas kauli. Ciskas kauls ir visgarākais ģindeņa
kauls un viņa galviņa guļ gūžas kaula dobumā. Apakšējā,

priekšējā daļā atrodas ceļgala skriemelis, kas piesaistīts

cīpslām un aizsargā ceļgala locītavu, kā arī dod zināmu

līdzsvaru, resp. neļauj kājai liekties uz priekšu. Liels

jeb stilbs sastāv no resnā un tievā jeb ikru kaula. Pē-

dējais atrodas liela ārmalā un viņa apakšējā galva stāv

stipri uz āru (potīte) un zemāk, kā resnā lielu kaula apak-

šējā galviņa. Resnā liela kaula priekšējā šķautne labi sa-

redzama, turpretim, tievais liela kauls vairāk segts ar mus-

kuļu kārtu. Šeit uzskaitītos kaulos neietilpst galvas, plauk-
stas un pēdas kauli, kas drēbniecībai mazsvarīgi.

Muskuļi un viņu darbība

Rumpja muskuļi. Lielais krūšu muskulis veido

paduses priekšējo malu, kas sākas no atslēgas kaula apak-

šējās malas iekšējā pusē, krūšu kaula priekšējās virsmas

un no 3. līdz 7. ribu skrimšļiem. Beidzas ar stipru cīpslu

pie plecu kaula ārmalas. Velk roku uz priekšu un leju.
Mazais krūšu muskulis atrodas zem lielā; sākas no

3. līdz 5. ribas virsmas un beidzas pie lāpstas kraukļa
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G. Gūžas k.

H. Ciskas k. k,

M. Krusma k.

Z. Kaunuma k.

y. Sēdes k. k.

Š. Papēža k.

Ž. Pēdas k. k.

Č. Tievais liela k.

Q. Resnais liela k.

lE. Ceļgala skriemelis
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knābja veidīgā izauguma. Velk lāpstiņu uz priekšu un

leju. Lielais zāģu muskulis sākas pie 8. augšējām

ribām un beidzas pie lāpstas pamata iekšpusē un apakšē-

jā stūra. Tas velk lāpstu uz priekšu. Ārējais šķībais

vēdera muskulis sākas no 8. apakšējām ribām, aiz-

ņem visu jostas vietu un rada cirksni. Beidzas pie zarnu

kaula šķautnes jeb kumbra un kaunuma kaulā un savie-

nojas ar balto līniju. Tas liec ķermeni uz priekšu un sā-

niem. Taisnais vēdera muskulis 3 4 reizes cīp-

slaini pārdalīts, sākas no kaunuma kaula savienojuma un

beidzas pie 5., 6. un 7. ribu apakšējās malas un krūšu

kaula šķērsveidīgā izauguma, bet sānos saaug ar iepriek-

šējā muskuļa balto līniju. Tas liec ķermeni uz priekšu.

Rumpja muguras puses svarīgākie muskuļi ir šādi:

Trapeču jeb kapuces muskulis sākas no pakauša

kaula, 7. kakla skriemeļa un 12. ribām un beidzas pie lāp-
stas muguras augšpuses un priekšā pie atslēgas kaula

1. Kapuces jeb frapecveidiģais

m;

2. Deltas m.

3. Lāpstiņas apakš. dobītes m.

4. Mazais apaļais rokas m.

5. Lielais apaļais rokas m.

6. Platais muguras m.

7. Vidējais gūžas m.

8. Lielais gūžas m.

9. Trepju m. jeb ribu turētāji
10. Galvas liecējs

11. Zemmēles k. m. m.

12. Lielais krūšu m.

13. Zāģu m.

14. Ārējais šķībais vēdera m.

15. Taisnais vēdera m.

16. Drēbnieka m.

17. Ciskas fascijas savilcējs
18. Taisnais ciskas m.

19. Lāpstiņas cēlājs
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ārējās trešdaļas. Tas tur galvu un ceļ plecus. Lāpstas

apakšējās dobītes muskulis ir pirmais lāpstas

muskulis, kas nav pilnīgi apsegts, sākas no lāpstas mugu-

ras apakšējās daļas un beidzas pie pleca kaula galvas ar

cīpslu. Šis muskulis griež plecu uz āru. Mazais ap a-

ļais roka s muskulis sākas zem lāpstas apakšējās do-

bītes muskuļa no lāpstas virsmas un beidzas pie pleca
kaula galvas mazliet zemāk kā iepriekšējais. Tas griež

augšdelmu uz āru un drusku ceļ. Lielais apaļais ro-

kas muskulis sākas no lāpstas apakšējā stūra un bei-

dzas pie pleca kaula priekšpusē. Tas griež augšdelnu uz

iekšu un velk visu roku un plecu uz iekšu. Platais

muguras muskulis plāns muskulis, kas apsedz

muguras lielāko daļu. Sākas tas ar cīpslainu plāksni zem

trapeču muskuļa no 6 zemākiem muguras skriemeļu iz-

augumiem, jostas skriemeļa izaugumiem, krusta kaula, zar-

nu kaula muguras daļas un no 4 apakšējo ribu ārējās

virsmas, bet beidzas pie plecu kaula asās malas. Spiež

augšdelmu uz leju un griež viņu uz iekšu.

Pleca un rokas muskuļi. Deltas muskulis pārsedz

augšdelmas muskuļu sākumu, noapaļo plecu līniju, sākas

priekšā no atslēgas kaula apakšējās ārmalas un muguras

pusē no lāpstas muguras izauguma, bet beidzas pie pleca

kaula augš- un ārmalām. Ceļ roku uz āru. Divgalvai-

nais augšdelmas muskulis (biceps) sākas no lāp-
stas savienojuma ar pleca kaula dobītes augšējo malu

un no kraukļa knābja veidīgā izauguma, bet beidzas pie

ķūļa kaula un ar cīpslainu turpinājumu augšdelmas mus-

kuļu makstī. Loca elkoni. Trīsgalvainais musku-

lis (triceps) sākas no lāpstas ārmalas un no pleca kaula

mugurējās virsmas, bet beidzas ar cīpslu pie elkoņa kau-

la. Stiepj elkoni. lekšējais augšdelmas musku-

lis sākas no pleca kaula vidus priekšpusē un beidzas pie

elkoņa kaula galvas. Palīdz locīt elkoni. Apakšdelmas

muskuļi sadalās 3 grupās: priekšpuses grupas sākas no

pleca kaula apakšējās galvas iekšējā paugura, bet beidzas

plaukstā. Loca plaukstu un pirkstus, griež roku uz iekšu
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(pronē). Sānu grupa sākas pie pleca kaula apakšējās gal-
vas ārējā paugura un beidzas plaukstā un pie ķūļa kaula.

Stiepj plaukstu un supinē. Mugurējā grupa sākas turpat

un beidzas pie pirkstu falangām. Šis muskulis stiepj pirk-
stus.

Gūžas un kāju muskuļi. Lielais gūžas jeb sēdes

muskulis sākas no zarnu kaula mugurējās daļas un

krustkaula, bet beidzas pie ciskas kaula ārējās, asās līni-

jas. Stiepj cisku gūžas locītavā un ceļ kāju atpakaļ. Vi-

dējais gūžas jeb sēdes muskulis sākas no zarnu

kaula ārējās virsmas, bet beidzas pie ciskas lielā grozītāja.

Atvelk ciskas un ceļ kāju uz sāniem. Ciskas saites

savilcējs sākas no zarnu kaula priekšējā izauguma, bet

beidzas cīpslainā ciskas saitē. Velk cisku uz āru. Drēb-

nieku muskulis — garš muskulis, sākas no zarnu kau-

la priekšējā izauguma, iet šķērsām pāri ciskai un beidzas

kopā ar slaido un cīpslaino pie resnā lielu kaula galvas
t. s. „zosu pēdā". Saliec cisku un pie saliektiem ceļiem
velk lielus zem rumpja. Taisnais ciskas muskulis

sākas no zarnu kaula priekšējā apakšējā izauguma un

beidzas kopā ar liela stiepējiem pie ceļgala skriemeļa

virsmas, bet ar cīpslu pie resnā liela kaula galvas. Stiepj
lielu. Ārējais liela stiepējs sākas no liela ciskas

grozītāja un beidzas pie resnā liela kaula galvas. lekšē-

jais liela stiepējs sākas no mazā ciskas grozītāja un

beidzas turpat, kur abi iepriekšējie. Viņa apakšējā daļa

stiprāk attīstīta un rada virspusē ceļiem apaļu pauguru.

Kaunuma kaula muskulis sākas no kaunuma kaula

un beidzas zem ciskas mazā grozītāja. Velk ciskas kopā.

Trīsgalvainais ciskas pievilcējs sākas no kau-

numa un sēdes kaula un beidzas pie ciskas kaula muguras

pusē. Velk ciskas kopā un griež viņas uz iekšu. Slai-

dais (gracilis) muskulis sākas no kaunuma kaula

savienojuma un beidzas zosu pēdā. Loca kāju un velk

cisku kopā. Puscīpslainais, pusādainais un div-

galvainais muskulis sākas no sēdes kaula, bet bei-

dzas — pirmais zosu pēdā, bet otrais — pie ciskas kaula
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apakšējās galvas un resnā liela kaula iekšpusē, bet tre-

šais — pie resnā liela kaula ārmalā un pie tievā liela jeb
stilba kaula galviņas. Visi — loca lielu. No liela musku-

ļiem visstiprākais — dvīņu jeb ikru muskulis, kas

sākas no ciskas kaula apakšējās galvas un beidzas kopā

ar zoles (soleus) muskuli, kas sākas, savukārt, no tievā

liela kaula un resnā liela kaula virsmas, cīpslaini pie pa-

pēža kaula. Šo cīpslu sauc par Achila cīpslu. Abi šie mus-

kuļi loca pēdu un ļauj staigāt uz pirkstu galiem. Priekšpusē
stilbam atrodas priekšējais jeb ārējais resnā liela

kaula muskulis: sākas no resnā liela kaula galvas un

virsmas, bet beidzas pēdā. Loca pēdu pret lielu uz augšu

un drusku uz iekšu. Bez šeit minētiem ir vēl citi musku-

ļi) bet jau ar mazāk plastisku nozīmi.

Nenormālības. Vājiem cilvēkiem izzūd zemādas tauki,

kas atklāj daudzas vietas ģindeni. Ja nu tomēr šie kauli

nav vēl pārāk izspiedušies, asi atdalot uz priekšu bļodas

kaulu, mēs varam būt apmierināti. Tauku cilvēku līnijas,

turpretim, no tauku daļām noapaļotas, gandrīz itkā dzē-

stas. Tādām figūrām plecu augstums un pādu-

ses dziļums meklējams pēc jostas, resp. gal-

vas garuma. Bez šaubām, ir bezgala daudz gadījumu,
kur normālā cilvēka augums un attīstība, dažādu iemeslu

dēļ aizkavēti, jo teorētiski ņemot, ikvienam cilvēkam va-

jadzētu sniegt dabiskās proporcijas, saskaņā ar dabas har-

monisko likumu. Ja vairums no viņiem nesasniedz dabisko

simetrisko augstumu, tad tas nozīmē, ka viņu dabiskai at-

tīstībai stājušies ceļā dažādi šķēršļi, kā: slimības, vājums

v. t. t. Augšanas procesa apstāšanās parasti neatsaucas

uz galvu, ļoti maz uz pašu ķermeni, bet galvenā kārtā

uz locekļiem.

Locekļi. Augšanas procesa aizkavēšana atsaucas uz

visu mazo cilvēku locekļiem. Jaundzimušo bērnu locekļi

parasti ir ļoti īsi; tie sastāv gandrīz tikai no rumpja un

galvas, un pirmajos gados galva un rumpis attīstās ārkār-

tīgi strauji. Locekļi, turpretim, aug līdzīgi stādiem: viņi
itkā izaug no rumpja un kā zari attīstās no koka stumbra.
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Tās daļas, kas tuvāk rumpim, itkā vairāk uzsūc dzīvības

sulas, tās ir gurni, rokas sākumā. Šī lēnā un nepareizā at-

tīstība izsaukusi ļoti nepatīkamu parašu — mazu kāju un

roku apbrīnošanu. Vēlāk, kad jaunietis sasniedz pilnga-

dību, bet augšanas process aizkavējies, daba itkā vairāk

negaida un locekļi paliek tādā stāvoklī, kādā viņi atradās

šai laikmetā, bet šī fiziskā neattīstība, diemžēl, pāriet

uz nākošām paaudzēm, kādēļ pamazām rodas deģenerēta
rāsa.

Mēru atrisinājums

Sievietes ķermenis nedaudz atšķiras no vīrieša ķer-

meņa. Jāņem vērā, ka sievietei mugura šaurāka, bet krū-

tis, pateicoties krūšu dziedzeriem, — augstākas, taljas vai

jostas vieta, no kakla mērot, īsāka, resp., augstāka un,

beidzot, — gūžas platākas kā vīrietim. Tas dod sievietei

jostas garumu par 4 cm. īsāku, kā vīrietim. Pie mēru at-

risinājuma jāievēro šādi anatomiskie pieturas punkti: 1) 4.

kakla skriemelis, 2) 3. jostas skriemelis un 3) pēdas apakša.
Krūšu apmēru un citus pārējos mērus atrodam no galvas

garuma. Tā kā galvas garumu pie apģērbu pagatavošanas

nemēdz mērīt, tad galvas garums meklējams no jostas ga-

ruma visiem augumiem, neskatoties, vai klients ir kalsnējs
vai aptaukojies. Ar šādā kārtībā meklētiem mēriem se-

višķi aptaukojošām figūrām atrodam viņu normālo figūru,

kāda tā bijusi pirms aptaukošanās, kas mums dod pa-

reizas pieturas vietas pie plecu augstuma un paduses dzi-

ļuma līniju atrašanas. Sievietes normālam augumam gal-

vas garumu un pārējos mērus atrodam šādi:

Ņemam jostas garumu,.-piem., 38 cm.; pie tā pieskai-
tām 4 cm., dabūjam 2 galvas garumus = 42 cm. To. dalām

ar divi — dabūjam 21 cm., t. i. galvas garumu. Krūšu ap-

mērs =21 cm.X4
4/'7 = =?p= 96cm. Jostas vietas

525
apmērs: 21 cm. X 34/t

=y=
75 cm. Gūžas apmērs



73

21 cm. X 5V
7
= 108 cm. Piedurknes garums: 21 cm.X

X3= 63 cm. Sānu garums: 21 čm. X5—105cm.

Kleitas vai mēteļa garums: (21 X 7) - - 17 = 130

cm. Skatoties pēc modes, var ņemt 10, 15, 20 cm. no

grīdas uz augšu.

Vīrieša ķermeņa apkārtmērs zem padusēm — 41 7 gal-

vas garumi vai 2
3 no rumpja garuma (atskaitot galvu).

Taljas apkārtmērs — 4 galvas garumi. Apkārtmērs sēdvietā

vīrietim 5, bet jostas vietas garums — 2 galvas garumi.

Piedurknes garums — 3 galvas garumi. Sānu garums no

jostas vietas līdz pēdas apakšai — 5 galvas garumi. Soļa

garums — 35,7 galvas garumi. Lāpstas kaula augstums -

34 galvas garumi. Lāpstas kaula platums - -:; galvas ga-

rumi. Lāpstu kaulu iekšējo sānu attālums 1/2 galvas

garumi.

Atrisinot normālam ķermenim mēru atkarībā no krūšu

apmēra, vispirms meklējam galvas garumu. Piem. krūšu

apkārtmērs —96 cm.; 96 cm. : 4 J/
7
=

—21 cm.

Tālāk rīkojamies pēc iepriekšējā parauga.

Mēra ņemšana. Vienīgi pareizais mēra ņemšanas veids

ir cilvēka stāvoklis kareiviskā pozā, daba mums nav

norādījusi citus ceļus.
Bet tp. kā cilvēks ir dabas valdnieks un pavēlnieks,

viņam nākas diezgan grūti pieņemt šo stāvokli, tādēļ pie

mēra ņemšanas apzinīgi jānoņem pilnīgs mērs vienreiz

visām reizēm un vēlāk tikai var variēt viņa resnuma mēru.

Tādēļ mums jāatrod veikls paņēmiens visu apģērbu
mēra ņemšanai.

Mūsu zinātniskā mēra ņemšana ievēro visas ķermeņa

savādības, atzīmējot kaulu izbūves redzamos iedobumus

ķermenī.

Acīmredzot, šo jautājumu var noskaidrot vienīgi rū-

pīgi studējot ķermeņa un kaulu izbūvi, ko katrs skolnieks

vispirms mācīsies pazīt pēc ģindeņa un vēlāk viegli pēc

savu klientu ķermeņa.
Ikkatrā mēra ņemšanā jāņem vērā ķermeņa savādības
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un iedalījums. Sekošā tabele rādīs rumpja sadalījumu ar

redzamākiem kaulu iedobumiem.

b—c 1. daļa. Padušu dziļums.
b—E 2.

„
Taljas garums.

b—E1 3.
„

Muguras garums.

d1—X 4.
„

Plecu mērs vai mug. plat.
5.

„
Roku garums,

c—l 6.
„

Padušu priekša,

c—m 7.
„

Krūšu resnums.

E—u 8.
„

Viduča resnums.

"9.
„

Gūžu resnums.

10.
„

Gurnu resnums biksēm.

11.
„ Ceļa platums biksēm.

12.
„ Apakšas platums biksēm.

13.
„

Sānu garums biksēm.

14.
„ Soļa garums biksēm.

15.
„

Vestes izgriezums.

16.
„

Vestes garums.

(Skat. „Apģērbu veidotājs" zīm. 2. lp. un 33. lp. II

daļā.)

Piegriešana. Vispirms pēc ņemtā mēra no papīra iz-

gatavojamas piegrieztnes attiecīgam ģērbam. Pirms liekam

piegrieztni uz drānas, jāpārliecinājas, uz kuru pusi iet

drānas akots, kas radies fabrikā no kāršanas un šķērē-
šanas. To izdara atklājot drānai labo pusi un viegli ar

plaukstu velkot pār drānu. Šā mēģinot var sajust, uz ku-

ru pusi iet akots. Apģērbs piegriežams tā, lai akots ietu

uz leju (skat. «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 96., 97., 98.,

100.). Zīmēšana izdarāma sekosi: uzliek piegrieztni uz drā-

nas, apzīmē ar krītu apkārt piegrieztnei. Kad visi vaja-

dzīgie gabali uzzīmēti, tad iezīmē kabatu vietas, fasona

garumu un attiecīgās iegriezuma vietas. Piegriežot jāuz-
laiž: vestei pie kakla un apakšā 3 cm ielocījumam; ža-

ketei pie kakla uz pleca un sānos 2—3 cm, biksēm mugu-

ras pusei iekš- un krusta šuvei 3 cm. Uzlaidums jāizda-

ra tādēļ, lai tad būtu rezerve gadījumā, ja klients pie uz-
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laikošanas vēlētos gabalu ērtāk (skat. „Apģērbu veido-

tājs" zīm. Nr. 97.). Tāpat jādara pie svārkiem," frakām

un mēteļiem.

Audekla piegriešana. Kad saņemam piegrieztu gabalu,
tad tūliņ piegriežam audeklu un saru drēbi. Audeklu pie-

griež tā, lai segtu priekšmalu, kaklu, rokcaurumu un ka-

batas galus, piemērojoties virsdrānai (skat. „Apģērbu vei-

dotājs" zīm. Nr. 13-a vai 29-a). Audekls pirms piegrie-

šanas ar sūcekli jāsaslapina un ar karstu gluddzelzi jā-

izgludina, lai vēlāk neierautos.

Saru drānas piegriešana. Kad audekls piegriezts, liekam

uz tā saru drānu tā, lai sari būtu horizontālā virzienā.

Priekšmalā sari drīkst būt apm. 1 cm no atloka vidus,

pie pleca apm. 6 cm no plecu šuves, pie rokcauruma apm.

3—5 cm no audekla malas. Atkarībā no auguma, saru

drāna lietojama 30—50 cm garumā.

Kamīeļvilnas piegriešana. Kamieļvilnu lieto, lai panāk-
tu to, lai atloks būtu gluds, mīksts un neburzītos. No

kameļvilnas auduma nemani 25~ 30 cm platu un 40 —45

cm garu strēmeli un gareniski pārgriežam tā, lai platākā
vietā būtu apm. 15—18 cm, bet šaurākā vietā — apm.

10—12 cm. Kad audekla vidus šuve sašūta, tad uz au-

dekla, līdztekus priekšmalai, piešujam kamieļvilnas audu-

mu, šūšanu sākot no atloka augšstūra un nobeidzot ka-

meļvilnas garumā. Pēc audekla stūra formas nolīdzinām

kamieļvilnu un tās attālumā izgriežam audeklu no atloka.

Pēc tam uzdiedzam un apstrādājam saru drānu.

Moderna žaketes piegrieztne. Piegrieztnes proporc. sa-

dalījumu skat. māc. grām. „Apģ. veid.", zīm. 1.—22. un ap-

rakstu. Pārgrozījumi sekošie: Plecu šuves vietā punkts11 pa-

celts 6 cm uz augšu, kakla platuma līnijā muguras pusē

punkts J pagarināts par 1 cm, kakla līnija priekšpusē tiek

vilkta leņķī no diognāļa pie rokcauruma palīglīnijas, ar ko

panākam punktu R tagad jaunām vietā. Uz paduses dziļuma'
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līnijas punkts Z priekšpusē pacelts par 2 cm uz augšu, kā

zīmējumā redzams. Krūšu kurvja tilpums iestrādājams no

paduses, kakla iegriezums iegriežams un pastiepjams par

tik daudz, lai pie kakla atveras par I—21—2 cm. Krūšu fii-

pumu iestrādājot no paduses, sākam no punkta O un bei-

dzam apm. 10 cm zem paduses līnijas sānu iegriezuma

par tik daudz, lai punkts Z nonāk uz paduses līnijas.

Pēc tam sašujamas kakla un sānu iegriezuma šuves. Šādā

veidā tiek pārveidotas visas piegrieztnes, normāliem au-

gumiem piegriežot gabalus no strīpota auduma ar pār-
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liktu pleca šuvi un uzpildītiem pleciem. Strīpām uz plecu
šuves jābūt saskaņotām.

Pielaikošana. Pielaikošana ir viens no grūtākiem dar-

biem. Varam droši sacīt, ka ja pielaikosim klientam tādā

pozā, kā viņš stāv spoguļa priekšā, tad pārtaisīšana ne-

izbēgama. Drēbniekam klienta augums jānovēro jau tad,

kad viņš nāk pa durvīm iekšā, viņa brīvās kustības jā-

redz, kad viņš apsēžas, kādā stāvoklī viņa ķermenis at-

rodas, kad viņš pēc mēra nodošanas iet pa durvīm ārā.

Pēc iespējas jāzin klienta nodarbošanās; vai darīšana ar

ierēdni, ārstu, advokātu, skatuves darbinieku, mācītāju,
amatnieku vai fiziskā darba strādnieku, jo katram no tiem

attiecībā uz apģērbiem ir sevišķa gaume, ko turu par

lieku saviem kolēģiem aizrādīt. Apģērbiem, ļtas piegriezti

pēc mācības grāmatas „Apģērbu veidotājs*' pasniegtās me-

todes, pie pielaikošanas nav jāpūlas, jo ja mērs pareizi

noņemts, tad uz pielaikošanu parasti jāliek viss uz dū-

rieniem, tā kā pielaikošanu kā kungu, tā dāmu apģēr-
biem var uzskatīt par formalitāti. Pie uzlaikošanas vis-

pirms uzģērbjam vesti; pēc apģērbšanas saspraužam priek-

šējās malas ar spraudadatām un uz klienta vēlēšanos at-

zīmējam izgriezuma dziļumu pie kakla, vestes garumu, no-

vērojot vai veste nav par tuvu pie kakla, atzīmējot ar

krītu, kā arī jānovēro vai muguras gabals nav par īsu,

jo tādā gadījumā pie mazākās saliekšanās veste priekšā

tiek celta no kakla nost. Pēdējais labojams pēc „Apģērbu

veidotājs" zīm. Nr. 42-a. Kad vestei visi atzīmējumi iz-

darīti, tad velkam žaketi mugurā, pāri vestei, saspraužam

priekšējās malas vienu otrai pāri, līdz fasona garumam

vai līdz pirmās pogas vietai no augšas.

Pirmais, ko vērojam, ir piedurknes garums un pla-

tums, ko atzīmējam pēc klienta vēlēšanās. Kad tas no-

kārtots, tad piedurkni tūliņ noārdām un uzlaikojam tālāk

bez piedurknes, lai abas puses būtu vienādas. Atzīmējam

priekšā fasona garumu; ja stūri apakšā noapaļojami, tad

noapaļojam, pēc iespējas, neatkāpjoties, no izmeklētā fa-

sona, lai vēlāk neceltos pārpratumi. Apskatām muguras
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pusi un taisām vajadzīgās atzīmes. Ja klientam lāpstu
kauli izspiesti, tad pēdējo slēpšanai jāliek piemērots uz-

pildījums; atzīmējam kakla augstumu jeb apkakles šu-

ves vietu. Rokcaurumu, ja klients nejūtas neērti, atstāj

tādu pašu; ja izrādās par mazu, tad var mazliet no priek-

šas izņemt. Atzīmē žaketes garumu, kabatu vietas un

priekšmalas dubultojumu.

Ja priekšā žakete iet vaļā, tad priekšgabalā iesprauž

tik lielu kroku, kamēr priekšgabalu dabūjam vēlamā vir-

zienā. Pēdējais atgadās pie Tdientiem ar ieliektām krū-

tīm vai salīkušu augumu. Tādā gadījumā arī mugurā būs

par īsu un vilks žaketi vai citu gabalu uz muguras pusi,

radot muguras pusē slīpas krokas; tādā gadījumā sānu

šuve atraujama vaļā un muguras gabals palaižams uz aug-

šu, kamēr krokas izbeidzas; ja gabals pie kakla un ple-

cos traucējumus nerada, tad pie rokcauruma vaļīgo drē-

bi atkal sasprauž krokā, pēc kam apskata vēl reiz ar liet-

pratēja acīm, jo pirmais pielaikojums ir galvenais. Pē-

dējās kļūdas atgadās tad, kad pie mēra ņemšanas nav

piegriezta attiecīgā vērība klienta augumam. Tādā gadī-

jumā piegrieztnē iespraužamas attiecīgās krokas tāpat kā

gabalā; pēc tam sasprausto piegrieztni uzliek uz pirmo

piegrieztni un starpība atzīmējama uz pielaikotā gabala
(sk. „Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 106. vai 14-a).

Žaketes apzīmēšana, korriģēšana. Pēc uzlaikošanas pie-
laikotais gabals jāapzīmē, izdarot attiecīgos labojumus.
Pirmais, ko apzīmējam, ir piedurknes, veste, žaketes rum-

pis. Apzīmējumi jāizdara uzmanīgi pēc atzīmēm. Pēc tam

zīmēto gabalu uzliek uz otro pusi tā, lai plecos pie rok-

cauruma, sānos, priekšmalā un apakšā būtu vienādi. Ar

roku uzsit pa krītotām vietām, lai krītojums nobirtu uz

otro pusi, pēc tam pa uzklapēto krītu apzīmē.

Atzīmējams, ka pirmie pielaikojumi un apzīmējumi iz-

darāmi zem lietpratēja uzraudzības.
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Materiālu racionāla iedalīšana

Plerīkošana. Apzīmējam priekšmalu un nolīdzinām, iz-

griežot no priekšmalas audeklu 34 cm, atstājot virsdrēbi

platāku. Piegriežam virsapkakli, apmali priekšmalai, pa-

tes un papeļu malas kabatām, līstes krūšu kabatai, vestei

sānu un krūšu kabatu līstes. Uzklājam muguras virsdrā-

nu uz oderes, liekot muguras šuvi oderes buktes pusē,

ar krītu apzīmējam kaklu, plecus, sānus un šuves vietu

muguras vidū, tad liekam žaketes priekšgabalu uz oderes

un apzīmējam plecus, sānos uzlaižot 3 cm sānu iešuvei,

un priekšmalā ielokāmo daļu, 4—5 cm. pāri apmalei. Pie-

griežam zīmētās žaketes oderes, sānu kabatu patēm, līs-

tes oderes kabatām un vestei sprādžu jostiņas. Piegriežam

rokoderes, vestes oderes un pati vestes oderes kabatai la-

bajā pusē. Žaketei piegriežam sānu kabatas, oderes kaba-

tas. Vestei sānu un krūšu kabatas, žaketei krūšu kabatu,

vestei oderes kabatu, apmali. Beidzot, piegriežam žaketei

apakšapkakli.
Bikses pierīkojam tūliņ pie piegriešanas, piegriežot pie-

šuves (stiķus), bateriju, laci, sprādžu jostiņas, pati mugu-

ras kabatai, priekšoderītes kabatas, lici, ceļa oderes un

jostas oderes. (Pirms griešanas no rokoderēm un kaliko

nogriež l 1 cm platu eģes malu, ko vēlāk izlieto priekš-
malām un bikšu kabatas apstrādājot.).

Piederumi žaketes apģērbam (vid. aug.).

1) Virsdrāna 3 metri. 2) Oderes drāna — 1,10 m.

3) Rokodere — 1,50 m. 4) Audekls (stīvdrēbe) — 1 m.

5) Saru drēbe - 0,40 m. 6) Kaliko 1,10 m. 7) Biksēm

kabatas — 0,60 m. 8) Diegi. 9) Šujamais zīds. 10) Pog-
caurumu zīds. 11) Diegi sadiegšanai. 12) Žaketes pogas.

13) Vestes pogas. 14) Bikšu pogas (lielās). 15) Bikšu po-

gas (mazās). 16) Sprādzes biksēm un vestei. 17) Āķi
biksēm.

Vīriešu vasaras vai rudens mētelis.

1) Virsdrāna — 2,50 -2,75 metri. 2) Oderes drāna

1,60 m. 3) Audekls - 1,20 m. 4) Saru drāna — 0,40 m.5)
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Rokodere (eizengarn) — 0,70 m. 6) Kaliko — 0,70 m.

7) Diegi. 8) Šujamais zīds. 9) Pogcaurumu zīds. 10) Diegi

sadiegšanai. 11) Pogas.

Vīriešu bikses

1) Virsdrāna — 1,15 metri vai sānu garums 4- 10 cm.

2) Kabatas - 0,60 m. 3) Oderes - 0,25 m. 4) Audekls —

0,20 m. 5) Diegi, zīds, pogas, āķi, sprādzes, diegi sadieg-
šanai.

Sieviešu mētelis.

1) Virsdrāna - 2,75-3,00 metri. 2) Oderes drāna (140

cm platu) - 2,15-2,50 m. 3) Audekls - - 1,20 m. 4) Saru

drāna — 0,40 m. 5) Diegi. 6) Šujamais zīds. 7) Diegi sa-

diegšanai. 8) Pogas.

Sieviešu kostīms

1) Virsdrāna. 2) Oderes drāna. 3) Audekls. 4) Saru

drāna. 5) Mīders svārkiem. 6) Diegi. 7) Zīdi. 8) Diegi

sadiegšanai. 9) Pogas. 10) Āķi. 11) Kaliko.

Svārku apģērbs

1) Virsdrāna - 3,50 metri. 2) Odere - 1,40 m. 3) Rok-

odere — 1,50 m. 4) Audekls — 1 m. 5) Saru drāna «—

0,40 m. 6) Kamieļu vilna 'atlokiem. 7) Kaliko — 1 m. 8)

Bikšu kabatas — 0,60 m. 9) Pogas, āķi, sprādzes, šujamie

diegi, zīdi un diegi sadiegšanai. (Virsdrāna melna.)

Ketovei apģērbs.

1) Virsdrāna - 2 metri. 2) Odere - 1,10 m. 3) Rok-

odere — 1,50 m. 4) Audekls — 1
m. 5) Saru drāna —

0,40 m. 6) Kaliko — ļ m. 7) Kamieļu vilna. 8) Bikšu ka-

batas - 0,60 m.- 9). Bikšu drāna - 1,15 m. (strīpota). 10)

Pogas v. c.

Smokinga apģērbs.

1) Virsdrāna - 3 metri. 2) Odere - 1,10 m. 3) Rok-

odere — 1,50 m. (melna vai balta, bez strīpām). 4) Kaliko
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~ lm. 5) Audekls — Im. 6) Saru drāna — 0,40 m. 7)

Kamieļu vilna. 8) Flanelis. 9) Zīda laces. 10) Bikšu ka-

batas (melnas). 11) Zīds biksēm ceļos. 12) Pogas v. t.t.

Frakas apģērbs.

1) Virsdrāna. 2) Odere. 3) Rokodere (melna vai balta

bez strīpām). 4) Audekls. 5) Saru drāna. 6) Kamieļu vilna

7) Kaliko. 8) Flanelis. 9) Zīda laces. 10) Bikšu kabatas. 11)
Zīds biksēm ceļos. 12) Pogas v. c. 13) Balta vestes drāna

(zīda vai pikeja).

Darba izmaksas aprēķinu izdarot, visiem tiešiem izde-

vumiem pieskaitāma arī telpu īre, elektrība, apkurināšana,

tālrunis, nodokļi, atalgojums zellim v. c.

Tērpu metu pagatavošana. Apkalpojot klientus, latviešu

drēbniekam bieži jāveido īpatnēja mode, jo latvieši vēr-

dziski nepadodas modes centra diktētām modēm. īstan.

drēbniekam jābūt spējīgam izprast klienta vēlēšanos un

atejot no modes lapas zīmējuma, uzmest apģērba skici

resp., uz papīra attēlot klienta vēlēšanos. To darot, ar-

vien acīs jāpatur cilvēka ķermeņa proporcijas. Apska-
tīsim pieturas punktus apģērba meta pagatavošanai (ne-

ņemot vērā galvu, bet sākot tikai no kakla 4. skriemeļa).

Vispirms ievelkam meta kontūras: 1) horicontālu pamats

taisni (pie kakla 4. skriemeļa atdalot rumpi), 2) rokcau'

rumr dziļumu — 1 galvas garumā, 3) jostas garumu -

2 garumā, 4) kaunuma kaulu savienojumu — 3 gal-

vas garumā, (žaketes garumu — pēc vēlēšanās). Platumu

plecos ņemam 21/7 galvas garumā, platumu jostas vietā

— IV2 galvas garumā, un platumu gurnos — I*4 galvas

garumā. Plecu vietu ņemam V 3galvas garumu no kakla

4. skriemeļa līnijas. Piedurknes garumu atzīmējam par

% no galvas garuma zem kaunuma kaulu savienojuma;

viegli uzvelkam sānu, plecu un piedurknes līnijas. Fa-

sona garumu un platumu izveidojam pēc vēlēšanās. Tāpat
darāms ar smokingiem, frakām, svārkiem un mēteļiem,
vēlāk ievelkot šuves vietas.
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Ar skicešanu ir tapaf, ka ar katru citu darbu, — vaja-

dzīga prakse un iestrādāšanās, un tikai „darbs dara mei-

staru".

Piegrieztņu pagatavošana. Piegrieztnes pagatavošanā do-

minē divi pamatprincipi:

1) Proporciju sistēma, kas dibinājās uz cilvēka ķer-

meņa anatomiju. Šādā gadījumā piegrieztnes pagatavo nor-

mālam ķermenim, uzdodot vienīgi krūšu apmēru vai jostas

garumu. Šādā veidā piegrieztus apģērbus Latvijā valkā

apm. 85°/o, (pēc mēra gatavotus un gatavus pirktus ap-

ģērbus). Izgatavojot piegrieztnes pēc proporciju sistēmas

principiem, mēru ņemšana šādā gadījumā uzskatāma vie-

nīgi par palīglīdzekli. Piegrieztnes pagatavošanu skat. „Ap-

ģērbu. veidotājs" 1.—147. zīm.

2) Gatavojot piegrieztnes pēc otrās metodes, pamatā

ņemam mēru sistēmu, kur katrs ķermenis un ķermeņa daļa

izmērojami. Šo metodi pa daļai pielieto vienīgi pie pa-

sūtītiem darbiem (apm. 15°/o no visiem apģērbiem).

Pirmais mācības gads

Uzpirkstenis. Uzpirksteņus izgatavo no dzelzs, tērau-

da, misiņa, sudraba un citiem materiāliem, un tos lieto

kā aizsarglīdzekli, lai ar adatas galu nesadurtu pirkstus.
Uzpirksteņus gatavo divos veidos: vienus ar cietu galu,

pilnīgi cepures vtldīgus, otrus ar vaļēju galu. Pirmos vai-

rāk lieto drēbnieces, otrus — drēbnieki.

Adatas un to lietošana. Adata drēbniecībā ir galve-
nais darba rīks. Drēbniecībā lietojamās adatas sadalām

3 šķirnēs: a) īsās adatas, kuras vairāk lieto drēbnieki, b)

garās adatas, kuras lieto drēbnieces šūšanai un c) spraud-
adatas, ko lieto pie auduma saspraušanas un uzlaikoša-

nas. Par spraudadatām saucam adatas ar mazām gal-

viņām, bet par šujamām adatām — adatas ar aci diega
ievēršanai. Tās sadalās dažādos resnumos ar Nr. Nr. 00
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līdz Nr. 10. Smalkās adatas lieto šuves šūšanai, vīlē-

šanai un rantierēšanai, bet rupjākās — audumu sadieg-

šanai (drākalēšanai) un roku darbiem, kā izšuvumiem v.

t. t. Labākās adatas izgatavo no cieta tērauda; ilgāk lie-

tojot tās kļūst gludākas, patīkamākas, jo šujot noslīpē-

jas un vieglāk iet caur audumu. Vienkāršākas adatas iz-

gatavo no mīkstāka materiāla un tās bieži jau pie pir-

mās lietošanas salocās, apgrūtinot strādāšanu, tā ka nav

iespējams vienādu šuvi nošūt. Senos laikos, kad tagad

pazīstamo adatu nebija, tās aizvietoja no kaula vai koka

ar aci vidū izgatavoti darba rīki, un diega vietā lietoja
koka lūkas, ādas siksnas un dzīvnieku zarnas.

Diegi. Pie apģērbu veidošanas lieto šādus diegus: a)

kokvilnas šujamos diegus, b) sadiegšanas (drākalējamos)

diegus, c) lina diegus, d) zīda diegus, c) mākslīgā zīda

diegus un f) kaņepāja diegus. Ļoti plāno audeklu (ba-

tista, muslina v. c.) apstrādāšanai ņem kokvilnas diegus

Nr. 100—120 vai zīda diegu Nr. 30. Plāno audeklu (šir-

tiņu v. c.) šūšanai — Nr. 80—100 vai zīda diegus Nr. 24

līdz 30; palagu audeklu, veļai lietojamo audeklu, kalin-

koru v. c. šūšanai ņem 40—80 numura kokvilnas diegus
vai zīda diegu Nr. 20; vilnas un biezākus zīda audumus

šujot ņem kokvilnas diegus Nr. 40—60 vai zīda diegu
Nr. 18. Smagie vilnas audumi šujami ar kokvilnas die-

giem Nr. 24—30. Veļas pogas piešuj ar kokvilnas die-

giem Nr. 24—30, bet uzvalku, mēteļu v. c. pogas parasti

piešuj ar kaņepāju diegiem Nr. I—4,1 —4, vai kokvilnas die-

giem Nr. 10—16.

Diega garums. Pārāk garš pavediens apgrūtina šū-

šanu, mezglojas un noraujas, tādēļ pie šūšanas ar roku

pavediena garums nav vēlams garāks par 80 cm. Sadieg-
šanai (drākalēšanai) parasti lieto vaļējus diedziņus, pār-

griežot fabriku uztinumu un tādā pat veidā izlieto.

Diega nostiprināšana. Kad no veltenīša esam norāvu-

ši attiecīga garuma pavedienu, tad to ieveram adatā ar

akotu uz mezgla gala, jo pretējā virzienā diegs skrudzē-



85

jas jeb metas. Diega galu nostiprinot, aizmetām vien-

kāršu mezglu, aptinot duega galu ap pirkstu vai adatas

smaili. Otrs nostiprināšanas veids ir: izdur vienu dūrie-

nu, diegu līdz galam neizvelkot, bet atstāj 3,4 cm garu

galiņu, kuru nostiprinot duram otru reizi šķērsām pāri.
Atlikušo galu nogriežam īsāku.

Sēdēšana. Sēdēšanas veidi ir trīs: viens no tiem ir

sēdēt uz krēsla un darbu turēt uz galda; otrs sēdēti uz

galda malas, kājas liekot uz krēsla, bet darbu turot klē-

pī; trešais veids — sēdēt uz galda, liekot labās kājas pa-

pēdi pie kreisās kājas augšstilba. Kreisā kāja jāliek pāri
labai kājai tā, lai pēda būtu ap 10 cm no ceļa vietai.

Darbs turams ar kreiso roku uz kreisās kājas ceļa. Pie

sēdēšanas mugurai jābūt taisnai. Sākumā šādu sēdēša-

nas veidu izmēģina ne ilgāk par dažām minūtēm. Vi-

sam strādājamam gabalam jābūt uz galda. Galds turams

tīrs no lupatām un nevajadzīgām lietām.

Darba attālums no acīm. Šujot darbs turams ap 35 —

50 cm no acīm, pie kam mugurai jābūt iespējami taisnai.

Tas jāņem vērā pašā mācības sākumā. Sakāms vārds ir:

ieradumam liels spēks. Kas sākumā paradis darbu turēt

tuvu pie acīm, tas vēlāk grūti no tā atradināms, šādi

bez vajadzības radot tuvredzību un audzinot sev apaļu

muguru.

Vingrinājumi šūšanā. Pirmais vingrinājums ir parei-

zi rīkoties ar adatu un uzpirksteni. lever adatā ap 80

cm garu diegu. Uzpirkstenis, kam jābūt ar vaļēju galu,

liekams uz labās rokas vidus pirksta. Adata turama ar

labās rokas rādītāja pirkstu un īkšķi, tā, lai adatas acs

būtu pirksta priekšpusē ap naga vidu uz uzpirksteņa.
Adata durama drēbē ar uzpirksteni un velkama ar labo

roku uz augšu, labā pleca virzienā. Sākot vingrinājumus,

tos izdara uz auduma strēmeles, diegam neaizmetot mez-

glu, lai veltīgi diegus netērētu. Ja adata sāk vadītāja

pirkstos ņemt noteiktāku virzienu, tad vingrinājās dažādu

irstošu audumu apdiegšanā. Izšķir septiņus dažādus dū-
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rienu veidus: Pirmos taisām apdie gšanas dūrienus,

tad sadiegšanas (drākalējamos) jeb priekšdū-
rienus. Tie šujami 1—1,5 cm gariem dūrieniem. Dūrie-

niem jābūt vienādā attālumā vienam no otra. Tālāk vin-

grinājāmies šūt šuves ar atpakaļdūrieniem, kas šu-

jami šādi: kad esam iedūruši pirmo dūrienu no labās pu-

ses uz kreiso, tad izvelkam diegu līdz mezglam un duram

2 mm garu dūrienu pa virspusi no kreisās puses uz labo,

un 6 mm tā, lai dūriens ietu pa apakšpusi, tā ka virspusē

būtu V3noapakšējā uz priekšu šūtā dūriena. Šo šūša-

nas veidu pielieto pie audumiem, ko ar mašīnu nemēdz

šūt. Tad vēl vingrināsimies šūt ar mašīnas dūrieniem.

Par mašīnas dūrieniem tos nosaucam tāpēc, ka šī šuve

atgādina mašīnas šūtu šuvi. Šos dūrienus dabūjam du-

rot pa virsu atpakaļ līdz iepriekšējam virsējam dūrie-

nam, kādēļ apakšējais dūriens iznāk divas reizes garāks

par virsējo (virsējais dūriens 2 mm, bet apakšējais 4 mm).

Tad vēl šuj vīlējamos dūrienus, kas šujami slīpi. Tos

lieto oderes šūšanai un malu apšūšanai. Dūrieni nedrīkst

būt redzami ne auduma labajā, ne kreisajā pusē un arī

nedrīkst būt savilkti. Pārmalu dūrienus lieto divu ne-

irstošu malu sašūšanai. Tie šujami tādā pašā virzienā,

kā iepriekšējie, tikai virsējo diegu tura slīpi, un pēc šu-

ves izlīdzināšanas dūrieni nāk redzami abās pusēs; tā-

pēc labajā pusē, kas šujot ir apakšā, diegam jānāk taisni,

lai būtu vienādi ar audumu. Pogcaurumu dūrienus

šuj virzienā no augšas uz leju. Kad pogcaurums izgriezts

un apdiegts, tad sākam to apšūt virzienā no sānu puses

uz priekšējo malu. Darbs turams tā, lai izgrieztais pog-

caurums būtu taisnā virzienā no acīm uz priekšu. Adatu

duram IVa—2V2 mm attālumā no izgrieztās pogcauruma
malas. Adatā ievērto diegu vai zīdu apmetam ap iespraus-

tās adatas galu uz priekšu, tā visapkārt pogcaurumam

izveidojot pīnīti, kas noslēdz pogcauruma malu. Dūrie-

niem jābūt vienādi nodurtiem un vienādā attālumā no

pogcauruma malas. Pogcauruma gals gludi noslēdzams,

ko panāk 2—3 reizes pāri durot no vienas malas uz otru

un apvelkot ar diegu, veidojot mazu veltnīti. Šādus pog-
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caurumus taisa veļai. Virsdrēbēm pogcaurumus visbiežā-

ki izveido ar krispelīti, t. i. 2-4 kārtīgi sagrieztu diegu,

ko iever adatā un izvelk pogcauruma sākumā, mezglu

noslēpjot auduma vidū. Krispeli aptin ap pirkstu vai ie-

sprauž uz ceļa un vienādā attālumā (1 mm) tura no pog-

cauruma malas tā, lai dūrieni būtu durti līdz krispeļa
malai un pīnīte būtu tieši uz krispeļa. Pogcaurums at-

gādina vītu šņori, kas apšūta agrāk minētiem vienādiem

dūrieniem.

Dūrienu iediegšana. Normāli noaugušam cilvēkam abas

puses vienādi attīstītas, kā arī abas rokas un kājas vienādā

garumā. Lai abas piedurknes būtu vienādā garumā, abi

priekšgabali vienādā platumā un sānu šuves būtu vienā-

di apstrādātas, tad katram piegrieztam gabalam par zīmē-

tiem krītiem iediedzami dūrieni. Gabals jānoliek gludi uz

galda, lai malas visapkārt būtu vienādi. Diegi diedzami

ar IV2 cm gariem priekšdūrieniem, tā, lai virsējā pusē pa-

liktu ap 1 cm gara cilpiņa. Vispirms iediedzam kopāšu-

jamos centros priekšgabalam un muguras gabalam, kakla

caurumam, plecu, sānu šuvēs, kabatu vietās, atloku jeb
fasonu garumā un priekšmalas vidus platuma līnijā; vestei

— kabatas vietās, garumā un kakla izgriezumā. Kad dū-

rieni iediegti, tad ar šķēres galiem pārgriežam virspusē

atstātās cilpiņas, bet pēc tam paceļam virsējo gabalu uz

augšu ap V2cm tā, lai iediegtie diegi paliek abās pusēs,

un abu audumu starpā diegus pārgriežam. T-o darot jā-

uzmanās, lai neiegrieztu audumā un diegi neizvilktos. Tā-

dā pat veidā jārīkojas pie visiem gabaliem, kā žaketēm,

biksēm, vestēm, svārkiem, frakām, mēteļiem, dāmu mē-

teļiem, kostīmiem, formas tērpiem v. c.

Sadiegšanas diegu izvilkšana. Kad attiecīga gabala da-

ļa pagatavota un sagludināta, tad ņemam frīmi (kauliņš

ar spiču galu), paliekam to zem sadiedzamo diegu pēdējā
dūriena un to velkam uz augšu, līdz diega gals iznācis

ārā; tādā veidā izvelkam katru iediegto dūrienu, pie tam

uzmanot, lai gabalu nesaburzītu un lai sadiegšanas diegu

pēc iespējas varētu arī otrreiz izmantot. Kad diegs no
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auduma izvilkts līdz mezglam, tad pavedienu saņem aiz

mezgla un izvelk no auduma, pēc kam diegu noliek, lai

to izmantotu no jauna cita gabala sadiegšanai. Jāievēro,

ka sadiegšanai lietotais diegs jāsāk izvilkt no tās vietas,

kur beigts diegt, bet nevis no mezgla gala.

Irstošo audumu šuves apdiegšana. Pēc dūrienu iedieg-
šanas un pārgriešanas, ņemam katru gabalu atsevišķi un

irstošo audumu apdiegšanu sākam no augšmalas, resp.

platākās vietas. Pie apdiegšanas jāievēro, lai irstošās

bārkstis būtu ar pārmaļu veida 3A cm gariem dūrieniem

piediegtas pie auduma malas. Dūrieni durami audumā

Vs— 3A cm dziļi un diegam jābūt slīpā virzienā gar audu-

ma malu. Diegs nedrīkst būt savilkts, bet tam jāpiekļaujas
auduma vai šuves malai.

Uzpildījumu (bacuku) pagatavošana. Uzpildījumus lie-

to plecu, krūšu, gūžu uzpildīšanai un ķermeņa defektu

izlīdzināšanai un maskēšanai, pie kam par palīglīdzekli
tā izvešanai lieto vati un audumu.

Muguras uzpildījums. Lai "mugurā neizspiestos lāpstu

kauli, attiecīgiem apģērba gabaliem gatavo uzpildījumu,
kas sākas no iegriezuma šuves un, pieskaņots roku cau-

rumiem, iet gar muguras pusi un nobeidzas ap 10 cm

pāri plecu šuvei. Uzpildījuma platums svārstās starp 8—

12 cm. Kad audums uzpildījumam piegriezts (no audekla

oderes vai kaliko), tad uz auduma uzliekam vati, pie kam

pirmā kārta liekama plānāka, lai segtu visu audumu, bet

otrā kārta liekama jau tālāk no muguras malas; tālākās

kārtas liekamas pēc vajadzības, ar tādu aprēķinu, lai pil-
dījums ap roku caurumiem būtu biezāks, bet virzienā uz

muguras vidus līniju kļūtu plānāks, ar ko būtu panākta

lāpstu kaulu izspiedumu slēpšana. Jo vairāk kādam izspie-

dušies lāpstu kauli, jo biezāks izveidojams uzpildījums.
Pēc tam, kad vate uzlikta, tā pie auduma piešujama ar

nesavilktiem I—%1 —% cm gariem dūrieniem tādējādi, lai diegi

pa virsu saturētu vati.
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Otrs uzpildījumu veids, vatei abās pusēs liekot audu-

mu, nav ieteicams, jo šādi veidots uzpildījums kļūst cie-

tāks.

Krūšu uzpil dījurnu, ko pielieto augumiem ar ie-

kritušām krūtīm, pagatavo tādā pat veidā. Gūžu uz-

pildījumu vairāk pielieto pie svārkiem un frakām. Uz-

pildījumus ķermeņa defektu slēpšanai pielieto piem.

gadījumos, kad viens plecs zemāks par otru, viena lāp-

stiņa izspiedušies vairāk nekā otra, viena gūža mazāka

nekā otra v. t. t. Visos šādos gadījumos uzpildījumi izga-

tavojami pēc vajadzības un apstākļiem, un ievērojot meis-

tara norādījumus.

Ārdīšana. Uz otru pusi apgriezt kādu apģērba gaba-

lu klients dod gadījumā, kad drēbes labā puse izbalējusi,

vai kad tanī radušies traipi, kas nav iztīrāmi. Tādā gadī-

jumā pie apģērba gabala izārdīšanas jāņem vērā seko-

jošais: 1) šuves ārdot nedrīkst iegriezt audumā, 2) pēc
izārdīšanas gabali jāiztīra no diegiem un putekļiem, lai

apgrieztais uzvalks ne ar ko neatšķirtos no jauna. Stā-

joties pie žaketes ārdīšanas, vispirms jāizārda odere, tad

piedurknes, apkakle, plecu sānu šuves, priekšmalas, kaba-

tas un iegriezumi. Tādā pat kārtībā un veidā izārdāmi

mēteļi. No izārdītiem gabaliem izņemam visus diegu ga-

lus, iztīrām putekļus, saliekam auduma kreisās puses kopā,

izgludinām visas šuves un sagludinām visus izārdītos ga-

balus. Biksēm jāatārda krusta šuve, iekššuves, odere, sā-

nu šuves, kabatas, šķēlums un iegriezumi. Pēc tam, kā

jau augstāk norādīts, jāiztīra un jānogludina. Vestēm jā-

izārda sānu un plecu šuves, priekšmala, kabatas un iegrie-

zumi un atkal norādītā veidā jāiztīra un jānogludina.
Ārdīšanas darbs prasa lielu uzmanību un pie tā vis-

labāki var novērtēt audzēkņa darba spējas un pacietību
darbā un, atkarībā no tā, kā audzēknis šim darbam pie-

iet, pat noteikt, vai no viņa iznāks labs amata meistars.

Pogu piešūšana. Pirmais gabals, kuram pogu piešū-

šanu uztic audzēknim, ir bikses. To dara tamdēļ, ka bik-

sēm pogas piešujamas cauri audeklam. Pogas šujamas
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tieši uzzīmētā krustiņa vietā. Aizmetām mezglu un ada-

tu duram tieši krustiņa vidū, mezglu atstājot virsdrānas

pusē; pēc tam adatu duram atpakaļ uz virspusi, par apm.

I—IV21 —IV2 mm atkāpjoties no krustiņa, uzveram pogu uz ada-

tas un caur pogas otro caurumu duram atkal cauri virsdrā-

nai un audeklim apm. 1 mm attālumā no krustiņa. (Lai
izveidotu pogas „kājiņu", sākumā virs pogas zem diega
liek sērkociņu.) Šūšanu turpinot, atkal cauri audumam

no apakšas duram trešā pogas caurumā, pēc kam cauri

pogas ceturtam caurumam duram uz leju, atstājot sēr-

kociņu zem diegiem. Tādā veidā turpinām šūt līdz ada-

ta pogas caurumiem vairs neiet cauri, pēc kam izvelkam

sērkociņu, paņemam pogu pirkstos, pavelkam nost no drē-

bes un 4—5 reizes aptinām diegu ap piešūtās pogas die-

giem, tādējādi starp pogu un virsdrēbi veidojot „kājiņu".
Pēc tam duram vēl reizi uz audekla pusi, aizmetām mezglu
un to ievelkam zem audekla. Pogas šujot, nedrīkst virs

pogas no diegiem veidoties krustiņš, jo tas pogas vidū rada

paaugstinājumu, kas izspiežas cauri virsdrēbēm.

Žaketei un vestei pogas šuj tādā pat veidā, bet te jā-

ievēro, ka diegi nedrīkst būt redzami cauri apmalei (bez-

acei). Pogas jāpiešuj gludi, tā lai audums nebūtu sa-

vilkts.

Tvaikosana. Vilnas drānas, no kuras izgatavojams

ģērbs, ir jātvaiko. Tvaikošanu izdara speciālās tvaiko-

tavās, drēbju krāsotavās. Ja tvaikošanu drēbnieks izda-

ra mājas kārtībā, tad tas darāms sekoši. Saslapina lina

audeklu (sutdrēbi jeb damplupatu), pēc tam lieko ūdeni iz-

griež no audekla, atstājot mitru. Uzklāj mitro audeklu

uz tvaikojamās vilnas drānas un ar karstu gluddzelzi glu-
dina pār audeklu, kamēr tvaiks izgājis drānai cauri. Tādā

veidā tvaikojot, būs no drānas noņemts liekais spīdums
un drāna no tvaika būs arī ierāvusies, tā ka pie gatava

gabala tvaikošanas un arī vēlāk lietū vairs neierausies.

Tādā pat veidā noņemams spīdums no apģērba, kas ra-

dies, gludinot ar sausu drēbi. Ja klients drēbi pircis vei-

kalā, un teicas to atstājis tvaikošanai, tam nevar daudz
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vērības piegriezt; ar šādu uzticēšanos dažs labs no mū-

su jaunajiem drēbniekiem ticis nepatikšanās, piegriezdams

apģērbu no netvaikotas drānas, kas vēlāk pie apstrādā-
šanas ieraujas visos virzienos.

Spīdīgums ir galvenā pazīme, ka drēbe nav tvaikota.

No augšā pievestā redzama tvaikošanas nozīme. Pēc

tvaikošanas drāna gludi saliekama, lai apžūst.

Šuvju sadiegšana, sašūšana un atgludmāšana. Lai no-

šūtu vienādu šuvi, tā pirms šūšanas jāsadiedz. Vestes

iegriezuma šuves sadiegšanu sākam no augšas. Auduma

daļas saliekamas tā, lai tā labās puses būtu kopā, pēc
kam diedzam vienādu, xļ% cm platu šuvi, to nobeidzot

apakšējā malā. Sadiegtās šuves tādā pat kārtībā šujam

ar mašīnu, sākot no iegriezuma augšdaļas un veidojot slīpu

šuvi, lai iegriezuma galos nerastos pūslīši; pēdiņas platumā
šūšanu turpinām līdz apakšai. Tāpat jārīkojas ar visām

iegriezuma šuvēm. Pirms sadiegšanas iekššuve virs pie-

durknes ar gludināmo dzelzi jāizveido pēc cilvēka ķermeņa,

izstiepjot šuvi, lai tā brīvi iekļaujas zem piedurknes šuves

veidojumā. Pēc tam augšgalā virs apakšpiedurknes iekš-

šuves liekam kopā, sadiedzam un sašujam ar šuvi pē-

diņas platumā.

legriezumus apģērbiem taisa tamdēļ, lai auduma ga-

balus varētu izveidot pēc ķermeņa formas. Tādēļ arī pie

iegriezuma sadiegšanas, sašūšanas un gludināšanas ir jā-

patur vērā cilvēka ķermeņa forma un katrs iegriezums

vai šuve apzinīgi jāpagatavo pēc meistara norādījuma,

jo pretējā gadījumā attiecīgais apģērba gabals būs bez

skata, vai kā mēdz teikt, tas labi „nesēdēs". Pēc šuvju
sašūšanas tās izgludināmas un iegriezuma gali sagludināmi

tādā veidā, lai nebūtu saskatāms šuves noslēgums vai

pūslītis šuves galā.

Izgludinot piedurknes iekššuvi, tā jāliek uz gludināmā
Muča tā, lai apakšpiedurkne būtu gluda. Gludināmo dzel-

zi laižam apm. 2Va—3 cm pāri par šuvi uz virspiedurknes

pusi. Pēc tam, kad piedurknes iekššuves atgludinātas,
atliecam virspiedurknes elkoņa šuves vietu līdz apakš-
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piedurknes elkoņa šuves dūrieniem, liekot auduma labās

puses kopā, un sagludina, pie kam jāievēro, lai priekšpu-

ses vidus līnijā neiegludinātu kroku.

Muguras gabalu saliekam tā, lai ievilktie dūrieni pie
kakla sānos un kopā šujamos centros būtu vienādi, un ar

1 cm gariem priekšdūrieniem sadiedzam, diegšanu sākot

no kakla un nobeidzot apakšējā malā.

Vingrinājumi šūšanā ar mašīnu. Vispirms vingrinājāmies

uz auduma strēmeles, vienkāršu šuvi šujot. Ņemam divas

auduma strēmeles, nolīdzinām taisnas malas! un sadiedzam.

Tad liekam šujamās strēmeles uz mašīnas zobiņa resp.

vilcēja tā, lai platās pēdiņas mala būtu labajā pusē pie šu-

ves malas, bet kreisajā pusē atrastos pārējais gabals. No-

laižam adatu cauri audumam apm. 2 mm no šujamā gala,

pēc kam nolaižam spiedēja pēdiņu uz auduma. Tad ar

labo roku iekustinām spara ratu, griežot to un tad ratu

turpinām griezt ar paminu. Darbs jāvada abām rokām

zem adatas tā, lai šuve viscaur būtu vienādā pēdiņas pla-
tumā. Kad šuve līdz auduma galam sašūta, tad adatu

un spiedēja pēdiņu paceļam uz augšu un pavelkam no

adatas un spolītes apm. 8 cm garus diega galus, pēc kam

tos vidū pārraujam vai nogriežam ar šķērītēm (grieznī-

tēm) tā, lai apm. 4 cm gari gali paliktu pie auduma un

tik pat gari diegi paliktu pie adatas, kas vajadzīgi sākot

jaunu šuvi. Ja vienkāršu šuvi šūt esam ievingrinājušies,

tad mēģinām šūt taisnu šuvi. Sadiedziem divas auduma

strēmeles, ņemam linejālu, krītu un velkam taisni 3,4 cm no

auduma malas. Liekam audumu uz mašīnas zem spie-

dēju pēdiņas un šujam taisnu šuvi. Pēc tam zīmējam da-

žāda veida liektas taisnes un veidojam liektas šuves. Kad

attiecīgu šuvju šūšanā ar mašīnu uz auduma strēmeles

gūti panākumi un šuves iet noteiktā virzienā, tad au-

dzēkņi var sākt praktizēties šuves šūšanā no auduma iz-

grieztam gabalam.

Audekla nošūšana. Kad saru drāna uz auduma uz-

diegta, tad sākam to nošūt, pie kam ar V/2 cm gariem dū-

rieniem šūšanu sākam no priekšgabalam uzdiegtās saru
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drānas apakšmalas vidus. Pirmo reizi šujam taisnā vir-

zienā līdz augšmalai, kur sari beidzas; pēc tam šujam at-

pakaļ, turot saru drānu mazliet vaļīgāki, un šujot veido-

jam skujveidīgu šuvumu. Šuvumu attālums viens no otra

1/2—1 cm. Tādā veidā šūšanu turpinām, līdz visa saru

drāna piešūta pie audekla. Šujot saru drāna jātura tā, lai

tā brīvi veltos par audeklu. Dūrieniem jābūt vienāda ga-

ruma un vienādā attālumā vienam no otra. Beidzot ņe-

mam 2V2—3 cm platu kaliko strēmeli un paduses pusē
to ar mašīnu uzšujam uz saru galiem tā, lai kaliko strē-

meles ārējā mala par 3 mm segtu saru drānas ārējo malu,

bet kaliko strēmeles mala uzšujama uz saru drānas.

Apakšapkakles nošūšana. Atzīmējam apkakles vidū UVa

cm platu stāvapkakli, bet priekšpusē —, atloka vietu un

sākot no atloka vietas līdz apkakles vidum novelkam tais-

ni; pēc tam saliekam auduma labās puses kopā un zīmē-

jumu uzsitām apkakles otrā pusē, bet par uzsisto krītu

uzvelkam taisni.

Ņemam audekla gabalu un uz tā liekam apkakli tādā

veidā, lai gar apkakles malām audekla audums būtu dia-

gonāli. Virsdrānas platumā apzīmējam audeklu un izgrie-
žam. Pēc tam apakšapkakli uzdiedzam uz audekla un

pēdiņas platumā nošujam audeklu gar apakšapkakles malu.

Kad tas izdarīts, šujam par zīmēto stāvapkakli, šūšanu

vienā pusē šākot no atloka vietas, bet otrā pusē nobeidzot,

uzceļam pēdiņas spiedēju un gar apakšapkakles apakšējo
malu turpinām šūt šuvumu Va pēdiņas platuma attālumā

no iepriekšējā šuvuma, tādā veidā ar mašīnu nošujot vi-

su stāvapkakli. Pēc šī darba veikšanas nošujam ar ro-

kām apkakles atlocāmo daļu, šūšanu sākot no apkakles ga-

la, pie kam šo darbu izvedot, stāvapkakle jātur pa labi,

bet atlocāmā daļa pa kreisi. Ar % cm gariem dūrieniem

šujam pa audekla pusi 2 mm attālumā no šuves, kas šū-

ta ar mašīnu; audekls uzlaižams tik daudz, lai apkakle vel-

tos uz virsdrānas pusi. Dūrieni drīkst ķert audumu līdz

pusei no tā biezuma un tie izdarāmi tā, lai virsdrēbes pu-

sē tie nebūtu redzami. Pēc tam nogludinām apkakli un
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pa mašīnas nošūtu šuvumu atgludinam stāvapkakli; at-

loka vietās stāvapkakli atgludinām apaļu.

Atloku nošūšana. Pēc pielaikošanas un apzīmēšanas

attiecīgam gabalam — žaketei v. c. pār zīmētiem krī-

tiem ievelk diegus. Maziem dūrieniem nošujam atlokus

tā, lai tie rullētos. Šūtie dūrieni nedrīkst būt redzami ap-

ģērba virspusē. Šūšana izdarāma vienā virzienā vai sku-

jā. Pēc tam sagludina nošūtos atlokus un iegludina priekš-

gabalam krūšu tilpumu.

Oderes šūšana. Kad visas oderes iediegtas, tad sākas

oderes šūšana, kas nav mazvērtīgāks darbs kā pārējais,

jo glīti iešūt oderes ir māksla. Oderes šuj divējādi. Viens

no parastiem oderes šūšanas paņēmieniem ir ar neredza-

miem dūrieniem, t. i. to iešūt ar bieziem, neredzamiem

sāndūrieniem, lai odere būtu it kā ielīmēta. Otrs pieņē-

miens ir šūšana ar atpakaļdūrieniem. To izdara oderi

šujot pa virsu apm. 1 mm no oderes malas, pie kam dūrienu

attālums tiek ieturēts 2 mm. Abus oderes šūšanas veidus

pielieto žaketēm un svārkiem. Oderes šuj sākot no sānu

šuvēm un pleciem. Pēc tam šuj priekšmalas labo pusi.

No kakla līdz apakšas malai jāšuj vienādi; apakšas malā

jāatliec uzdiegtā oderes mala uz augšu par I—ll/21—l l/2 cm .un

jāšuj pa apakšu līdz sānu šuvei. Muguras pusē atlokām

līdz sadiegumam \fe cm. Abās pusēs odere iešujama vie-

nādi. Apakšā uzlaistā odere vajadzīga kabatu tilpumam,
lai kabatas saturs nesavilktu virsdrēbi. Piedurknēs ode-

res iešujamas sīkiem, vienādiem dūrieniem, uzmanot, lai

odere būtu vienādā lokā bez līkumiem. Pagatavojam no

oderes 6—B cm garu pakaramo un piešujam abus galus
vienādā attālumā no plecu šuvēm apm. 2 mm virs apkakles

šuves, izvelkam ar kauliņu visus diegtos diegus no virsdrā-

nas un oderes, atstājot uzdiegumu virsapkaklē un oderes

iediegtās krokās, sānos, muguras vidū un apakšas malā.

Eģes piešūšana. Piediegto eģi priekšmalā, gar ārējo
malu sīkiem sāndūrieniem piešujam pie virsdrānas tā,

lai dūrieni nebūtu virsdrānas labajā pusē manāmi. Eģe
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piešujama gar visu ārējo malu. Eģes otro malu ar sāndū-

rieniem piešujam pie audekla. Dūrieniem jābūt vienādiem,

nesavilktiem, jo pretējā gadījumā priekšmalā veidojas zā-

ģa zobveidīgi ievilkumi.

Vestes pielaikojuma sadiegšana. Piegriežam starpdrē-
bi no kaliko vai nātru drānas tā, lai plecus un kabatas

segtu. legludinām krūšu kurvja tilpumu, liekot priekš-

gabalu uz kluča tā, lai gabala vidus nāktu uz kluča malas

un iegludinām no paduses un priekšmalas apm. 1 cm

un padiedzam to zem virsdrānas. Kakla caurums no

punkta K 1 Bcm virzienā uz r par I—lV2 cm pastiepjams.

Atdiedzam pa dūrienam kakla uzlaidumu un vestes garumu.

Sadiedzam sānus, liekot pie rokcauruma vienādi, un ple-

cu šuves, liekot pie kakla vienādi.

lekšējo kabatu lešūšana oderē. Noklājam priekš gabala
oderi gludi uz galda. Pieliekam pie zīmētās kabatas līstes

malu, uz līstes uzliekam kabatas malu (kaliko) un pie-
diedzam šādā veidā abās pusēs kabatas zīmējumam.

Atzīmējam kabatas šuves vietas, katrā pusē V2— 3,4 cm

platu, taisnu līniju, saskaņā ar kabatas zīmējumu, piešu-

jam piediegtās līstes ar kabatu pie oderes un līstes ma-

las pie kabatas.

Pārgriežam kabatu pār oderes zīmējumu, atstājot no

galiem apm. 1 cm nepārgrieztu. Abos galos pie nepār-

grieztām oderes griežam trīsstūri uz šuvuma galiem. No-

diedzam apakšpusē I—lV2 cm platu līstes malu, nošu-

jam pa kreiso pusi, noliecam kabatas augšējo malu uz le-

ju un uzdiedzam nošūto līsti saskaņā ar gala zīmējumiem.

Piešujam no kreisās puses kabatas galos atgrieztos

trīsstūrus, paliekot zem kabatas galiem audekla strīpiņas.

Sašuj kabatas un, beidzot, pa labo pusi nošuj (noštepē)
kabatas galus. lediedz oderei sānos un muguras vidū par

zīmējumu krokas, sagludina kabatas, iediegtās krokas uz

vienu pusi un pārgludina visu oderi.

lekškabatu šūšana apmale (bezaee). Pārgriežam apma-

lē zīmēto kabatas vietu, sadiedzam to un ar mašīnu sa-
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šujam. Kabatas priekšmalā šuvumu sākam slīpi, paduses

pusē nobeidzam ar 1 cm nlatu šuvi un izgludinām; no-

zīmējam uz labo pusi kabatas garumu 16—18 cm. Lie-

kam apmali ar labo pusi uz galda un atzīmējam kreisā pu-

sē kabatas garumu. Ņemam piegriezto kabatu un pie-
diedzam pie apmalei sašūtas kabatu vietas, tādā veidā,

lai kabatas mala nāktu uz apakšu I—IV21—IV2 cm pāri šuvei; ka-

batas audumam jābūt taisni par kabatas vietu. Tad ejam

pie mašīnas un šujam par apmales labās puses lejas ma-

lu 2 mm platu šuvumu, sākot no viena gala kabatas zī-

mējumam un beidzot pie otra. Kad abām apmalēm kaba-

ta pie lejas malām piešūta, nolocām kabatu uz
l
eju, pie-

šujam kabatas virsmalai 4—6 cm platu oderes strēmeli

kabatas iekšpusē. Piediedzam kabatas otru malu par

I—lVž cm pāri apmalei sašūtai kabatas vietai, lai kabata

pēc zīmējuma segtu abus galus; zem galiem padiedzam au-

dekla strīpiņu, nošujam ar mašīnu par labo pusi 3 reizes

kabatas galu, turpinām šūt gar kabatas virsmalu ar 2

mm platu šuvumu līdz otra kabatas gala zīmējumam; no-

šujam atkal 3 reizes pāri kabatas galam, ievelkam uz krei-

so pusi diega galus un nosienam, sašujam kabatu un no-

rgludinām.

Bikšu sānu kabatu šūšana. Bikses darbā ņemot, vis-

pirms jāievelk dūrieni pār zīmētiem krītiem: priekšpusei

sānu kabatu vietās uz m—d līnijas (skat. „Apģērbu vei-

dotājs" Nr. 49.—50.), muguras pusei sānos a
1
- r sānu

kabatu segumam, iekššuvē uz s—t I—v1—u līnijas un krusta

šuvē s—p
1
.

Piediedz priekšgabalam pie iezīmētās sānu

kabatas vietas kabatu, līdz ievilktiem dūrieniem, pie-

diedz un piešuj kabatas malā eģi, pieturot eģi gar visu

kabatu par 1 cm. Piediedz un piešuj eģi virspuses priekš-

malai, nepieturot virsdrēbi, piediedz un piešuj priekšpu-

sē oderītes un piešuj uz E 2—i līnijas laci līdz apaļojuma
vidum. Sašuj muguras pusē iegriezumus.

Muguras kabatu šūšana. Piegriezto pati uzliekam uz

oderes tā, lai virsdrānas un oderes labās puses būtu kopā,
un uzdiedzam, pēc kam oderi apgriežam pates platumā, un
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pates ārējās malas ar V2cmbieziem dūrieniem piediedzam

pie oderes, virsdrēbi nedaudz vaļīgāki turot, un ar mašī-

nu apšujam pa oderes pusi. Izvelkam sadiegšanas die-

gus, nogriežam slīpi pates stūrus, atstājot stūros 1 mm

platu šuvi, apgriežam uz labo pusi, izvelkam stūrus leņķ-

veidīgi un no oderes puses apdiedzam, turot virsdrānu

par Imm uz oderes pusi, pēc kam; sagludinām. Uz oderes

puses, abos galos vienādi, apzīmējam pates platumu un

ar līnejāla palīdzību novelkam taisni. Piegriezto paspeļa
malu, ar labo pusi pie virsdrānas liekam pie kabatas zīmē-

juma apakšējās malas, tad virs paspēļu malas liekam ka-

batas audumu un to kopā ar paspeļa malu piediedzam pie
virsdrānas. Pēc tam piediedzam pati kabatas zīmējuma

virspusē, pates platumā apm. V-' cm no kabatas malas.

Paspeļa apakšējo malu, kopā ar kabatu, ar V'2cm platu šuvi

piešujam pie virsdrānas un pēc tam piešujam pati. Tādā

pat kārtībā kā oderes iekškabatu pārgriežam kabatu, pēc

kam atgludinām paspeļa apakšējo šuvi, nodiedzam 34 cm

platu līsti, atdiedzam pates šuvi uz vienu pusi, uzdiedzam

līsti virs pates, no kreisās puses nosienam kabatas galus
taisnā līnijā un sagludinām. Piešujam paspēļu malu pie
kabatas. Uz kabatas gala piešujam apm. 6 cm platu ode-

res gabaliņu, sašujam kabatu uz kreiso pusi, uzmanot,

lai kabatas gals būtu par 2
cm garāks par apakšējo daļu,

apgriežam kabatu uz labo pusi, piediedzam kabatu pie

pates augšmalas, nošujam kabatas galus, gar pates virsējo
malu uz kreiso pusi izvelkam diegu galus, nosienam tos un,

beidzot, sagludinām kabatu. Tādā pat veidā taisāmas

pulksteņu kabatas.

Formas bikšu iekantējumu locīšana un gludināšana. Ņe-

mam noplēsto iekanti, salocām ar kreiso pusi uz iekšu

un 1 cm gariem nesavilktiem dūrieniem sadiedzam. Pēc

tam liekam iekanti uz gludināmā bluķa, un turot iekanti

taisnā virzienā, to viegli sagludinājam.

(Līmes pagatavošana. Ņemam 400 gr. bīdelētu rudzu

miltu, ieberam grāpītī un lēni lejam uz tiem aukstu ūdeni,

pie tam visu laiku maisot, lai milti nesaveltos kunkulī;
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maisīšanu turpinām tik ilgi, kāmēr maisījums paliek līmes

veidīgs. Pēc tam liekam grāpītī uz palēnas uguns un,

neatlaidīgi maisot, vārām tik ilgi, kāmēr grāpīša saturs

top līmes veidīgs (maisījums sākumā paliek biezs).

Stāvapkakles līmēšana. Pēc apkakles piegrieztnes pie-

griezta audekla vienu pusi nosmērējam ar līmi, uz tās

uzliekam otru audekla kārtu un atkal nosmērējam ai

līmi; pēc tam ar līmi inosmērējam attiecīgi piegrieztu
trešo audekla gabalu un ar līmi smērēto pusi liekam vir<

iepriekš saliktiem audekla gabaliem. Pēc tam ar karstt

gluddzelzi gludinām, kamēr ūdens daļas iztvaikojušas.

Šādi sagatavotu apkakli piediedzam pielaikojāmam ga-

balam.

Darbnīcas iekārta un darba rīki

Katra apģērba gabala apstrādāšanai vajadzīgi āttiecī-

gie darba rīki. Gabala apstrādāšanu darba rīki atvieglo
tikai tad, kad tie pareizi pagatavoti. Lai saviem jaunajiem

kolēģiem nāktu šinī ziņā palīgā, nosaukšu visnepiecieša-

mākos darba rīkus, uzdodot arī attiecīgos samērus, kas

jāzin pie to pagatavošanas un pasūtīšanas. Drēbniecībā

lietojamie koka darba rīki izgatavojami no lapu kokiem.

1) Galds — 225X130 cm, augstums 75 cm. 2) Gludinā-

mais klucis — garums 60 cm, platums galos 12 cm, apa-

ļojuma vidū 25 cm un SVs cm biezs, gali stūraini. 3) Glu-

dināmais dēlis — garums 70 cm, platums šaurākā galā 8

cm, platākā 12 cm, biezums 2Va cm, gali apaļi. 4) Plecu klu-

cītis (piramides veidīgs) — platums apakšā SXIB cm,

augšā 3X12 cm, augstums 13 cm, stūrains. 5) Plecu spil-

vens
— izšujams no drānas — 1 cm biezs, 22 cm ģarš,

tievākā galā 10 cm, bet platākā 13 cm plats, ar noapa-

ļotiem galiem. 6) Lielais tvaika spilvens — garums 70

cm, veidojams pēc ķermeņa sānu veidojuma, apmērs res-

nākā galā 75 cm, tievākā galā 65 cm, no linu drānas,

pildāms ar lupatām vai zāģu skaidām. 7) Gludināmais pa-

klājs — no V2cm bieza un 60X80 cm plata pilca. 8) F.
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Kražes presējamais aparāts (dabuj. Rīga, Merķeļa iela

Nr. 19, dz. 20). 9) Linu tvaikdrāna — 70x80 cm. 10) Ka-

liko gluddrāna 50X100 cm. 11) Gludināmā dzelzs. 12) Ada-

tas Nr. I—B. 13) Uzpirkstenis. 14) Šķēres. 15) Šujma-
šīna. 16) Biste 96 cm krūšu apmērā. 17) Centimetra mērs.

18) Leņķis. 19) Līnijāls. 20) Pogcaurumu kaltiņš. 21) Āmurs.

22) Frīmis (kauliņš sadiegšanas diegu vilkšanai). 23) Pie-

derumu kastīte 20X13 cm. 24) Sūceklis (švamme). 25)

Ūdens trauks. 26) Ogļu kaste. 27) Krēsls. 28) Knaģi. 39)

Apģērbu uzkaramā stanga. 30) Spraužamās adatas (kniep-

adatas). 31) Adatu spilvens. 32) Drānu birste. 33) Nazis

ārdīšanai. 34) Aploce gludināmās dzelzs uzlikšanai.

Šujmašīna. Šujmašīna atvieto šūšanas darbus ar ro-

kām. Ar šujmašīnu varam šūt visādas šuves un ar to

darbs tiek ātrāk veikts. Šujmašīnas sadala vairākās šķir-

nēs, atkarībā no uzdevumiem, kuru veikšanai tās lieto

apģērbu veidotāji, dažādiem izšuvumiem, ādu apstrādā-

tāji, apavu veidotāji. Apskatīsim tikai šujmašīnu, kas kal-

po tieši drēbniecībai.

Drēbniecībā lieto šādas šujmašīnas: ar roku griežamās,

ar kāju minamās un motoru dzenamās. Mājas vajadzī-
bām lieto rokām griežamu šujmašīnu.

Šujmašīnas riteni griež ar labo roku, bet ar kreiso

roku vada darbu zem adatas. Mājas vajadzībām veļas

izgatavošanai roku šujmašīna ir pietiekoša un vislētākā.

Amatniecībā biežāki lieto kājminamās šujmašīnas. Šuj-

mašīnas ratu griež ar kājas palīdzību un darbu zem ada-

tas vada abām rokām. Darbs veicas ātrāk un izdodas

glītāks kā šūšanai lietojot ar roku griežamo šujmašīnu.

Rūpniecībā, kur darbu izgatavo vairumā un tas tiek

sadalīts posmos, piem., mašīnstrādnieks visu dienu šuj

tikai ar mašīnu, gludinātājs gludina, oderes šuvējs šuj

oderes v. t. t., visbiežāki lieto ar elektrības motoru dar-

bināmas šujmašīnas.

Sastāvdaļas. Apskatīsim kājminamās šujmašīnas

sastāvdaļas (roku griežamās mašīnas sastāvdaļas ir tās

pašas, izņemot kāju pamini, un pie strādāšanas tās liek
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uz galda). Kājminamā šujmašīna sastāv no trīs galve-

nām daļām: no mašīnas, ko mēdz saukt par galvu, galda
un kājām. Bez tam tai ir daudzas sīkas daļas. Atbalsti

(kājas) veidoti no ķeta (čuguna). Starp tiem apakšā iz-

veidota pamina. Labajā pusē atrodas mašīnas dzenamais

rats, kas ar paminas labās puses priekšstūri savienots

ar kloķi, kas, paminu minot, griež riteni, bet siksna sa-

vieno apakšējo riteni ar spara ratu, kas atrodas mašīnas

labajā pusē. Mašīnas galds pagatavots no finiera un pie
tā atrodas viena vai vairākas atvilktnes piederumu novie-

tošanai. Pati galvenā daļa sastāv no spara rata, kas sā-

vienojas ar veltni. Veltnis virspusē savukārt savienots ar

adatas vadītāju, bet apakšā ar kuģīša vadītāju un zo-

biņu veltņiem. Mašīnas labajā pusē atrodas dūrienu garu-

ma regulētājs, kas savienots ar skrūvi uz āru. Bez tam

labajā pusē zem spara rata atrodas ar gumiju apvilkts
mazs ritenis, kas ar spolīšu turētāju pieskrūvēts pie ma-

šīnas galvas. Ar šī spolīšu turētāja palīdzību diegu uz-

spolē kuģīša jeb apakšējai spolītei. Priekšā, savienots ar

adatas vadītāju, atrodas pēdiņas cēlājs, ar kuru paceļ un

nolaiž mašīnas pēdiņu. Ir vairāku sistēmu šujmašīnas ar

dažādām daļām. Pie pirkšanas ieteicams pieprasīt attie-

cīgas šujmašīnas sastāvdaļas un to .aprakstu, kādēļ at-

sevišķu šujmašīnu īpatnības neaprakstīšu, bet pār-
iešu tieši uz praktiski lietojamo sastāvdaļu apskatīšanu.

Diegu iespolējam spolītē, uzliekot to uz spolītes turē-

tāja, piespiežot mazo gumijas ritenīti pie spara rata. Diegs

jātur vienā virzienā, minot pamini, kamēr spolīte pilna.
Tad ieliekam to vietā, t. i. atspolē un nolaižam adatu vien-

reiz uz leju, izvelkot apakšējā diega galu- Pie šūšanas die-

giem virspusē un apakšpusē jābūt vienādiem, kas regulē-

jams ar skrūves palīdzību. Katrai mašīnai ir vairākas

pēdiņas vienkāršas šuves šūšanai, lentes malas noslēdzējs,

vatētājs, vīlētājs, mežģinu šuvējs, platais vīlētājs, kroku

apzīmētājs v. c.

Tāpat ka citi darba rīki, ari mašīna, to darba ņemot,

jānotīra, bet darbu beidzot tā jāieeļļo un atkal jānotīra.



101

Katru dienu mazliet jāieeļļo tas daļas, kas vairāk nodarbi-

nātas, piem., spara rata ass, veltņi v. c.

Diegu un pogu pielaikošana iepērkot. Lai audzēknis

jau pašā sākumā pieradinātos pie materiālu iepirkšanas,
kas tam kā nākošam meistaram nepieciešams, jo sevišķa

vērība jāpievērš un jāizkopj viņā prasme pieskaņot tērpam

un formai diegus, zīdu, pogas un citus piederumus, kā ari

jāiepazīstina audzēknis ar sīko piederumu kalkulāciju.

Traipu tīrīšana. Pirms stāšanās pie traipu tīrīšanas,

apģērba gabals vispirms jāatbrīvo no putekļiem. Pēc tam

traipu vietas ierīvē ar traipu ziepēm un tās ar siltu ūdeni

izmazgā. Traipus, sevišķi no zīda apģērbiem tīrot, ļoti

jāuzmanās, lai nesabojātu visu gabalu, kas sevišķi var ga-

dīties pie krāsotām kleitām. Zīda drānas vislabāk no-

dot ķīmiskā tīrītavā, jo tās pa lielākai daļai viscauri maz-

gā degošām vielām. Traipu tīrīšanai ņem sekošas vie-

las: benzīnu, spirtu, ožamo spirtu, ziepju saknes, zodā,

chloru, ēteri, tīrīto terpentīnu, dažādas ziepes, ūdeni, balt-

maizi, krītu v. c.

Tauku traipu tīrīšana. Tauku traipus, kas nav iestā-

vējuši, var viegli ar stipri siltu ūdeni un ziepēm no ne-

plūkošām drānām izmazgāt. Vislabāk tauku traipus var

izņemt ar tīrīto benzīnu. Drānas tīrīšanai jāņem tīra lupa-

tiņa, vienā krāsā ar tīrāmo drānu. To saslapina ar benzīnu

un rīvē netīro vietu, atkārtojot slapināšanu, kamēr traips

pazudis.

Sveķu traipu tīrīšana. Traipainās vietas saslapina ar

tīrīto terpentīnu, uzliek biezu sūcekļa papīru un gludina
ar karstu gluddzelzi. Pēc tam izmazgā siltā ūdenī ar

ziepēm.

Ratu smēres traipu tīrīšana. Vispirms šādus traipus
ierīvē ar svaigu, nesālītu sviestu, pēc tam izmazgā siltā

ūdenī ar ziepēm. Kad drāna izkaltusi un traipu vieta vēl
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redzama, fo ierīvē ar spirtu vai ēteri. Kad šis vielas

pilnīgi izgarojušas, tad drānu var gludināt.

Eļļas krasu un laku traipu tīrīšana. Tos tīra ar tīrīto

terpentīnu un rīkojas tāpat kā pie tauku traipu tīrīšanas.

Tintes traipu tīrīšana. Svaigus tintes traipus ierīvē ar

citrona sulu un pēc tam izmazgā siltā ūdenī. Anilina

tinti var izrīvēt ar spirtu. lestāvējies traips ilgāki jā-

mazgā.

Otrais mācības gads

Vestes pagatavošana. Pēc pielaikošanas ievelk pa ap-

zīmētiem krītiem diegus. legludina krūtis, apzīmē, priekš-
malu un nolīdzina. Izgriež no priekšmalas starpdrēbi, %

cm no malas. Piediedz eģi priekšmalai, sākot no 10 cm

no pleca gala gar krīta malu pie kakla; priekšmalai apm.

V2cmno malas un apakšā pa krīta malu līdz sānu iegrie-

zuma šuvei, bet pie kakla un apakšā atstājot līdz zīmēju-

mam. Eģi piešuj abās pusēs ar viegliem dūrieniem. Pie-

šūto eģi sagludina. Piediedz apmali, apdiedz kabatu līs-

tes. Nozīmē priekšmalas šuvi, kabatu līstes un apšuj ar

mašīnu. Izgriež no līstes stūriem lieko drēbi un atdiedz,

uzmanot, lai stūri būtu taisnā līnijā un taisni. Sagludina

līstes, atgludina priekšmalas atlocījumu. Apzīmē sānu ka-

batām 2V2 cm platu līsti, bet krūšu kabatām 2 cm platu
līsti. Piešuj cauri virsdrēbei kabatas malu un līsti pa zī-

mēto krītu. Apgriež kabatu, atdiedz un piešuj ar roku

kabatas galus, sašuj kabatas. Izgriež no priekšmalas at-

locījuma šuves lieko drēbi, atstājot apm. 4mm lielu šuvi un

atdiedz pa zīmējuma apakšu priekšmalu līdz piešūtai šu-

vei, lai tā par zīmēto krītu gulētu mazliet uz iekšpusi,

turpinām diegšanu līdz augšmalai. Nošuj priekšmalu. Sa-

gludina kabatas, priekšmalas un apakšu. lezīmē pogcau-

rumus IV2 cm no malas un 2V2 cm garus, iesit ar kaitinu,

apmet un ar piemērotu zīdu izšuj. Pogcaurumus sagludi-
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na. Pagatavo vestei sprādžu jostiņas un pa jostas vietas

zīmējumu piešuj muguras gabalam. Piešuj muguras ga-

bala oderi apakšmalā gar rokcaurumu, sašuj oderes sānu

iegriezumus un ietaisa vestei labā pusē iekškabatu. Pie-

šuj priekšgabala oderes pie paduses, atdiedz, atšuj un

sagludina. Apzīmē priekšmalā un apakšmalā oderes at-

lokāmo vietu un uzdiedz oderes pa zīmējumu. leliek mu-

gurā priekšgabalus, pa zīmējumiem sadiedz sānus, saliek

zīmējumus pie kakla kopā un sadiedz plecus, muguru

mazliet vaļīgāku turot. Sašuj sānus un plecus. Izvelk pa

kakla caurumu priekšgabalus no muguras. lešuj oderes

un nogludina. Beidzot piešuj pogas.

Piederumu pierīkošana (sakārtošana). Otrā mācības ga-

dā audzēkņiem jau jāsāk vingrināties darbu iedalīšanā,

sakārtojot jeb pierīkojot attiecīgos piederumus.

Ņemot darbā apzīmētu vesti, jāvingrinās pēc meistara

norādījuma apzīmēt otro pusi un piegriezt apmales, ode-

res v. c. Vispirms piegriežam kabatas līstes tik garas, kā

uz priekšgabala apzīmēts. Strīpotai drēbei jāuzmana, lai

strīpas sakristu. Apmale, sākot no apakšas atlocījuma
malas līdz kakla atlocījumam, piegriežama 6—5 cm plata.

Muguras jostiņas piegriežamas % muguras platuma -j- 5

cm. Oderi piegriežot jāievēro taupība. Oderes izgrieša-

nai liekam muguras gabalu uz oderi un apzīmējam vaja-

dzīgo platumu; priekšgabala plecu liekam muguras padu-

ses izgriezumā un apzīmējam plecu gar rokcaurumu, priekš-
malu pie kakla, apakšu, bet priekšmalu griežot atkāpja-
mies par 4 cm no malas. Pēc tam par krītu apzīmētām

vietām izgriežam. Piegriežam iekškabatu pati, sānu un

krūšu kabatas. Pirms piegriešanas rūpīgi jāpārbauda, vai

visi piederumi pareizi iedalīti un visi mēri pareizi, jo dar-

bu pareizi iedalot, tas labāki veicas.

Biksēm vajadzīgo piederumu sakārtošana. Bikses dar-

bā ņemot vispirms pierīkojam piešuvumus (stiķus), pie-

griežam muguras kabatas pati (labai pusei), jostiņas, ba-

teriju, laci un paspeļmalu muguras kabatai. Pēc tam pie-

griežam kaliko oderītes priekšpusei, baterijai, oderi, pa-
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šuvi priekšmalai un sānu kabatai, 35 -40 cm dziļu, mugur-

kabatu, audeklu muguras pusei, jostai un lacei un pogcau-

rumu licīti. Tikai pēc tam, kad visi piederumi sakārtoti,

stājas pie tālākas strādāšanas.

Izveidotās bikšu daļas.

Bikšu daļu izveidošana pēc ķermeņa formas. Piegludi-
nām eģi pie sānu kabatām priekšmalā, atgludinām lāču

un iegriezuma šuves. Tad stiepjam muguras pusei sānu

šuvi pie ceļa vietas, kamēr sānu šuve nāk taisnā līnijā.
Tas pats darāms pie iekššuves no punkta tx—s; bez tam

pastiepjam krusta šuves liekto līniju, sākot apm. Bcm no

punkta s un beidzot apm. 20 cm. Pēc tam saliek sānu un
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iekššuves kopā (ņemof katru muguras pusi atsevišķi) tā,

lai sānu un iekššuve paliek taisnā līnijā, un sānos liekto

līniju iegludina muguras puses vidū, piemērojoties ķer-
menim (sk. „Apģ. veid." 32. lp. III.—IV. zīm.). Atdiedz,

nogludina sānu kabatas. Pēc tam sagludina katru priekš-

gabalu atsevišķi, apakšā pastiepjot. Nozīmē un nošuj ka-

batas vietu.

lekantējumu piemiegšana un piešūšana. Pēc ķermeņa

izveidotam bikses priekšgabalam pie tā sānu šuves vietai

piediedzam iekantējumu, sākot no augšmalas, pie kam ie-

kantējuma sagludināto malu turam apm. IV2 cm no šuves

malas, un piediedzam vienādi ar virsdrānu. Pēc piedieg-
šanas iekantes ārmalu ar 2—V2 mm lielu šuvi ar mašīnu

piešujam pie priekšgabala. Pēc tam piediedzam pie priekš-

gabala sānu šuves muguras pusi, tāpat kā civīlapģērbu

biksēm, un pār priekšgabala kreisās puses šuvi piešujam

priekšgabalu pie muguras gabala, izvelkam diegus un at-

gludinām sānu šuvi un iekanti, uzmanot, lai šuvē nebūtu

līkumu.

Sānu šuves šūšana. Apzīmē muguras pusei sānu šuvi.

Liek priekšgabala punktu m pie muguras gabala punkta
a

1
un piediedz līdz kabatai. Zem kabatas uztura muguras

pusi 1 cm un turpina diegšanu no kabatas lejas gala līdz

apakšai vienādi. Sadiegto šuvi sašuj ar mašīnu. (Kad sā-

nos liek sprādzes, tad sprādžu jostiņas iešujamas sānu

šuvēs virs kabatām, bet sprādze ar jostiņu muguras pu-

ses iegriezumā, horizontālā līnijā.) Piešuj jostu un paga-

tavo kabatu muguras pusē. Atgludina sānu šuves un pie-
šūto jostu. lediedz lacei un jostai audeklu, pagatavo

bateriju, ietaisa baterijā pogcaurumus, pagatavo lici.

Kad bikses šuj ar uzšuvumiem (lampasu), tad, pēc sānu

šuves izgludināšanas, no augšas līdz apakšmalai piediedz
taisnā līnijā lampasu, vienādi ar virsdrānu, un nu sīkiem,

neredzamiem sāndūrieniem piešuj pie virsdrānas.

Augšmalas pagatavošana. Piediedzam augšmala lacn

audeklu. Baterijas pašuves piediegšanu biksēm sākam 5
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cm no iekššuves un diedzam līdz jostas malai, piešujam

un atdiedzam uz iekšpusi, nozīmējam jostas virsējo ma-

lu, nodiedzam to, ar apmalu dūrieniem piešujam pie au-

dekla un sagludinām pašuvi, jostas augšmalu un laci. Ar

mašīnu nošujam jostas apakšmalu un sānu kabatu galus.

Jostas galā piešujam kreisajam stilbam pie audekla, apm.

2 mm no priekšmalas, āķi tā, lai virsdrānas pusē šuvums

nebūtu redzams. Sākot no pašuves lejas malas, apm. 2

mm uz iekšpusi, un beidzot pie jostas virsējās malas pie-
diedzam bateriju. Pogcaurumu starpā baterijas priekšma-
lu nosienam ar labā pusē neredzamiem dūrieniem un no

virsējā pogcauruma ap 3 cm uz jostas pusi, ar sīkiem sān-

dūrieniem sākam piešūt pie priekšmalas, šūšanu nobei-

dzot pie jostas virsējās malas, vietā, kur baterija beidzas.

Nozīmējam 3Va cm platu taisni, priekšmalas virzienā slī-

pi nobeidzot pašuves apakšējā malā. Pa zīmējumu piešu-

jam bateriju pie virsdrānas un sagludinām. Labā stilba

jostas šuves galā pie laces ar frīmi taisām divus apa-

ļus caurumiņus ēzes ielikšanai, ko par iedurtiem caurumiem

no auduma labās puses uz kreiso iespiežam un piešujam pie
audekla.

lekššuves šūšana. Pēc uzdotā mēra apzīmējam bikšu

platumu, uzlaižot gurnos, celī un apakšā IV2 cm šuvēm,

iezīmējam kabatu muguras pusē. Pēc tam noliecam mu-

guras pusi uz sānu šuvi, kā zīmējumā parādīts, no ceļa
līdz apakšai par V2cm pāri šuvei, bet augšā iekššuve attā-

linās par 2 cm uz muguras pusi. Tādā pat veidā liecam

priekšgabalu atpakaļ. Gludi gulošās šuves un muguras

gabala iekššuves sazīmējam ar šķērslīnijām.

Fasona gludināšana. Noklājam presdeķi uz galda un

noliekam uz tā sašūto bikšu stilbu no apakšas līdz ceļa vie-

tai, lai iekššuve gludi gulētu uz sānu šuves, bet augšā par

2cm tā attālinās uz muguras pusi. legludina pēc ķermeņa
un modes apakšējā daļā fasonu, pēc tam augšējā daļā, pa-

stiepjot krusta šuvi, tad iegludina radušos platumu ap

celi un gurniem.
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Apakšas pagatavošana. Noliekot sagludinātas labās pu-

ses gabalu uz galda, apzīmējam sēdvietas šuvi un jostas

garumu. No sēdvietas krusta šuves mērām soļa garu-

mu uz iekššuves līniju. Apakšā atzīmējam soļa garumu.

Paturot augšā mēru uz vietas, mērām apakšā uz muguras

bukti -ļ-l cm, bet priekšpuses uzbukti — 1 cm; sazīmējam

apakšas garumu. Zīmēto pusi uzklapē uz otru un apzīmē;

pēc tam afdiedz apakšu pa zīmējumu un atšuj viegliem,
necaurredzamiem dūrieniem.

Muguras šuves šūšana. Apgriežam kreiso stilbu uz labo

pusi un ievelkam no labās puses stilbā. Āķi ieāķējam ēzē un

pie jostas augšmalas ar spraudadatu abas puses saspraužam

kopā. Kreisās puses priekšmalu liekam vienādi kopā ar

labās puses laces šuvi, bet baterijas pašuves lejas malu

liekam uz laces šuves; ar sadiedzamo diegu piediedzam

un turpinām muguras šuvi par zīmējumu sadiegt līdz augš-

malai. Sadiegto šuvi sašujam ar roku. Izvelkam sadie-

dzamo diegu, apgriežam abus stilbus uz labo pusi, liekam

kreisās puses priekšmalu līdz laces šuvei un vairākas rei-

zes ar roku (mašīndūrieniem) ar zīda diegu nošujam ba-

terijas galu, durot cauri tā, lai baterijas apakšmala, cauri

laces audeklam tiek nosieta ar laces apakšdaļu, pēc kam

atgludinām muguras šuvi.

Pogu piezīmēšana. Ar krītu apzīmējam baterijas pog-

caurumu galus, saāķējam abas priekšmalas kopā, baterijas

apakšgalu ar celi piespiežam pie galda malas, ar kreiso ro-

ku novelkam priekšmalu gludi un ar labo roku pa virs-

pusi uzsitām pa pogcaurumu vietu. No dabūtā satricinā-

juma krīts no pogcauruma galiem nobirs uz laci. Ar krus-

tiņu apzīmējam krīta biruma vietas. Laces stūrī, zem jos-

tas vietas iezīmējam divas pogu vietas laces pogcauru-

mu attālumā. Lenču pogu vietu zīmējam apm. 5 cm no

sānu šuves uz priekšpusi, jostas vidū; pēc tam atliecam

priekšmalu uz sānu šuves un atliekuma vidū iezīmējam

pogu vietu priekšpusē; no muguras šuves, 5 cm uz sā-

nu pusi, iezīmējam pogu vietu muguras pusē, saliecam abas
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puses kopa un tada paf veida pārnesām zīmējumu uz

otro pusi. Atzīmētās vietās piešuj pogas.

Gludināšana. Gludināmo pilca deķi noliekam uz gal-

da, saliekam kopā bikses iekš un sānu šuves, pārklājam
ar plāno gludināmo drānu, kas ar mitru sūcekli (švammi)

ieprieko saslapināta, un labā pusē legludinām fasonu. Pēc

tam nogludinām kabatas, oderes, notvaikojam bikses augš-

daļu un stilbus. Saliekam abas! puses kopā un sagludinām,
bet baterijas galu notvaikojam no sānu šuves puses. No-

gludinātās bikses noliekam gludi uz galda vai uzkaram uz

knaģa nožūšanai.

Bikšu kabatu sašūšana un oderēšana. Ar 1k cm platu
šuvi sašujam sānu kabatu uz kreiso pusi, pēc tam apgrie-
žam uz labo pusi un nošujam ar 34 cm platu šuvi. Ka-

batas malu ielocām un piediedzam uz bikses mugurpuses

sānu šuves vietu, gar nošūto kabatas malas vietu un pie-

šujam ar sāndūrieniem. Pēc tam. ar sīkiem atpakaļdūrie-
niem piešujam kabatas segumu. Kabatas augšdaļu pie-

stiprinām pie jostas vietas tā, lai dūrieni labā pusē nav

redzami. Muguras pusē pie audekla piediedzam oderi,

atliecam uz augšu un piestiprinām jostas vietā. Piešujam

pogu licīti, piediedzam un piešujam lacei oderi, iediedzam

un iešujam jostas oderi un apm. 10 cm no jostas malas

uz krusta šuves piešujam pakaramo.

Piedurknes pagatavošana. Ņemot apzīmētu piedurkni,

piešujam pie piedurknes šķēluma malas apm. 4 cm platu
taisnu oderes gabaliņu, sākot no šķēluma gala, un atdie-

dzam. Atzīmē šķēluma garumā no dūrgala vienādā attā-

lumā, vienādā līnijā, zem tās līdz dūrgala garumam pa-

diedz kaliko un pa zīmējumu piešuj pie virsdrānas. At-

diedz dūrgalu, piemētā ar Vž cm gariem dūrieniem pie
kaliko un sagludina. letaisa šķēluma pogcaurumus un no-

gludina. Pēc zīmējuma sadiedz elkoņa šuvi, liekot virs

piedurknes šuves malu pie zīmējuma. Sadiedz piedurk-
nes oderes. Sašuj virsdrānas elkoņa šuvi un oderes šuves.

Atgludina elkoņa šuvi un nogludina oderes. Ar pārmaļu
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dūrieniem piediedz virspiedurknes šķēluma malu pie apakš-

piedurknes, šuves attālumā no zīmējuma, un nostiprina

šķēluma galu. Noklāj oderi uz galda un liek virsū virs-

drēbi tā, lai oderes un virsdrēbes apakšpiedurknes būtu

kopā. Odere augšgalā liekama par IV2 cm garāka kā virs-

drēbe un piediedzama virsdrēbes elkoņa šuvei pie ode-

res elkoņa šuves. levelkam virsdrēbē oderi, apgriežot virs-

drēbi uz labo pusi. -Piediedzam augšgalā oderi apm. 10

cm no apaļojuma, vienādā attālumā. Tādā pat veidā at-

diedzam dūrgalu. Piešujam dūrgala oderi 2 cm vienādā

attālumā no dūrgala un ap šķēlumu. Nolīdzinām augš-

pusē oderi, ievelkam apaļojumu (kugeli) ar diegu un sa-

gludinām. Beidzot noņem ar tvaiku gludināto spodrumu

(notvaiko). Piedurknes var taisīt arī šķēlumā, bez pog-

caurumiem, vai imitētiem (neīstiem) pogcaurumiem.

Pielaiko juma gatavošana. Ar gluddzelzi jāizstiepj virs-

piedurknes iekšējā šuve, lai tā piegulstas apakšpiedurknes

m—j—l līnijai. Žaketes muguras gabalam sānu šuve jostas

vietā mazliet pastiepjama, bet pie rokcauruma no X X

iegludināma lāpstas tilpumam. Atgludina visas iegriezuma
šuves un piedurknes iekššuves. Saliek žaketei abus priekš-
gabalus kopā, lai dūrieni plecos, sānos un priekšmalā būtu

vienādi. Sagludina pie kabatām iegriezuma galus. No pa-

duses iegludina krūšu tilpumam un mazliet no priekšas tā,

lai kakla centra punkts S paliktu savā vietā. Tādā pat vei-

dā uz gludināmās pilča drānas gludināms audekls. Au-

dekla krūšu vidus gludināms uz kluča apaļās puses. Ņe-

mam sagludināto audeklu un liekam gludi uz galda tā, lai

plecu vieta atrodas labā pusē. Uzklājam uz noliktā audekla

virsdrānu tā, lai priekšmalā, plecos, pie rokcauruma au-

dekls pielaikotos virsdrānai. Pirmo sadiegumu izdarām sā-

kot 4 cm no kakla, Bcm no pleca un 7 cm no rokcauruma

šuves, nobeidzot pie kabatas. Otro sadiegumu vēl izdarām

gludi uz galda, bet pārējos sadiegumus pār krūtīm uz glu-

dināmā kluča apaļās puses, lai krūtīs audekls nebūtu par

vaļīgu. (Sk. „Apģ. veid." zīm. Nr. 29-B.) Sadiedz šuvi mu-

guras vidū b—E—El
.

Sānu šuves sadiedz tā, lai punkti
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k1—k2 būtu kopā. Mugura mazliet pieturama, lai plecu

galos i—r un pie rokcauruma t—t2 būtu kopā. Sadiedzam

kreiso piedurkni un iediedzam. Beidzot pie kakla riņķa

piediedzam taisna audekla strīpiņu pār pleca un muguras

šuvēm, lai pie apģērbšanas neatrautu šuves. Tādā pat vei-

dā gatavojami mēteļi, kažoki v. c.

Vatēšana. Vatēšanu izdara trīs veidos: 1) vatējumu

nošuj ar mašīnu, 2) vatējumu nošuj ar rokām un 3) va-

tējumā liek dūnas.

Vatējuma nošūšana ar mašīnu. Vates plāksnes noklā-

jam uz galda, liekam oderes kreiso pusi uz vates, uzmanot,

lai vate vienādā biezumā būtu zem visa gabala. Pēc tam

ar kreiso roku piespiežam oderi, bet ar labo roku noplēšam
vati līdz oderes malai visapkārt vatējamam gabalam. Ap-

griežam oderi uz galda tā, lai vate būtu virspusē, ņemam

vates plāksnes daļu un no augšas līdz gūžu vietai uzklājam
otru vates kārtu, bet no gūžu vietas līdz apakšai atstājam

plānāku vates kārtu. Vispirms vatējam muguras gaba-

lu, bet pēc tam, katru atsevišķi, abus priekšgabalus. Pie-

durknes oderei vati liek viscaur vienādā biezumā. Kad va-

te uzlikta, uzklājam uz tās starpoderi, apgriežam gabalu ap-

kārt, lai starpodere būtu uz galda, un piediedzam. Dieg-
šanu sākam no augšas, par oderes vidu, lai dūrieni cauri

vatei ķertu starpoderi un pēdējā būtu vaļīga. Tad apm.

10—12 cm attālumā no katras malas nodiedzam vēl reiz,

uzmanot, lai starpodere, kā platumā, tā arī garumā būtu

ērtāka par oderi, bet pēdējā lai būtu pilnīgi gluda. Pēc

tam, apkārt oderei, ar šķērēm nogriežam starpoderi, at-

stājot to par 3—5 cm garāku un platāku par oderi. Kad

starpodere visiem gabaliem piediegta un piegriezta, ar li-

nejālu un krītu nozīmējam vietas (līnijas), pa kurām iz-

darāma vatējuma sašūšana. Ja to domā izdarīt pa tais-

nām līnijām, tad 5 cm attālumā no priekšgabala oderes ma-

las, līdztekus priekšmalai, velkam taisnes, 8 cm attālumā

vienu no otras. Muguras oderei strīpu vilkšanu sākam

no muguras vidus uz abām pusēm vienādi. Ja odere ir
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strīpaina, tad līniju novilkšana nav vajadzīga, bet vatēju-

ma sašūšanu izdarām par oderes strīpām. Stājoties pie

vatējuma sašūšanas ar mašīnu, vispirms to izdarām ar

kreisā priekšgabala oderi. Oderi, resp. vatējamo gabalu
mašīnā vadam ar kreiso roku, bet ar labo roku turam ode-

ri gludu, pie tam uzmanot, lai starpodere nebūtu par īsu

un par šauru. Šūšanu katru reizi sākam no oderes augšē-

jās malas un nobeidzam to apakšējā malā. Otrā priekš-

gabala vatējuma sašūšanu sākam no sānu šuves vietas, bet

muguras gabala vatējuma sašūšanu sākam no vidus; arī

roku vatējuma sašūšana sākama no vidus. Kad vatēju-

ma nošūšana pabeigta, izbirstējam ar krītu vilktās līnijas

un notīrām vates pūkiņas, kas uz gabala radušās to ap-

strādājot. Otrs vatējuma nošūšanas veids ar mašīnu —

šuvumu izveidojot slīpās rūtiņās. Līnijas uz gabala ar

krītu velkamas diagonālē, bet vatējuma sašūšana pa lī-

nijām izdarāma tāpat kā iepriekšējā gadījumā, vispirms

šujot pa vienu strīpu, pēc tam slīpi pāri pirmām šuvu-

mam, radot rūtis.

Vatējuma šūšana ar roku. Vates uzlikšana izdarāma

tāpat kā iepriekšējā gadījumā. Atšķirība ir tikai vatē-

juma šūšanas ziņā, un darbu, ko iepriekšējā gadījumā vei-

ca ar mašīnu, tagad izdara ar roku, pie kam šūšanu izda-

ra ar 1 mm bieziem atpakaļdūrieniem tā, lai katrs dūriens

ietu cauri oderei; dūrieniem jābūt vienādiem un nesavilk-

tiem. Rokām šūtais vatējums ir mīkstāks un satur sevī

vairāk gaisa, kamdēļ arī šāda odere ir siltāka. Mēteļa va-

tēšanai vajadzīgs apm. 1 kg vates.

jVatēšana ar dūnām. Ar dūnām vatēts apģērba ga-

bals ir daudz siltāks un vieglāks par gabalu, kas vatēts

ar vati. Katra gabala oderes platumā sagriežam dubultu

marleju, noklājam plānu kārtu vates uz galda, uzliekam

uz tās marleju, noplūcam vati visapkārt oderei un apgrie-

žam uz galda apkārt, lai vates kārta nāktu uz augšu. Pēc

tam liekam dūnas uz .visa priekšgabala, bet krūšu vietā

dūnu kārtu izveidojam biezāku. Virs dūnu kārtas noklā-
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jam plānu kārtu vates, bet virs tās marleju, visu to no-

diedzam un ar rokām apmaļu veidā šujam 3—4 cm ga-

riem nesavilktiem dūrieniem.

Tādā pat veidā dūnu vatējumu var izveidot bez vates

un marleja, dūnas liekot starp vatelina kārtām. Viena

mēteļa vatēšanai vajadzīgi apm. 200 gr. dūnu.

Ādas apkakles sašūšana un uzvilkšana uz dēļa. Ādas

apkakli pagatavo pēc piegrieztnes un piegrieztās ādas da-

ļas vispirms sadiedz, lai atsevišķi gabali nesamainītos. Sa-

diegtos gabalus sašujam biežiem parmaļu dūrieniem. Pēc

tam apkakles piegrieztni liekam uz dēļa un visapkārt pie-

grieztnei ar krītu apzīmējam, galos un malās uzlaižot IV2

cm apstrādāšanas daļai. Ņemam Vi litra silta ūdens, iebe-

ram tanī vienu ēdamkaroti sāls un maisām, kamēr sāls

izkūst. Pēc tam apkakles stūri ar V/2 cm garām nagli-

ņām piesitām pie dēļa ar vilnu uz dēļa pusi, un ar silto

sāls ūdeni pataisām ādu stipri mitru. Vispirms uzvelkam

apkakles ārmalu zīmējuma garumā un piesitām ar nagli-

ņām; pēc tam piestiepjam apkakles galus un tos arī piesi-

tām. Ja āda nepadodas, tad pataisām to vēl mitrāku. Pēc

tam piestiepjam apkakles ādu zīmējuma platumā un arī

piesitām pie dēļa. Nagliņas iesitāmas 4—5 cm attālumā

viena no otras. Kad visa apkakle uzvilkta un nagliņām pie-

sista pie dēļa, tad to novietojam sausā un siltā telpā, bet

kad āda izžuvusi, to noņem no dēļa un piešuj attiecīgam

apģērba gabalam.

Samta apkakles stiepšana. Karstu gludināmo dzelzi no-

liekam uz sāna vai ar gludināmo daļu uz augšu; pēc tam

apklājam to ar mitru tvaikdrānu un uz tās liekam sam-

ta apkakli ar kreiso pusi uz tvaikdrānu. Apkakli pastie-

pām, pie kam apkakles ārmala pieskaņojama apakšap-
kaklei. Samta apkakle tvaikojama vienīgi no kreisās pu-

ses, jo pretējā gadījumā samtu nospiež un tas kļūst nela-

bojami traipains.

Sanu kabatas šūšana. Piediedzam patem oderes, virs-

drēbi mazliet vaļīgāk uzturot. Pa oderes pusi apzīmējam
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klapes apakšējo malu un galus. Piešujam ar mašīnu pa-

tēm oderes. Pates stūros izgriežam lieko drēbi, apgrie-

žam uz labo pusi un atdiedzam, turot oderi uz iekšpusi.

Ja priekšmalu šuj ar roku (štepē), tad arī pate jānošuj.

Pates sagludina un platumu atzīmē. Padiedz žaketes priekš-

gabala kreisā pusē zem sānu kabatas zīmējuma kabatu.

Piededzam pie kabatas zīmējuma apakšpusē 4 cm platu

un 18—20 cm garu paspeļmalu, nozīmējam līdztekus ka-

batai V2cm platu šuvi līdz kabatas galiem. Piediedzam

pie zīmējuma virspuses kabatas pati tā, lai pates platu-

ma zīmējums būtu ap V* cm no kabatas vidus. Piešujam

ar mašīnu apakšējo paspeļmalu un pati. Pārgriežam ka-

batu tādā pat kārtībā kā iekškabatas, atgludinām apak-

šējo paspeļa šuvi. Nodiedzam apm. V2 —
3A cm platu līsti,

atdiedzam pates šuvi uz vienu pusi, uzdiedzam līsti virs

pates, nosienam no kreisās puses kabatas galus taisnā lī-

nijā un sagludinām. Piešuj paspeļmalas pie kabatas. Uz

kabatas galu piešuj 8 cm platu oderes gabaliņu, tādu

pat kā patei. letaisa labā pusē 8 cm garu kabatiņu sā-

nu kabatā zem pates. Piediedz kabatas virsējo pusi, no-

šuj gar pates malu ar mašīnu, paliek zem galiem au-

deklu un nošuj ar roku kabatas galus. Otrā veida kabatas

taisa ar divām paspēļu malām. Tādā gadījumā piešuja-

mas abas paspēļu malas un atgludināmas. Pēc tam pie-

šujamas abas kabatu malas ar V 2cm platu līsti, galus

nosienot tāpat kā iepriekšējām kabatām. Sagludina, no-

šuj ar mašīnu apakšmalas šuvi, nozīmē pates platumu

uz labo pusi, iediedz pati pār zīmējumu pie kabatas virs-

malas, piediedz kabatu no kreisās puses, paliekot zem

kabatu galiem audeklu. Piešuj ar mašīnu pati kopā ar

kabatas drēbi pa paspeļa šuvi un nostiprina ar roku ka-

batas galus. Mēteļu kabatas taisa pēc pēdējās metodes,

tikai paspēļu malas netiek atgludinātas, bet šuves malu

sadiedzot, ar pirkstiem izrīvē apm. 2V2 mm uz virspusi.

Krūšu kabatas šūšana. Krūšu kabatas līsti žaketei pa-

gatavo un piešuj tādā pat kārtībā kā vestei, tikai žaketei,

pēc līstes piešūšanas, šuvi atgludina. Var arī uz līstes uz-
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dieg taisnu kaliko strēmeli, kas izveidota līstes veidā,

apdiegt un pārmalu dūrieniem piemetināt pie kaliko, pēc

kam sagludināt. Stūriem jābūt vienādiem uni 'līstes ma-

lām taisnām. Gar līstes malu šuve piešujama rokām un

pie šuves jāpiešuj atpakaļdūrieniem. Pēc tam piediedz
līsti pie virsdrānas, līstes galus ar neredzamiem dūrie*

niem piešuj, sašuj kabatu un sagludina.

Virsū šūto kabatu pagatavošana. Mētelim virsū šūtās

kabatas pagatavo tāpat kā iekšā šūtās, bet tikai ar vienu

paspeļmalu. Kabatas iekšējā pusē liek kaliko,. lai to va-

rētu atgriezt uz kreiso pusi un viegli iztīrīt no putek-

ļiem. Kad kabata ietaisīta, to sagludinām, pēc kam par

zīmējumu atdiedzam. Uzdiedzam kabatu uz virsdrānas un,

skatoties pēc modes, nošujam to ar roku vai mašīnu.

Kabatas galus nostiprinām ar roku, šujot cauri virsrā-

nai un audeklam. Virsū šūtās kabatas gatavo dažādos vei-

dos, bet pamatprincips ir viens un tas pats: kabatas ma-

lām jābūt vienādi un glīti apstrādātām, bet izveidojums

var būt atkarīgs no pastāvošās modes.

Eģes piediegŠana priekšmalai. Izgriežam žaketei no

priekšmalas un atloku stūriem audeklu apm. 3A cm no

malas. Piediedzam eģi apm. V2cm no malas; eģi diedzot,

to pieturam mazliet stingrāki. Piediegumu sākam no at-

loku atliekuma un beidzam apakšmalā ap sānu kabatu

vidu. Bez tam vēl piediedzam eģi no kakla līdz fasona

pus garumam pie klapes buktes vietas.

Piediegto eģi piešujam pie virsdrēbes maziem dūrie-

niem tā, lai tie no labās puses nebūtu redzami. Audekla

pusē eģi piešujam pie audekla, tāpat atloku vietā. Piešūto

piegludina; mazliet vēl iegludina no padušu puses krūti

kopā ar audeklu, pārgludina krūti. Pēc gludināšanas pa-

karam priekšgabalus aiz audekla, lai izžūst.

Priekšmalas pagatavošana mēteļiem un žaketēm. Kad

priekšgabals apžuvis, piediedzam priekšmalai apmali (bez-

aci), pie tam uzmanot, lai apmale priekšā nebūtu īsāka

par virsdrānu; uz atloku stūriem apmale pieturama tā,
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lai ts brīvi rullētos. Piegludinām uzturējumu uz atlokiem.

Ar līnejāla un krīta palīdzību nozīmējam gar atloku stū-

riem šuves vietu apmalei, bet priekšmalu līdz apakšma-

lai apm. I—2 mm no eģes malas uz priekšpusi un par

nozīmēto vietu piešujam apmali kreisajam priekšgabalam,
sākot no apmales stūra noslēguma līdz apakšējai malai,

bet labās puses priekšgabalam sākot no apakšējās malas.

Piešūtās apmales šuvi atgludinām un to nolīdzinām, no-

griežot lieko drēbi tā, lai paliktu apm. V2cmplata šuve.

Pēc tam atdiedzam atloku stūrus un priekšmalu, lai ap-

meles šuve būtu nedaudz uz iekšpusi, t. i. lai šuve nebūtu

rediamr no virspuses. Pārdiedzam par atloku, uzturot

apmal» vaļīgāku, piediedzam apmali pa vidu pie virsdrā-

nas, bet iekšējo malu piemetinājām pie audekla, rokām

nckjan priekšmalu un sagludinām. Ja priekšmalu nošuj

ar mašīnu, tad pirms šūšanas (stepēšanas) priekšmalā jā-

sagludina.

Kad tas izdarīts, iezīmējam pogcaurumus, 2 cm no

priekšmalas un 3 cm garus, un iecērtam tos ar kaltiņu.
lecirstos pogcaurumus apmetinām, lai nebūtu bārkstis re-

dzamas, pēc tam ar piemērotu zīdu iešujam pogcauru-

mus, ua nogludinām.

Mēteļa priekšmalā ar segtām pogām. Ar segtām po-

gām izveidotā priekšmalā ne ar ko daudz neatšķiras no

iepriekš aprakstītās mēteļa priekšmalas. Eģi piediedz un

piešuj tāpat, ur. priekšgabala labo malu izveido tāpat kā

iepriekšaprakstīto. Tikai kreisajā priekšgabalā, apm. 5 cm

no virsējā pogcauruma uz augšu, un tāpat 5 cm zem apak-

šējās pogcauruma vietas taisām atzīmi un pie atzīmēju-

ma taisām V2cm lielu iegriezumu ar šķēres galiem (ie-

knipsējam). Pēc tam ņemam attiecīga garuma un 10 cm

platu oderes gabaliņu un piediedzam to priekšmalai, lie-

kot oderi uz labo pusi pie virsdrēbes labās puses. No

augšējā līdz apakšējam iegriezumam nozīmējam vienādu

72 cm platu šuvi un piešujam oderes gabaliņu pie virs-

drānas, atdiedzam tā, lai odere būtu 3 mm uz iekšpusi,

sagludinām un ar mašīnu nošujam 3A—l cm platu šuvu-
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mu. Piediedzam oderi cauri audeklam pie virsdrānas. Sā-

kot no apmales augšstūra noslēguma līdz pēdējā pogcau-

ruma vietai zīmējam 7 cm attālumā līniju, pie kam no

pēdējā pogcauruma vietas zīmējumu ovāli nobeidzam

priekšmalā, un sākot no augšas, nošujam ar mašīnu. Lie-

kam apmali uz priekšgabala priekšmalas un uz apmales

atzīmējam priekšmalas atdiegtās malas garumu, uzlaižot

apmali par 3—4 cm garāku, un ieknipsējam. Zem apma-

les kreisās puses piediedzam 6 cm platu un attiecīga ga-

ruma taisnu kaliko gabaliņu, piediedzam un piešujam gar

malu eģi un sagludinām. Pēc tam ņemam kādu citu Bcm

platu oderes gabaliņu un to, tāpat kā iepriekšējo, piedie-

dzam, piešujam, atdiedzam un sagludinām. Apmalē iezī-

mējam pogcaurumus tā, lai augšējā pogcauruma vieta

būtu 5 cm zem ieknipsējuma, bet apakšējā pogcauruma

vieta — 5 cm virs apakšējā ieknipsējuma. Pogcaurumiem

jābūt 2 cm attālumā no malas un, atkarībā no pogu lie-

luma, 3—3V2 cm gariem. Pēc tam apmetinām un iešujam

pogcaurumus un sagludinām. Piediedzam apmali uz at-

loka un uz apakšu (pogcaurumu joslu brīvu atstājot), sa-

gludinām, nozīmējam vienādu šuvi, atgludinām to un pie-

šujam. Pēc tam piediedzam nogcaurumu jeb batenju pie

priekšmalas, turot to uz iekšpusi par tik, lai odere nenāktu

uz āru redzama, un bateriju turot mazliet vaļīgāki. Atloka

galā apmali laiž par tik daudz vaļīgāki, lai atloks brīvi

veltos. Apmali vaļīgāki uzturot, piediedzam to pāri atlo-

kam, pēc tam piediedzam apmali gar pogcaurumu ga-

liem un par kreiso pusi piešujam baterijas kaliko cauri

oderei pie priekšgabala audekla; šūšana izdarāma biežiem

atpakaļdūrieniem tā, lai šuvums virspusē nebūtu redzams.

Kad viss minētais izdarīts, gabalu sagludina.

Oderes iediegšana. Kad priekšmalā gatava un pog-

caurumi ietaisīti, tad nozīmējam uz apmales oderes no-

liekuma vietu, augšā pie atlokiem platāki, bet uz leju
šaurāki no malas. lediedz priekšgabalam oderi, sākot no

oderes kabatu vietas, apm. 6 cm no zīmējuma malas;

oderes iediegšanu izdarām gar apakšmalu, un kabatas sā-
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nos oderi mazliet vaļīgāki uzlaižot. Sākam otro diegumu
no oderes kabatas, apm. 8 cm no rokcauruma un sānu

šuves, nobeidzot apm. 6 cm no apakšmalas. Piestiprinām
oderes kabatas virsējo malu un galus pie audekla un pie-

diedzam oderi pār krūtīm, sākot no oderes kabatas un

beidzot apm. 8 cm no plecu šuves.

Tagad noliecam oderes priekšmalu līdz apmales zī-

mējumam no kakla līdz apakšmalai. Noklājam muguras

oderi gludi uz galda, uzklājam virsdrēbi, diegumu sākam

no muguras šuves apm. 6 cm no kakla, turpinām apm. 7 cm

no plecu un sānu šuvēm un diegumu beidzam uz mu-

guras šuves apm. 8 cm no apakšas, uzturot oderi garāku

par virsdrēbi. Tāpat iediedz oderes arī mētelim.

Izlabošanas darbi. Ja drēbniekam nodots izlabošanai

vecs apģērba gabals, tad nododot to izlabotu pasūtītā-

jam, šim apģērba gabalam jālīdzinās jaunam gabalam. It

sevišķi ne svara ir audzēknim iepazīties un izdarīt veca

uzvalka apstrādāšanu un darbā vingrināties, pirmsl viņam
dod jaunu gabalu, jo tikai darbs dara meistaru.

Trešais mācības gads

Moteļa un žaketes sānu Šuves šūšana. No tā, cik pa-

reizi apstrādātas sānu šuves, daudzreiz atkarājas drēbnieka

nākotne un pastāvība. Ir piedzīvoti gadījumi, kad viss

gabals priekšzīmīgi nostrādāts, bet sānu šuves nav pa-

reizi apstrādātas. Vēlāk, pie pārtaisīšanas, tērē Heku laiku

un nereti zaudē pasūtītāju. Kad žaketei vai mētelim ode-

res iediegtas, tad noliekam priekšgabalu gludi uz galda
ar labo pusi uz augšu, priekšmalu uz savu pusi un ža-

ketes augšējo daļu labajā pusē. Tad ņemam muguras ga-

balu un uzliekam gludi uz priekšgabala, lai rokcauruma

lTnijas punkti XK1—K2 būtu kopā. Diegumu sākam no punkta
Xl,Kl

,
liekot muguras šuves malu pie priekšgabala ievilk-

tiem dūrieniem, turot abas puses vienādi un diedzam līdz
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apakšas malai V2cmplatu "šuvi, sākam otro diegumu no

muguras punkta 5 un turpinām to līdz punktam Kl
.

Šeit

muguras gabals mazliet vaļīgāki uzlaižams lāpstas tilpu-

mam. Tāpat sadiedzam otro šuvi. Kad šuves sadiegtas,
noliekam uz galda un pārliecinājāmies, vai abas puses

vienādas, sašujam ar V2—
3A cm platu šuvi, izvelkam die-

guma diegus no sānu šuvēm. Tad atgludinām sekošā kār-

tībā. Noliekam šuvi uz gludināmā kluča ar priekšgabalu

uz apaļo pusi tā, lai priekšgabala sānu šuves līnija 2—k2
—

gl—f; gulētu tādā pat virzienā kā zīmējumā „Apģērbu

veidotājs*' Nr. 22 rādīts. Tādā pat kārtībā atgludināms,

neizstiepjot, bet sākot 5 cm zem punkta k1
un beidzot pie

5, īsi iegludināms, neizstiepjot rokcaurumu muguras pu-

sē. Piediedzam eģi no punkta z rokcauruma iegriezuma

šuves līdz punktam t, un piegludinām. Pagatavojam ma-

zu uzpildījumu (bačuku) lāpstas segumam un iediedzam,

sākot no punkta z un beidzot apm. 6cm no plecu šuves;

uzpildījuma platums var būt 8 cm un tas izveidojams
6 cm pāri plecu šuvei. Piediedzam priekšgabala oderes

ar viegliem dūrieniem pie priekšgabala šuvēm un uzdie-

dzam vienādā līnijā muguras oderi. Pēc tam apzīmējam

žaketes apakšējo malu, atdiedzam, ar viegliem krusta dū-

rieniem piemetinām, sagludinām, apzīmējam apm. IV2 cm

no malas oderes noliekuma vietu un nodiedzam apakšā

oderi, pie priekšgabalu sānu kabatām apm. 1 cm no ode-

res malas, bet mugurai apm. V2cm apakšas krokai.

Plecu šūšana. Plecu šuves apstrādāšanai piegrieža-

ma liela vērība, jo izstaipītie un sagrozītie pleci rada tā-

das kļūdas, ko grūti pazīt, un pielaistās kļūdas diezgan

grūti labojamas, kas nereti prasa apkakles un piedurknes
izārdīšanu. Pie plecu apstrādāšanas galvenā kārtā jāie-

vēro: 1) pareizo centru vienāda sašūšana pie kakla, 2)

centru salikšana pleca galā pie rokcauruma. Plecus die-

dzot, ņemam pirmo* labo plecu un saliekam tā, lai mu-

guras kakla punkts i resp. muguras krīts pareizi būtu

kopā ar punktu r, resp. priekšgabala kakla apzīmējumu.

Diedzot muguru, mazliet plecos pielaižam vaļīgāki tā, lai
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pleca gala zīmējuma punkti t—t2 būtu kopā (resp. pleca

krīta zīmējumi). Tādā pat veidā sadiedzams otrs plecs.
Pēc tam uzliek uz figūras (bistes) un pārliecinājāmies, vai

pleci vienādi sadiegti. Vislabāk plecus sasūt rokām tā, lai

plecu šuve būtu īsāki turēta; tad liekam pleca šuvi uz

pleca gludināmā kluča un atgludinām, šuvi īsi turot. Pie

šūšanas un atgludināšanas izstaipītie pleci sabojā visa ga-

bala sānu kritumu. lediedzam priekšgabala oderi pie ple-

ca, piesienam uzpildījumu pie audekla oderes pusē un uz-

diedzam muguras oderi uz priekšgabala pleca oderes tā,

lai odere plecos nebūtu par šauru, īsu un nevilktos.

Apkakles šūšana. Apkakles piestrādāšanas veidi at-

karājas no cilvēka ķermeņa, t. i. no garā vai īsā kakla.

Klientam ar slaiku normālu augumu pielaikosies vienīgi

taisnā apkakle, bet aptaukotam un ar īsu kaklu, pielaiko-
sies liektā apkakle, kas pie apstrādāšanas jāņem vērā.

Žaketes apkakles piegriežamas pēc „Apģērbu veidotājs"

93. zīmējuma. Apakšapkakles stāvapkakle no b—c līnijas

nošujama ar mašīnu, bet apkakles atlocāmā daļa no c—d

līnijas nošujama rokām, audeklu vaļīgāki uzlaižot. No-

šūto apkakli vispirms gludi sagludina, tad atliec apakš-

apkakli uz c līnijas un iegludina asu bukti, bet pie ap-

kakles gala punkta f virzienā 5 cm bukti izgludina. Ap-
kakle nafv jāstiepj un jāliec. Tagad ņemam sagludināto

apkakli, liekam apkakles b punktu pie muguras gabala
b punkta un piediedzam. No punkta b—i.r. līniju die-

dzam abus gabalus vienādi no punkta r līdz 6 cm uz

priekšu, pieturam vaļīgāki apkakli par IV2—2 cm, bet

no atloku buktes līdz apkakles galam diedzam vienādi.

Kad abas puses uzdiegtas, uzliekam uz bistes un pārlieci-

nājāmies, vai abas puses vienādas. Ar vienādiem smal;
kiem dūrieniem piešujam apakšapkakli pie rumpja, pie-

stiprinām apkakli uz šuves vietas pie audekla un oderes,

piemetinām oderes mālu pie apkakles un piegludinām, ap-

zīmējam un nolīdzinām (skat. „Apģērbu veidotājs", 54.

lap. p. I—II). Pārgludinām virsapkakli. Uzliekam gludi
uz galda virsapkakli uz apakšapkakles un sazīmējam: 1)
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šuves vietu uz apmales gala, 2) apakšapkakles galu, 3) ie-

loka iekšējo malu, un piegriežam atstātās šuves daļas.
No apakšapkakles gala līdz apmales malai jeb oderei pie-

šujam virsapkakli, abās pusēs, ar pirkstiem atliecam pie-

šūto šuvi un gar šuves malu piediedzam pie apakšap-
kakles šuves, tad no kreisās puses virsapkakles šuvi pie-

stiprinām pie audekla. Diegumu sākam no apkakles gala

pa otro pusi virsapkakles šuvei, iekšpus apkakles buk-

tes, un nobeidzam virs apkakles gala šuves galā. No-

diedzam vienreiz ārpus apkakles buktes. Uzlaižam apkak-
les stūros drēbi vaļīgāki, nodiedzam gar apkakles ārējo

malu un piegludinām. Nolīdzinājām gar apkakles malu

vienādu šuvi un piešujam vienādiem dūrieniem, piešu-

jam virsapkakli pie oderes. Klientiem ar īsiem kakliem

apkakles piegriežamas un apstrādājamas tāpat, tikai ap-

kakles iekš- un ārmalas stiepjamas (skat.
„
Apģērbu vei-

dotājs" 54. lp. p., zīm. III—IV).

Piedurknes šūšana. Vispirms apzīmējam roku riņķL
Pie piedurknes šūšanas jāuzmana, lai piedurknes šuve

nebūtu izrobota, bet vienādi apaļa. Ņemam pirmo kreiso

piedurkni un liekam līdztekus priekšmalai, pielaikojot

apakšpiedurknes noapaļojumu rokcaurumam (skat.
„

Ap-

ģērbu veidotājs", 28. zīm.). Diegumu sākam no apakš-
piedurknes šuves un diedzam abas puses vienādi turot,

(piedurknes apaļojums iepriekš apstrādājams, skat. Pie-

durknes pagatavošana), līdz elkoņa šuvei, no elko-

ņa šuves līdz 8 cm attālumā apakšpiedurkne maz-

liet pieturama un diegumu beidzam turpat, kur sā-

kām. Kad piedurkne iediegta, to uzliek uz bistes un pār-

liecinājās par krituma pareizību. Izmērām elkoņa šuves

attālumu no pleca šuves un apakšpiedurknes attālumu no

sānu iegriezuma šuves. Minētos attālumus atzīmējam uz

otrās puses. Diedzot labo piedurkni, liekam elkoņa šuvi

un apakšpiedurknes šuves pie atzīmētās vietas uņ iedie-

dzam. Pārliecinājāmies, vai abām piedurknēm vienāds kri-

tums, un iešujam ar mašīnu. Izvelkam no šuves dieguma

diegus, liekam šuvi uz pleca gludināmā kluča un at-
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gludinām, sākot no žaķetes sānu šuves gar pleca galu un

beidzot pie apakšpiedurknes šuves. Šuve liekama uz kluča

taisnā līnijā un jāuzmana, lai šuves gludinot neizstieptu.

Kad šuves atgludinātas, tad apdiezam gar rokas riņķi

rumpja oderi un uzpildījumu pie virsdrēbes tā, lai odere

būtu vaļīgāka. Pirmo diegumu sākam muguras pusē no

sānu iegriezuma šuves un beidzam ap pleca vidu; no tās

pašas vietas sākam priekšpusē un nobeidzam ap pleca

vidu. Pie diegšanas jāuzmana, lai piedurknes šuve būtu

taisna un virsdrēbe būtu gluda un nevilktos. Pēc tam ņe-

mam no oderes puses un piediedzam apm. 1 mm no pie-

durknes šuves oderi pie virsdrēbes ar bieži nodurtiem

un vaļīgiem dūrieniem. Piegludinām piedurknes apakšē-

jo daļu, sākot no elkoņa šuvēs un beidzot virs rokcau-

ruma apaļojuma un izgriežam priekšpusē lieko oderi. No

pleca šuves līdz paduses apaļojumam priekšpusē iediedz

4 cm platu vatelīna gabaliņu vai vieglu uzpildījumu. Sā-

kot no elkoņa šuves iediedzam piedurknes oderi, piemē-

rojoties virsdrēbes tilpumam. Piedurknes oderes šuvei jā-

būt vienādā apaļumā.

Gludināšana (presēšana). Presēšana jeb gludināšana

bija viens no drēbnieka grūtākiem un nehigiēniskiem dar-

biem. Cilvēkam krūtis ir priekš tā, lai elpotu, bet ne

priekš tā, lai viņas saspiestu. Sevišķi pie priekšmalas pre-

sēšanas patērējam daudz enerģijas un laika. Pie cietas

gludināšanas ņemam F. Kražes izgudroto presējamo apa-

rātu. Ar to iespējams ar vieglu kājas spiedienu sagludi-
nāt visbiezāko malu, pašam nemaz daudz nepiepūloties.

Vispirms apgludinām aplokus un apkakli, sākot no aug-

šējā pogcauruma kreisā pusē līdz pogu vietai labajā pu-

sē. Tad sākam atkal no virsējā pogcauruma un gludinām

pa ieloka pusi kreisās puses priekšmalu līdz pēdējai po-

gu vietai. Pēc tam iegludinām apkakles bukti, sākot no

labās puses pusatloka, apkakles vidū, līdz kreisās puses

pusatlokam un no virsapkakles izvelkam sadieguma die-

gus.
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Tvaikošana (dampēšana). Lai no pagatavotā gabala

noņemtu lieko spīdumu, kas radies gludinot, un līdz ar to

lai gabalu desinficētu, katrs pasūtītais apģērbs obligāto-
riski ar tvaiku jāgludina (jādampē), neskatoties, vai no

apstrādāšanas spīdums radies, vai nē. Pirms gabala tvai-

košanas jāaptvaiko tvaikojamais buks jeb tvaikspilvens.
Tas pats darāms pēc veca uzvalka gludināšanas, lai ne-

izvazātu varbūtējos slimības dīgļus. Drēbniekam jābūt? arī

tautas un savu klientu veselības sargam. Žaķeti vai mēteli

tvaikojam sekošā kārtībā: vispirms notvaikojam plecu šu-

ves, plecus un piedurknes augšējo daļu, turot uz mazā

tvaikspilvena. Pēc tam liekam gabalu uz gludināmā buka

jeb tvaikspilvena un tvaikojam augšējo muguras daļu no

puspleca līdz apkakles šuvei. Liekam uz buka sānu mu-

guras līdz muguras šuvei sānu šuvi, lai nebojātu iegludi-
nāto fasonu. Tālāk notvaikojam muguras apakšējo daļu,

sānus, sānu kabatas līdz rokcauruma līnijai.

Ar sauso gludināmo drēbi nogludinām oderi, kas pie

tvaikošanas saburzīta. Pietvaiko abas piedurknes no priekš-

un muguras puses, tad priekšpuses apakšējo daļu, krūtis,

apkakli un, beidzot, apkakles atlocījumu. Kad viss notvai-

kots, tad uzkar gabalu uz bistes vai knaģa un uzmanīgi

apskata visu gabalu, vai nav palicis kāds spīdums vai

kroka. Notvaikotais gabals jāliek dažas stundas nožūšanai.

Pēc tam iezīmējam un piešujam pogas. Notvaikotu gabalu
nedrīkst dot citam uzģērbt, kā vienīgi tā īpašniekam. Ar

šādu apģērba uzvilkšanu citai personai klientam var ras-

ties nepatīkamas sekas. Nav jāaizmirst, ka ar apģērbiem
tiek izvazātas visādas slimības.

Mēteļa pagatavošana. Mēteļa pagatavošana daudz ne-

atšķiras no žaķetes pagatavošanas; starpība tā, ka drēbi

ņem biezāku, un mēteli pagatavo daudz garāku kā ža-

ķeti. Mēteļa audekls, priekšmalā, kabatas, piedurknes, sā-

nu šuves un pleci tiek apstrādāti tāpat kā žaķetei. Tikai

mēteļa apkakli griež pēc „Apģērbu veidotājs" zīm. 95.

un pielīdzina zīm. Nr. 80, IV, V, VI.
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Ziemas mēteļiem apkakles viscaur nošuj ar mašīnu,

līdz stāvapkaklei gareniski, bet atliekuma daļu slīpi uz

leju no punkta c uz d.

Raglāna jeb šlipera pagatavošana. Raglāns jeb šlipe-

ris piegriežams pēc „Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 39., 73.,

74., piedurknes pēc 75., 76. Drāna iedalāma pēc zīm.

Nr. 101. Raglāna jeb šlipera sānu kabatas mēdz taisīt slīpi

ar līstēm jeb paspēļu malām, skatoties pēc modes; priekš-
malu apstrādā kā mētelim. Sašuj gludi piedurknes šuvi

pār plecu un iekššuvi atgludina; iediedz oderi un noglu-
dina ar tvaiku. Sašuj sānu šuvi. Šliperim liekam kreisās

piedurknes E2 punktu pie rokcauruma 2. punkta un die-

dzam līdz kakla punktam r
1
; pēc tam liekam piedurknes

un muguras. Punktus i—i saliekam kopā un diedzam līdz

punktam 2. Pirms piedurknes diegšanas gar rokcaurumu

piediedzams eģis, sākot no punkta r—i. Piedurknes šuvi

atgludina, piediedz un piemetina rumpja oderi pie šu-

vēm, iediedz roku oderes, uzdiedz apkakli un tālāk ap-

strādā kā mēteli.

Mazpulku, skautu un sporta tērpu pagatavošana daudz

neatšķiras no žaķetes pagatavošanas, un darbā lietojami
visi tie paši paņēmieni. Tikai šeit jāvingrinās domāt par

tērpa izgatavošanas paņēmieniem.

Tautas tērps arī apstrādājams tāpat kā žakete; tikai

priekšpusē apmali pielaiž griežot, un pogu vietā lieto kā-

sīšus, bet atloku vietu grezno ornāmenti.

Zīda apmales tvaikošana. Pirms smokingam vai frakai

domātās zīda apmales piešūšanas, tā vispirms jānotvai-

ko, lai vēlāk neierautos. Tvaikošanu izdara sekoši: lie-

kam abas apmales kopā, ar labo pusi uz iekšu (abas la-

bās puses kopā), noliekam gludi uz pilca gludināmā pa-

klāja, virs apmalēm liekot vilnas audumu, bet uz tā uz-

klājam mitru tvaikdrānu; pēc tam ar karstu gluddzelzi
pārgludinām, kamēr tvaiks izgājis cauri apmalei. Apgrie-
žam apmales uz otru pusi, t. i. to pusi, kas bija uz pilca
paklāja tagad liekot virspusē, un augstāk aprādītā kār-



124

tība atkal pārgludinām. Pec tam noliekam gludi uz gal-
da apžūt.

Smokinga pagatavošana. Arī pie smokinga pagatavo-
šanas pielietojam tos pašus darba paņēmienus kā pie ža-

ketes pagatavošanas. Smokingu pagatavo no melna tūka

vai bostona; tas viegli, bet eleganti apstrādājams, lai ne-

atstātu samocīta gabala iespaidu. Pie griešanas smokin-

ga priekšmalai uzlaižama apm. 2 cm liela atlocāmā da-

ļa. Eģe piešujama tāpat kā žaketei. Kad eģe sagludināta,
atdiedzam uzlaisto daļu un sagludinām. Apmales vietā,

ar pārmalu dūrieniem piediedzam un piešujam flaneli,

nolīdzinot to ar atliekto virsdrānas malu un sagludinām.
Kad smokings gatavs, sagludināts un notvaikots, tad pie-

diedzam zīda apmali, lai tā segtu malu, nolocām to līdz

priekšmalai un neredzamiem dūrieniem piešujam. Atlo-

ka galā virs atloka iezīmē pogcaurumu, iegriež un ap-

šuj to ar smalku zīdu, apakšā turot gimpfu (gimpfs -

ar zīdu pārtīts kokvilnas diegs, ko lieto pie pogcaurumu

šūšanas smalkākiem apģērba gabaliem). Pēc tam uz ap-

males liek mīkstu vilnas audumu, uzmanīgi pietvaiko, ie-

rullē fasonu un liek apžūt.

Ziemas mēteļu šūšana. Ziemas mētelis zīmējams pēc

zīm. Nr. 38. Drēbe iedalāma un piegriežama pēc zīm. Nr.

100. Apstrādāšana tāda pat kā pie mēteļu šūšanas. Zie-

mas mēteļus pagatavo ar biezu oderi uz vates vai va-

telina. Mēteļa ieloka iekšējā mala un apakša iekantējama
ar lastiku, odere piemetināma pie audekla zem ieloka

un piešujama pie ieloka iekantētās malas, Apkakle pie-

griežama pēc zīm. Nr. 95. Ja apkakle paredzēta ar ādu, tad

griež atliekuma daļu platāku. Sānu kabatas liekamas sil-

tas: vilnas drānas, flaneļa vai samta.

Kažokādas piegriež pēc piegrieztnes un izveido tā, lai

tās piekļautos virsdrānai. Rumpim, līdz apakšapkaklei,
virsdrānu pagatavo atsevišķi. Ādām sašuj sānus un uz-

ueK vatējumu vai vatelīnu, lai ādas šuves neizspiestos,

pēc tam sadiedz un sašuj plecu šuves. Notvaiko virs-
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drānu. Uzvelk ādu uz bistes tā, lai vilnainā puse būtu

oderes pusē. Pēc tam tādā pat kārtībā ģērbam virsū uz-

liek virsdrānu, uzmanot, lai virsdrānas un ādas muguras

vidus šuves, plecu šuves un sānu šuves attiecīgi sakristu.

Apdiegšanu sākam no muguras vidus pie kakla, gar rok-

caurumu piediedzam sānu šuves vietas par muguras pusi

un virsdrānas sānu šuvi piediedzam pie ādas, atstājot apm.

10 cm no rokcauruma nepiediegtu, lai varētu iešūt pie-

durkni. Pēc tam par virsdrānas pusi diedzam no kakla

gar priekšmalu tā, lai diegums tver apmali; pie tam jāuz-

mana, lai āda iekļautos virsdrānā. Tāpat nodiedzam otrā

priekšgabala apakšu un muguras šķēlumu. Ļaujam gabalam

brīvi krist, un ja nevelkas, tad ar sāndūrieniem piešujam

ādu pie apmales un pastotes. Piedurknes pagatavojamas

atsevišķi, tāpat kā žaketei. Piestiprinām ādu pie apkakles

šuves, iediedzam un iešujam piedurknes un atgludinām;

ap rokcaurumu piediedzam ādu un nostiprinām uzpildī-

jumu, iediedzam un iešujam rokoderi, uzdiedzam un pie-

šujam ādas apkakli.

Kad gatavo kažoku vai mēteli ar ādas apkakli, tad

apakšapkakli viscaur nošuj ar mašīnu, un starp audeklu

un virsdrānu ievieto vēl lieku, biezāku audumu, lai ap-

kakle būtu stingrāka. Kad apakšapkakle piešūta, pieglu-
dināta un piepucēta, tad uzdiedz divas kārtas vatelīna

vai vates, lai āda izceltos, izskatītos lielāka, kuplāka un

ielegantāka.

Otrs paņēmiens kažokādu piešūšanā ir šāds: precīzi,

pilnīgi gatavu pagatavo virsdrēbi, piešuj pogas un no-

tvaiko; precīzi ar virsdrānu saskanoši pagatavo ādas, iešuj

piedurknes un piešuj apkakli. Piediedz pie ādas virs-

drānas elkoņa un sānu šuves, ievelk ādu virsdrānā, pie-

diedz malas un nostiprina ādas pie rokcauruma.

Svārku šūšana. Divrindu svārku virsējā daļa zīmēja-

ma pēc «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 14. Priekšmalā ra-

vierus var griezt atsevišķi, kā zīmējumā redzams, un arī

kopā ar priekšgabalu, skatoties pēc modes.

Muguras puses apakšējā daļa zīmējama pēc zīm. Nr. 81
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un klēpis pēc zīm. Nr. 19. Audekls piegriežams pēc zīm.

Nr. 13-a. Drāna iedalāma un piegriežama pēc zīm. Nr.

102—103, pielaižot 2—3 cm lielas rezerves pie zemāk mi-

nētiem punktiem. Dūrieni ievelkami muguras pusei b—i,

t—k, f—g, b—f, g—g1
, priekšpusei s—r—t2 līdz b—m lī-

nijas krustojumam, z—z
1
,

sānu gabalam 3—f 2
—g

l
,

jostas

vietā g
l
—z

2
—z

l—ll līdz priekšmalai. Klēpja daļai mugu-

ras pusē a—d1
, priekšpusē E—g.

Pēc dūrienu ievilkšanas pastiepjam sāna gabalu par 1

cm no z
2 līdz 6 cm uz augšu punkta z virzienā; izstiepjam

virs piedurknes iekššuvi un iegludinām klēpja daļai gū-
žas tilpumu uz virsējās aE līnijas, sākot no a—

2k un

drusku uz a—d 1 līnijas ap gūžas vietu. Sašuj pie kakla un

sāna iegriezumus, pagatavo audeklu. Sagludina audeklu

un priekšgabalus, iegludina krūšu tilpumu. Uz pielaiko-

jumu pagatavojot, vispirms sāna gabalu piediedzam priekš-

gabalam, diegumu sākam no z un beidzam pie z
2

,
lie-

kot sāna gabala šuves malu pie priekšgabalā ievilktiem

dūrieniem. Atdiedzam klēpja 3 cm lielu uzlaidumu uz

a—d1 līnijas un piediedzam klēpja daļu pie priekšgaba-

la, klēpja punktu a liekot Va cm no sānu gabala punkta

g1
un diedzam V2cm lielu šuvi, turot klēpja šuves malu

pie priekšgabala dūrieniem un uzmanot, lai iegludināto

gūžas tilpumu neizstieptu. Diegumu beidzam priekšas
malā. Tāpat rīkojamies ar otru pusi. Liekam muguras ga-

bala rokcaurumam centru F pie sānu gabala centra f2

un sadiedzam līdz jostas vietai. Tad liekam muguras

punktu k pie sānu punkta 3 un sadiedzam sānu augš-

daļu, muguras gabalu mazliet vaļīgāki turot. Atdiedzam

visas diegtās šuves uz vienu pusi un uzdiedzam klēpja

muguras pusi uz muguras gabala g—g1 līnijas. Sadiedzam

šuvi muguras vidū, sākot no b—E tieši pa ievilktiem dū-

rieniem; atdiedzam šuvi uz vienu pusi tā, lai kreisā pu-

se būtu virspusē un no jostas vietas līdz apakšas malai

diedzam taisni, atstājot uz leju šķēlumu vaļā.
Sadiedz plecus, piedurkni un iediedz tāpat kā žaķe-

tei; atdiedzam klēpja priekšējo malu E—g. Ar to bei-

dzas pielaikojuma diegšana.
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Pielaikojot taisām atzīmes, apzīmējam, piegriežam ie-

lokus, oderes, kabatas, apkakli v. t. t. Kad gabals pie-

rīkots, tad piešujam sānu šuves z—z
1
; iešujam oderēs ka-

batas (ja taisa ar mašīnu izšūtas jeb štepētas krūtis, tad

iepriekš izštepē, paliekot zem oderes tumšu flaneli), ie-

diedz krokas muguras vidū, sānos un klēpja oderei pre-

tim sānu šuvei; sašuj klēpja kabatas, atstājot 16—18 cm

lielu kabatas vietu.

Klēpja kabata gatavā veidā — 18X35. Sagludina ode-

res, atgludina sānu šuves un sagludina klēpja noliekumu

a—d1
.

Pa atzīmētiem krītiem diedzam klēpja gabalu, sā-

kot no g1
ap V2cm; piešujam un atgludinām klēpja šuvi.

Sadiedzam un sašujam sānu šuvi k —fI—g1 —g ar 3—f2—g1
.

Uzdiedzam klēpja gabala muguras pusi a—d1 gludi uz

muguras gabala apakšējās daļas g—gl
,

liekot klēpja dū-

rienus tieši pie muguras dūrieniem; diedzam ar 1 cm

lieliem dūrieniem apm. 3 mm no klēpja malas un piešujam

ar rokām no kreisās puses, atstājot 3 mm lielu kroku.

Piediedzam audeklu un piemetinām pie klēpja šuves.

Nošuj klapes, atgludina sānu šuves 3—g, bet klēpja šuves

g—gl sagludina tāpat kā piešūts, uz vienu pusi.

Sagludina klapes, iegludina krūtis, apzīmē priekšmalu,

apakšu un muguras gabalu līdz jostas vietai, atzīmējot

jostas vietā līdz 3 cm lielu āķi (āķis — muguras pusē
virsū šūtais stūris).

Pa zīmētiem krītiem ievelkam dūrienus, piediedzam

un piešujam eģi, iediedzot muguras noslēgumā apm. 10

cm platu kaliko gabalu no klēpja šuves gala līdz mu-

guras platumam, kuru piestiprinām pie klēpja šuves un

piemetinām pie eģes. Sagludina eģi. Piediedz, piešuj un

atgludina ieloku (svārkiem ieloku piešuj no atloka līdz

jostar. vietai, klēpja daļai pie griešanas uzlaiž atlocīju-

mu). Atdiedz priekšmalu, apakšu un muguras šķēlumu
līdz jostas vietai, nošuj ar roku un sagludina. lezīmē un

iešuj pogcaurumus un sagludina. lediedz muguras apak-
šas daļa: oderes un piestiprina pie g—g

l šuves. Piediedz

muguras kabatas tā, lai atlocāmā daļa nāk apm. Vi cm

iekšpus šuves uz klēpja pusi, kabatu piediedz pie klēpja
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uņ kabatas virsējo daļu piestiprina pie klēpja šuves ma-

las. Ja klients ir ar vājām gūžām un iekritušām krūtīm,

tad gūžām pie klēpja šuves liekams piemērots uzpildī-

jums, tāpat arī uz krūtīm.

lediedz klēpja oderi, piemērojoties virsdrānai, nodiedz

priekšmalā apm. 2 cm no malas, apakšā —

apm. 1 cm;

turpinām diegumu pa klēpja šuvi muguras pusē līdz ka-

batas apakšējai malai; tālāk oderi diedzam pie kabatas

virsējās malas, atstājot kabatu brīvu; piestiprina klēpja
oderes augšdaļu pie klēpja šuves jostas vietā. lediedz

priekšgabala oderi, piestiprina iekškabatas pie audekla un

sānos oderi pie 3—f I—g1 —g šuves; nodiedz priekšmalā pa

ieloka malu jostas vietā, piemērojoties šuvei. lešuj ode-

res ar smalkiem, neredzamiem vai štepētiem dūrieniem,

nostiprina kabatas galus muguras pusē, piešuj kabatas

apakšmalu pie muguras oderes un. virsējo daļu pie klēpja
oderes. Sadiedzam un sašujam muguras šuvi b—f un at-

gludinām. Pie atzīmētā āķa, 1 cm virs zīmējuma, atdalām

āķi no muguras šuves, pēc tam slīpi griežam tieši uz mu-

guras šuves un jostas vietas noslēgumu; piešujam āķa galu
tieši uz jostas vietas zīmējuma tā, lai abi krīti būtu kor

pa, noliecam muguras pusi uz leju un nošujam, lai abās

pusēs būtu vienādi; sagludina, uzdiedz oderes, iediedz

uzpildījumus muguras pusē, iediedz muguras oderi, pie-

mērojoties šuvēm, sadiedz, sašuj plecus, piešuj apkakli,

iešuj piedurknes, izvelk diegumu, sagludina malas, noglu-

dina ar tvaiku un piešuj pogas.

Ja uz atlokiem liek zīda laces, tad uzdiedz un uzšuj

tās, piemērojoties modei. Zīda laces pirms diegšanas uz

atlokiem ir ar tvaiku jāgludina sekošā kārtībā: noliek uz

mīkstas drānas laces (piegrieztas pēc vajadzības) ar la-

bām pusēm uz iekšu, uzklāj uz lacēm vilnas drānu, uz

tās liekam mitru tvaikdrānu un ar karstu dzelzi pār-

gludinām. Ja pie zīda piejaukta kokvilna vai mākslī-

gais zīds, tad laces pie tvaikošanas ieraujas.

Kad laces uzšūtas, tad piegludina, uzklājot uz zīda

mīkstu vilnas drānu, uz tās mitru tvaikdrānu un viegli
pārgludina.
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Ketoveja šūšana. Ketovejs jeb cutovav's piegriežams

pēc «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 19. Muguras apakšējā

daļa pēc zīm. Nr. 81, klēpja gabals zīm. Nr. 20. Apstrā-
dāšanas veids tāpat kā pie svārkiem, tikai ketovejs pie-

guļ ciešāki gūžām un ir ar noapaļotiem stūriem, skatoties

pēc modes. Drāna iedalāma pēc zīm. Nr. 99.

Fraka. Fraka zīmējama pēc „Apģērbu veidotājs'1 zīm.

Nr. 81. Drāna iedalāma un piegriežama pēc zīm. Nr. 104.

Dūrieni ievelkami gar piegrieztnes malu un uzlaidumi uz-

laižami, kā zīmējumā redzams. Fraka visumā apstrādā-

jama tāpat kā svārki, ar sekošām pārgrozībām: klēpja

daļā liek baltu kaliko tādā pašā lielumā, kā klēpja daļa.

Kabatas muguras pusē uzšuj klēpja kaliko iekšpusē. Pie

pagatavošanas klēpja apakšmalā kaliko apstrādā kopā ar

oderi, bet to pie apakšas nepiešuj. Frakai uz atlokiem ne-

mēdz piešūt ieloku, bet priekšmalā pie griešanas pielaiž

apm. 2 cm atlokāmu daļu; kad atloki nošūti, eģis piemē-

tāts, tad atdiedz priekšmalu un uzšuj uz atlokiem mīkstu

vilnas drānu vai flaneli, virs kuras vēlāk uzšuj zīda laces.

Fraku tagad taisa priekšā bez pogcaurumiem, bet piešuj

divrindu pogas. Frakas apģērba piederumiem, kā bikšu

kabatām, vestes oderei un piedurknes oderei jābūt vien-

krāsaini melnai vai baltai, bet nekad strīpainai. Frakas

rumpja odere melna.

Uzpildītie pleci. Žaketes un mēteļus ar uzpildītiem ple-
ciem zīmē pēc normālas piegrieztnes, tikai plecu šuve

no punkta t paceļama 5—7 cm uz augšu un kakla zemuma

līnija a—b liekama par 2 cm zemāk. Plecos audeklu star-

pā, liekama vate tik daudz, par cik vēlamies taisīt pleca

augstumu. Vati liekam sākot no bm 2 līnijas krustojuma,

2. līnijas virzienā līdz plecu šuvei; sākot no šīs līnijas uz

paduses pusi liekam arvien biezāki tā, lai pie roku riņķa

būtu visbiezākā vieta. Pleci izšujami ar roku tā, lai au-

dekls ar vati gulētu brīvi uz pleca un pleca galu pie ro-

kas turētu uz augšu. Virsdrānai un audeklam plecu gals

jāpastiepj, sākot no lt2 līniju krustojuma līdz pt
2 līniju
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krustojumam. Piedurkne žaketei ar uzpildītiem pleciem
zīmējama pēc „Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 26, ar se-

košām pārmaiņām: pie punkta c apaļojums paceļams uz

augšu pāri pamatlīnijai, pa pusi no tā, cik paceļam pleca

līniju, un priekšpusē punktu f pārceļam uz Eb līnijas

vidu; caur pārceltiem punktiem velkam virs piedurknes

apaļojumu. Ar to dabūjam piedurkni dziļāku. Punkti g

un d paliek negrozīti.

Krokotas bikses. Krokotās bikses piegriežamas tāpat
kā gludās, tikai priekšgabalam pie platuma punktiem a—E

un d—f, kur pie gludām biksēm ņēmām IU~2 no gūžu

apmēra, pie krokotām ņemam \k no gūžu apmēra. Sā-

nus no a—m ņemam 2 cm. Liekam priekšgabalā pie

punkta o vienu kroku un o—m vidū otru. Abās krokās

ieņemam, kamēr dabūjam V* no jostas apmēra + 1 cm,

ieskaitot šuves. Muguras pusē krusta šuve tiek pārcelta

no j—p
1 līnijas uz f1

—p līniju. Tilpums gūžām uzlaižams

V2no gūžu apmēra -f-54-6. Sprādžu jostiņas iešujamas mu-

guras puses iegriezumā un sānu šuvē. Sprādzei jābūt mu-

guras pusē.

Strādāšanas kārtība. No darbu iedalīšanas un strādā-

šanas kārtības atkarājas visa drēbnieka labklājība. Ar ne-

pareiziem pierīkošanas paņēmieniem un strādāšanu bez

noteiktas sistēmas patērē pat 50°/o laika vairāk, kas aiz-

iet katru sīkumu atsevišķi pierīkojot un apstrādājot. Pa-

reizākais strādāšanas paņēmiens ir censties pie vienas dar-

bības padarīt pēc iespējas visu, t. i. vai nu diedzot, vai

šujot ar mašīnu, vai arī gludinot v. 1.1., censties sākto dar-

bu pabeigt. Darbā reizē ņemams viss apģērbs, bet ne

vis atsevišķi žakete, tad veste, bikses, piedurknes, apakš-

apkakle, kabatas v. t.t. Kad visi sīkumi pierīkoti, tad pa

iezīmētiem krītiem ievelkam diegus, piediedzam biksēm

sānu kabatas, priekšoderītes, kabatām un priekšpusē pie-

diedzam eģi. Tāpat žaketes un vestes priekšmalai sadie-

dzam oderes iešuves, patēm un listēm oderes, piediedzam

iekškabatas, piešujam eģi, biksēm priekšpusē oderītes v. 1.1.

Stājoties pie šūšanas ar mašīnu, sašujam visu iespējamo;
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oderes iešuves, rokoderes, piedurknes šķēluma piešuves,

iekškabatas, muguras šuvi, stāvapkakli, patēm un līstēm

oderi, biksēm piešuves (stiķus), iegriezuma šuves laci, ode-

ri baterijai, lici, vestei oderes iekškabatu, muguru v. f.t.

Apdiedz pates, līstes, dūrgalus, nošuj apakšapkakli. Kad

darbs tik tālu veikts, stājamies pie gludināšanas. Saglu-
dinām žaketei, vestei, biksēm eģi, oderes, iekškabatas, pa-

tes līstes, apakšapkakli, dūrgalus, apmales, Diksēm stiķus,

bateriju, iešuves un bikšu daļas izveidojam pēc ķerme-

ņa (iestiepjam fasonu) v. 1.1.

Tad stājamies atkal pie diegšanas; piediedzam žaketei

un vestei apmali, sānu kabatas, elkoņa šuvi, biksēm sānu

šuvi un muguras kabatas. Ar mašīnu šujam žaketei un

vestei apmales, sānu kabatas, elkoņa šuvi, biksēm sānu

šuves, muguras kabatas, priekšmalas pašuvi. Atgludinām
sašūtās šuves. Atdiedzam apmales, sānu kabatas, iedie-

dzam bikšu augšdaļai audeklu un atdiedzam pašuvi augš-

malā, muguras kabatu, sadiedzam iekššuves, pagatavojam

muguras uzpildījumu, lices baterijai un pogcaurumus mu-

guras kabatai. Pēc tam sagludinām žaketei un vestei priekš-

malas, kabatas, biksēm augšmalu, muguras kabatas, iekš-

šuves, baterijas pogcaurumus un izveidojam pēc ķerme-

ņa formas. lešujam žaketei un vestei pogcaurumus un

piediedzam biksēm bateriju, pēc kam iešūtos pogcauru-

mus sagludinām.
lediedzam žaketei un vestei oderes, sadiedzam sānu

šuves un atdiedzam biksēm apakšgalus. Sašuj žaketei sā-

nu šuves, sašuj vesti, nošuj (nostepē) biksēm jostas vietu

un muguras kabatu. Atgludina sānu šuves, notvaiko pie-
durknes. Atdiedz un sagludina žaketes apakšu, iešuj vestei

oderi un nogludina. Ap padusi piediedz eģi, iediedz mu-

guras uzpildījumu, nodiedz oderi, sānu šuvei apakšma-

lu, sadiedz un sašuj plecu šuves, biksēm muguras šuvi,

nosien baterijas galu, piešuj pogas un lici. Atgludina ple-

cus, biksēm muguršuvi, uzdiedz un uzšuj apakšapkakli,

iešuj biksēm oderes, apšuj apakšu. Piegludina apakšapkak-

li, nogludina bikses. Apzīmē apkakli, nolīdzina, uzdiedz

virsapkakli, iediedz un iešuj piedurknes, piegludina virs-
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apkakli, atgludina piedurknes šuves. Apdiedz un nosien

pleca galus, apšuj apkakli, iešuj oderes, piešuj pakaramo,
izvelk sadiedzamos diegus, nogludina malas, notvaiko ap-

kakli un piešuj pogas. Ja gatavo tikai atsevišķu gabalu

(žaketi, vesti, bikses vai mēteli); strādāšanas kārtība paliek
tā pati. Ja iedalītais darbs vienam iet tekoši, tad sāku-

mā strādā pa*t kārtībā ar vienu palīgu, vēlāk ar

diviem, kamēr norīko rokrocīgu jeb lentes veidīgu darbu.

Formas tērpi

Latvijas karaspēka, dzelzceļa darbinieku un skautu for-

mas tērpu aprakstu sk. „Apģērbu veidotājs".

Aizsardžu formas tērps.

I.

Kleita šūta no haki krāsas vilnas drēbes, pēc apstipri-

nāta parauga, un sastāv no kopā sašūtiem svārkiem un

blūzes, ar tās pašas drēbes 3,9 cm. platu, ,ik pa 0,5 cm

nošūtu jostu, piestiprinātu blūzes un svārku sašuvuma

vietā sānos.

Blūze mugurā gluda, priekšā slēgta ar faldi ar 4 caur-

pogājamām pogām, josta ar 1 un piedurkņu aproces ar

2 caurpogājamām pogām.

Svārki mugurā gludi, bet priekšā divas 5 cm dziļi
no abām pusēm ielocītas faldes. Faldes nošūtas sākot ar

jostas vietu un beidzot ar 15 cm virs ceļiem. Faldes ielo-

cījumam jābūt iepretim celim.

Uz blūzes un svārkiem katrā pusē aizpogojāma kabata.

Visur minētās pogas viena lieluma, brūnas ādas pi-

numa.

Kleitas apkaklīte rotāta ar otru, drusku šaurāku (apm.

0,5 cm) par pirmo, baltas vieglas drēbes apkaklīti un pie-

durkņu noslēgums ar tādas pašas baltas drēbes aprocīti.
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Apkaklītes priekšējo stūru platums 8 cm.

Kleitas garums ne īsāks par 29 cm no zemes.

Aizsardžu krūšu nozīme spraužama uz blūzes slēguma

faldes 0,8 cm zem apkakles slēguma.

Aizsardžu kleitas mets

Uz kreisās piedurknes 15 cm virs elkoņa nēsājams

attiecīga pulka numurs, izšūts zeltā uz brūna samta val-

rodziņa. Zem šī vairodziņa nēsājamas izdienas nozīmes:

5 gadiem —

ar sudrabu, 10 gadiem —

ar zeltu, uz brūna

samta lenķīša.

Pulciņa priekšnieces amata nozīme viena zelta

zvaigznīte, un pulka vecākās aizsardzes nozīme — 2 zelta

zvaigznītes uz brūna samta pamata, nēsājamas 3 cm virs

kreisās krūšu kabatas.

Goda zīmes nēsājamas zem šīs amata nozīmes virs

kabatiņas.
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11.

Cepure no tumši brūna samta. Cepures dibens apaļš,

virsējā mala platākā vietā 6,7 cm, pakāpeniski sašauri-

nājās uz labiem sāniem līdz 4,5 cm. Pieres apmale ir

nošūta ik pa 0,4 cm un platākā vietā ir 5,5 cm, pakāpeniski

sašaurinājās uz labiem sāniem līdz 2,5 cm.

Cepures nozīme spraužama apmales platākā vietā un

nēsājama pret kreisājiem deniņiem.

levērot zīmējumā parādītos mērus, kuriļdoti centimetros.
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111.

Kurpes tumši brūnas ar puszemiem papēžiem. Zeķes
tumši brūnas.

Mētelis no haki krāsas vilnas drēbes pēc apstiprinātā

parauga.

Mēteļa šuvums un samērs kā zīmējumā parādīts.

Pogas — brūnas ādas, pītas; mēteļa priekšpusē lielā-

kas — 25 mm, uz piedurknēm mazākas — 17 mm. Mēteļa

garums 25 cm no zemes. Uz mēteļa piedurknes nēsājamas

izdienas un piederības pazīmes, uz krūtīm, kreisā pusē

starp mēteļa slēgumu un apkakli — amata pazīme.

Mazpulku tērpi.

Zēnu tērps sastāv no svārkiem, biksēm, krekla, zeķēm,

apaviem un cepures. Pamatkrāsa visam apģērbam ir pe-

lēka, arī pogas ir pelēkas.

Svārki gatavojami no pelēkas vilnas auduma. Tie pie-

kļaujas augumam, bez izgriezumiem vai krokojumiem. Ap-
kakle ir atlocīta ar maziem atlokiem. Svārku kreisajā pu-

sē viena taisna kabata. Sānos divas slīpas kabatas. Visās

gludas, bez pogām. Svārki aizpogājami trijām pogām.

(Svārki piegriežami pēc žaķetes piegrieztnes, mugu-

ras vidū ar šuvi.)

Bikses arī darināmas no tādas pašas pelēkas vilnas

drēbes kā svārki. Tās nēsājamas garās zeķēs. Biksēm

jābūt tik platām, cik tas nepieciešams ērtām kustībām.

Sākot ar ceļgalu tās gludi piekļaujas kājai. Biksēm ir divas

kabatas sānos un viena uz muguras. Mazpulku mazajie

nēsā īsas bikses līdz ceļgaliem.

Bikses satur 3 1/? cm plata zaļa ādas josta. Vadītāji

un inspektori var valkāt bridža bikses un ārpus ierindas

arī garās.

Krekls gatavojams no pelēkas kokvilnas drēbes. Krek-

la griezums vienkāršs, bez uzplečiem, krokojumiem un ie-
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laidumiem. Apkakle atliecama. Kreklam divas kabatas ar

pārlaidnēm, kuras aizpogājamas ar divām pogām. Apro-

ces bez atloka un pogājamas ar vienu pogu.

Kā kakla kaites zēni valkā 1 m 20 cm garu un .1' 2

cm platu prievīti. Malas sarkanas ar pelēku, vidusdaļā
balts ar zaļu. Raksts var būt dažāds. Vadītāji un inspek-
tori nēsā garas zaļas kakla saites.

Zeķes valkājamas garas līdz ceļa galiem, pelēkas ar

2 cm platu zaļu svītru atlokā. Pie garām zeķēm valkāja-

mas kurpes.

Apavi — melnas kurpes vai garie zābaki.

Meiteņu tērps sastāv no svārkiem, blūzes vai krekla,

zeķēm, apaviem un cepures.

Svārki pagatavoti no pelēkas vilnas auduma, piegriezti
6 gabalos, bez sevišķiem rotājumiem. Priekšpusē divas

slīpas aizpogājamas kabatas.

Blūze pagatavota no pelēka vilnas auduma, augumam

pieguļoša, valkājama svārkos. Kreisā pusē viena taisna

krūšu kabata. Blūzi rotā zaļa, pleciem pieguloša apkakle
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ar smailiem stūriem, un zaļas aproces. Pie kakla iegrie-

zuma valkājama prievīte — tāda pat kā zēniem. Vadītā-

jas un inspektrises nēsā garas zaļas kakla saites.

Krekls pagatavojams no pelēkas kokvilnas drēbes. Grie-

zums gluži tāds pats, kā blūzei -- bet bez zaļā rotājuma.

Svārki blūzei vai kreklam viduča vietā piepogājami

uz 6 pogām. Pogājuma vietā valkājama 3V2 cm plata zaļa

ādas josta.

Mazpulku mazajām jāvalkā svārki ar ņieburu.

Zeķes — garas, pelēkas.

Kurpes — melnas ar zemiem vai pusaugstiem papē-
žiem.

Pelēko vilnas audumu gatavojot mājās, jājauc divas

daļas baltās vilnas ar vienu daļu melnās.

Sporta tērps — balts triko krekls un zaļas kokvilnas

biksiņas. Uz krekla krūtīm izšūta zaļa āboliņa lapas kon-

tūra, kas ietver attiecīga mazpulka numuru. Forma at-

bilst īstam sporta tērpam, bet atšķiras vienīgi ar krāsu

un uzšūto nozīmi.

Galvas segas. Pelēka cepure ar zaļu iešuvi un melnu

nagu (zēniem). Zēnu cepurēm noņemta balti zaļā lente,

tās vietā zaļa jauna svītra un zīmotne (četrlapains ābo-

liņš, inspektoriem — zelta, vadītājiem sudraba, mazpul-

ku dalībniekiem oksidēta). Cepures atloka augšējā malā

uzšuvumi: inspektoriem — zelta, vadītājiem — sudraba

un mazpulku dalībniekiem — zaļā krāsā.

Meitenēm līdzšinējās cepures, tikai uz priekšējā at-

loka zīmotne: inspektrisēm — zelta, vadītājām — sudra-

ba un mazpulku dalībniecēm — oksidēta.

Tāds mazpulku dalībnieku formas tērps ir nevien prak-

tisks, bet arī lēts un labi izskatās. Tērps labi izskatīsies!

gan tikai tad, ja piegriezums un šuvums būs labs un tērpa
lielums atbildēs valkātāja augumam. Nedrīkst tērpu pa-

gatavot pārāk lielu, aizbildinoties, ka gan jau mazais pa-

augsies un tērps vairs nebūs liels.
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Pēc pievienotiem zīmējumiem un apraksta viegli kat-

rā mazpulkā varēs pašūt jaunu tērpu vai pārveidot veco.

Šūdinot formas tērpu, stingri jāievēro piegrieztnes (jo
citādi tas vairs nebūs formas tērps).

Gatavi formas tērpi, zeķes, cepures, atšķiras, zīmot-

nes, numuri, vidus jostas un kakla saites dabūjamas

Latvijas Lauksaimniecības kameras mazpulku un jaunat-

nes (audzināšanas nodaļā.

Policijas ārējā dienesta darbinieku apģērbs.

lekšlietu ministrijā. lekšlietu ministrijas administrā-

tīvā departamenta direktoram tāda pat forma, kāda pare-

dzēta prefektūras virsniekiem, tikai uz svārku apkakles

priekšējiem stūriem uzšūta zilgani - balta zīmotne apkakles
platumā. Zīmotnes garums no apkakles priekšpuses 12

cm; uz zīmotnes dienesta pakāpju atzīmēšanai vidū no-

vietota lielā ozollapa ar ozola zīli un mazāku lapu, kura

nobeidzas ar bārksti. Ozollapu zīmējums gar priekšpusi,

augšmalu un apakšmalu izgreznots ar mazām ozollapām
un ornāmenta zīmējumu. Lielā ozollapa, kā arī malu iz-

greznojumi izšūti no zeltītiem diegiem.

Uz mēteļa un uzpletņa stūriem tāds pats zīmējums no

zeltītiem diegiem, kurš novietots ieslīpi, t. i. ozollapas

priekšējais gals apkakles augšējā stūrī, ozolzīle zīmotnes

vidū un pret vidējo zīmotnes iegriesto stūri.

Malu izgreznojumi izšūti gar zīmotnes priekšējo un

apakšējo malu.

Uz svārkiem uzpleči un uzšuvumi uz aprocēm zeltīti

un pogas zeltītas.

Uz mēteļa uzpleči un pogas zeltītas.

Cepures un kaskas apkalumi un pogas zeltītas, kā arī

vidus jostas sprādze zeltīta.

lekšlietu ministrijas Administrātīvā departamenta po-

licijas inspektoram tāda paša forma, kāda paredzēta pre-

fektūru virsniekiem, tikai uz svārku apkakles priekšējiem
stūriem uzšūta zilgani balta zīmotne ar divām zeltītām
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ozola lapām, no kurām viena iet uz augšu un otra parallēli

apkakles apakšējai malai. Apakšējās lapas galā 3 zeltā

diega taisnleņķi. Pie lapu kātiņa krustojuma — 3 zeltītas

ozola zīles.

Uz apkakles augšējās malas un arī uz mēteļa un uz-

pletņa zīmotnēm 3 zeltītas lielās zvaigznes.

Uz svārkiem uzpleči un uzšuvumi uz aprocēm zeltīti un

pogas zeltītas, uz mēteļa uzpleči un pogas zeltītas.

Cepures un kaskas apkalumi un pogas zeltītas, arī

vidus jostas sprādze zeltīta.

lekšlietu ministrijas iekšējās apsardzības nodaļas

priekšnieks nēsā tādu pat formas tērpu, kā prefektūras

virsnieki, tikai uzšuvumi uz svārku zīmotnēm un aprocēm

zeltīti, kā arī svārku un mēteļu uzpleči un pogas zeltītas.

Cepures un kaskas apkalumi un pogas zeltītas, arī

vidus jostas sprādze zeltīta.

Uz apkakles augšējās malas, kā arī uz mēteļa un uz-

pletņa zīmotnēm trīs lielas zvaigznes dienesta pakāpju

apzīmēšanai, kuras zeltītas.

leklietu ministrijas sekretārs nēsā tādu pat formu kā

iekšējās apsardzības nodaļas priekšnieks, tikai uz svārku

apkakles, mēteļa un uzpletņa zīmotnēm dienesta pakāpju
atzīmēšanai viena lielā zvaigzne, kura zeltīta. Pie svār-

kiem ministrijas sekretārs nēsā zilgani-baltas akselbantes,

kuru metalla gali zeltīti.

Prefektūras.

Svārki. Policijas virsniekiem — tumši pelēki iezilgana

tūka, pieguloši, ar stāvi noslīpiem vaļējiem stūriem un

zila samta apkakli, kas aiztaisāma ar vienu kāsīti. Ap-
kakles augšējā un apakšējā mala ar zilgani baltu iekantē-

jumu. Uz apkakles stūriem gar priekšējo un apakšējo malu

zilgani balta 3 cm plata zīmotne. Zīmotne, skaitot no

apkakles priekšpuses — 12 cm gara; uz zīmotnes izšūts

ornāments ar nespīdīgiem sudraba diegiem.

Starp apkakles augšējo malu un zīmotni, dienesta pa-

kāpes apzīmēšanai, nēsā sudraba zvaigznes vai zvaigznī-
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tes- trīs lielas četrstūrainas zvaigznes — Rīgas prefekts;
divas lielas — Liepājas un Daugavpils prefekti un Rīgas

prefekta palīgi; vienu lielu — Liepājas un Daugavpils pre-

fektu palīgi, policijas iecirkņu priekšnieki, policijas sko-

las, apsardzības rotas un jātnieku nodaļas priekšnieki; trīs

Svārku virsējās daļas piegrieztne

mazas piecstūrainas zvaigznītes — policijas iecirkņu

priekšnieku un apsardzības rotas priekšnieka palīgi; vienu

mazu
— policijas rajonu uzraugi un apsardzības rotas un

jātnieku nodaļas uzraugi.

Svārki aizpogājami ar 8 parasta lieluma baltām nespī-

dīga metalla pogām vienā rindā. Pogas 2 cm attālumā no

apkakles un 5—7 cm attālumā viena no otras. Uz pogām
mazais valsts ģerbonis. Svārku priekšējā mala pārsedz

apakšējo; priekšējā mala ar zilgani, baltu iekantējumu.

Svārku muguras pusē apakšmalā iegriezums ar uzšūtām

divām 20 cm garām kabatas klapēm. Uz katras klapes
3 parasta lieluma balta nespīdīga metalla pogas 10 cm

attālumā viena no otras. Kabatu klapju malu izgriezumi

ar zilgani baltu iekantējumu. Svārku samērs no kakla līdz

jostai — 7 vienības un no jostas vietas līdz apakšmalai
— 5 vienības.

Uz rokam zila samta aproces, kuru priekšēja puse 10

cm plata. Mugurpusē aproces šuves saite stūrī, no kura līdz
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aproces malai 15 cm. Aproces augšējai malai zilgani balts

iekantējums. Uz aproces 2 sudraba 16 mm plati izšuvumi

ar apaļu augšgalu; uzšuvuma apakšgals nobeidzas ar di-

viem trīsstūriem. Priekšējais uzšuvums 5,5 cm, bet sānu

— 7,5 cm garš. Uzšuvumi 4,5 cm attālumā viens no otra

un 2 cm attālumā no aproces augšējā iekantējuma.

Policijas kārtībniekiem — svārki tādi pat kā policijas

virsniekiem; apkakle no zila tūka, bez zīmotnēm un ap-

roces no parastās svārku zili pelēkās drēbes, ar zilgani
baltu iekantējumu bez uzšuvumiem. Muguras šūvē jostas

vietā iešūti divi kāsīši, vidus jostas saturēšanai.

Vec. policijas kārtībniekiem — ap svārku apkakles

virsējo malu 6 mm plata sudrabota lentīte un no tās

pašas lentītes — priekšpuses augšējā stūrī — rombveidīgs
izšuvums.

Policijas virsniekiem — apkakle aiztaisāma ar diviem

kāsīšiem.

Policijas virsniekiem vasaras svārki no tumši pe-

lēkas iezilganas plānas vilnas, audekla vai kokvilnas drē-

bes, ar stāvu, ciešiem stūriem apkakli, bez iekantējumiem.

Apkakle priekšpusē aiztaisāma ar diviem kāsīšiem. Uz

apkakles zvaigznes vai zvaigznītes dienesta pakāpes apzī-

mēšanai novietotas horizontāli. Svārki aizpogājami priekšā
ar 6 parasta lieluma baltām nespīdīga metalla pogām

vienā rindā. Pogas 2 cm attālumā no apkakles un 5-7

cm attālumā viena no otras. Uz pogām mazais valsts ģēr-
bonis. Svārku priekšējā mala pārsedz apakšējo; mugura

gluda, bez iegriezuma, abos sānos divas iegrieztas ieslīpas
kabatas ar virsējo klapi, kura apsedz kabatu. Uz rokām

no tās pašas drēbes uzšūtas aproces, kuras priekšējā pusē

10 cm platas. Mugurpusē aproces šuve saiet stūrī, no

kuras līdz aproces malai 15 cm. Svārku uzpleči no tādas

pat drēbes, augšgalā piepogāti ar vienu mazo podziņu,
iekantēti ar zilgani baltu iekantējumu.

Policijas kārtībniekiem — vasaras svārki tādi pat, ka

virsniekiem, uzpleči bez zilgani baltā iekantējuma un
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svārku muguras šuvē iešūti divi kāsīši vidus jostas sa-

turēšanai.

Vec. policijas kārtībniekiem —

ap vasaras svārku ap-

kakles virsējo malu 6 mm plata zilgani balta lentīte un

no tās pašas lentītes — priekšpuses augšējā stūrī — romb-

veidīgs izšuvums.

Piezīme. Policijas virsniekiem — atļauts nēsāt tādus

pat svārkus no biezākas drēbes arī pārējā gada laikā pie

kancelejas darbiem.

Uzpleči. Prefektiem, prefektu palīgiem, policijas ie-

cirkņu priekšniekiem un policijas skolas, apsardzības ro-

tas un jātnieku nodaļas priekšniekiem — pīti sudraboti;

pinumu vidū iegarens zilgani pelēks ieaudums. Uzpleči
5 cm plati un piešūti pie svārkiem; uzpleči augšgalā pie-

stiprināti ar vienu mazu balta, nespīdīga metalla po-

dziņu.

Policijas iecirkņu priekšnieku palīgiem, apsardzības ro-

tas priekšnieka palīgiem un policijas uzraugiem — tādi

pat, tikai četri cm plati.

Policijas kārtībniekiem — tādi pat, tikai 2,5 cm plati.

Policijas jātnieku nodaļas virsnieku un kārtībnieku se-

višķi piederumi.

Policijas jātnieku nodaļas virsnieki un kārtībnieki pie

parādes un izejas tērpa nēsā zilgani baltu etišķeta div-

kāršu saiti, kura piestiprināta zem kreisā uzpleča. Katra

saite 8 mm caurmērā. Saites sākumā pie kreisā pleca divi

vaļēji pušķi. No kreisā uzpleča saite iet pār krūtīm uz

labā uzpleča apakšu un pār muguru uz kreiso uzpleci, no

kura pār krūtīm uz labo uzpleci, kur viens gals piestipri-

nāts zem labā uzpleča un otrs — pie revolvera maksts,

bet, ja revolvera maksts nav klāt, tad tas piestiprināms

zem trešās pogas.

Jātnieku virsnieki pie parādes tērpa nēsā uz muguras,

pie sudrabotas, pār kreiso plecu, siksnas, patronsomu, pēc

armijas jātnieku parauga,. Zobens jātnieku virsniekiem pie-
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stiprināts zem svārkiem pie sudrabotām zobena siksniņām

ar karabīna āķiem.

Policijas jātnieku nodaļas kārtībnieki zobenu nēsā zil-

gani baltas ādas siksnās, kuras uzmauktas uz vidus jo-

stas; siksnu galos — karabīna āķi zobena piestiprināšanai.

Mētelis. Policijas virsniekiem — zilgani pelēka tūka,

ar slēgtu atliektu apkakli un iegriezumu muguras apakš-

daļā; uz muguras, jostas vietā, — satvērējs. Priekšpusē
balta nespīdīga metalla pogas divās rindās, katrā par 6

pogām; uz muguras satvērēja — 4 pogas. Apkaklei zilgani

balts iekantējums, zila odere un uz apkakles stūriem zila

samta 5 cm plata zīmotne ar baltu iekantējumu. Uz zī-

motnes — zvaigznes vai zvaigznītes pēc dienesta pakā-

pes. Muguras satvērēja malas ar tādu pat iekantējumu.

Mēteļa sānos divas iegrieztas kabatas. Uzpleči tādi pat
kā svārkiem. Mēteļa garums — līdz pus lieliem.

Policijas kārtībniekiem — tāds pat kā policijas virs-

niekiem, tikai bez apkakles iekantējuma, oderes un zī-

motnēm; muguras satvērējs bez iekantējuma, uzpleči tādi

pat kā svārkiem. Pie mēteļa nēsājama vidus josta.

Vecākiem policijas kārtībniekiem uz apkakles apakšējā
stūra tāds pats sudraba apšuvums kā svārkiem.

Policijas virsniekiem un kārtībniekiem — atļauts ziemā

uzlikt mētelim pelēku ādas apkakli. Virsniekiem šīs ādas

apkakles apakšējā pusē novietotas zvaigznes vai zvaigznī-

tes pēc dienesta pakāpes.

Puskažociņš. Policijas jātnieku nodaļas virsnieki un

policijas kārtībnieki ziemas laikā mēteļu vietā pie staļļu

dienesta, apmācībām un patruļu dienesta nēsā puskažo-
ciņus.

Puskažociņš pagatavots no jēra ādas. Tās virsējā puse

ģērēta un iekrāsota tumšā krāsā. Aizpogājams ar 5 kāsī-

šiem labajā priekšpuses malā, kura pārsedz apakšējo. Mu-

gura pieguloša un no jostas vietas muguras pusē apakš-
malā iegriezums, kurš pārsedz apakšējo malu. Apakšējās
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malas garums līdz izstieptai uz leju rokai. Priekšējos

sānos divas iegrieztas kabatas. Muguras šuvē iešūti divi

kāsīši vidusjostas saturēšanai, kura jānēsā policijas vecā-

kiem un jaunākiem kārtībniekiem ierindā.

Puskažociņa apkakle stāva, aiztaisāma ar diviem kā-

sīšiem, no tumši zilas drēbes, bez iekantējumiem. Uz ap-

kakles malas dienesta nozīmes.

Uz rokām uzšūtas zilas drēbes aproces, kuru priekšējā

puse 10 cm plata. Mugurpusē aproces šuve saistās stūri,

no kura līdz aproces malai 15 cm.

Piezīme. Policijas jātnieku nodaļas virsnieki nesa tadu

pat puskažociņu, kurš apvilkts ar zilgani pelēku drēbi.

Uzplefnis. Policijas virsniekam no tumši zili pelēkas

drēbes, kas var būt arī impregnēta, aiztaisāms priekšā

ar vienu kāsīti, uzpletņa apkakles mugurpuses iekšpuse

piestiprināti 2 uzpletņa turētāji, kas priekšā sapogājami

ar vienu pogu. Uz uzpletņa stūriem zīmotne ar dienesta

pakāpes nozīmēm, tāpat kā mētelim. Apkaklei zila odere.

Uzpleči no vienkāršas drēbes ar baltu iekantējumu.

Lietus mētelis. Policijas virsniekiem no zili pelēkas

plānas drēbes, kas var būt arī impregnēta. Priekšā sapo-

gājams ar 6 baltar nespīdīga metalla pogām vienā rindā.

Mētelim katrā pusē iešūta kabata. Muguras daļā izgrie-

zums. Uz lietus mēteļa apkakles stūriem zīmotnes ar die-

nesta nozīmēm, tādas pat kā mētelim. Uzpleči no vien-

kāršas drēbes ar baltiem jekantējumiem.

Policijas kārtībniekiem tāds pat kā policijas virsnie-

kiem, tikai bez zīmotnēm un uzpleči no tādas pat drēbes

bez iekantējumiem.

Krūšu nozīme. Policijas virsnieki nēsā pie krūtīm kreisā

pusē 15 cm no apkakles atsevišķu policijas vienību no-

zīmi.

Bikses. Policijas virsniekiem pie parādes un izejas

tērpa — no zila diagonāla, garas, ar neatlocītiem galiem,

parasta platuma, ar divām zilgani baltām parallēlām 1,5



145

cm platām strīpām, starp kurām vidū — tāds pat iekan-

tējums vīles vietā. Strīpas no iekantējuma 0,5 cm at-

tālumā.

Policijas jātnieku nodaļas virsniekiem — tādas pat ga-

lifē bikses, nēsājamas melnos, garos zābakos.

Policijas virsnieku darba tērpam bikses no zilgani pe-

lēka tūka vai diagonāla, vīles vietā 2 mm plats zilgani
balts iekantējums.

Kājnieku policijas virsnieki var arī nēsāt galifē bikses

un garos zābakus.

Policijas kārtībniekiem bikses tādas pat kā virsnieku

darba tērpam.

Policijas jātnieku nodaļas kārtībniekiem — galifē zili

pelēkas, ar zilgani baltu iekantējumu, nēsājamas melnos,

zābakos.

Vidus josta. Policijas virsniekiem — zīda, 4,5 cm plata,

balti zili musturota auduma, ar zilu oderi. Tostu satur

sudrabota sprādze ar mazo valsts ģērboni.

Policijas kārtībniekiem — zilgani baltas ādas, 4,5 cm

plata, ar sudrabotu sprādzi, aiztaisāma ar kāsīšiem. Re-

volvera un steka makstis nēsājamas uz jostas no tādas

pat ādas, kā vidus jostas.

11. Dzelzceļu policija.

Dzelzceļu policijas virsnieki (sākot ar dzelzceļu poli-

cijas I. šķ. uzraugiem) nēsā tādu pat dienesta tērpu, kā

prefektūru kājnieku policijas virsnieki.

Dienesta pakāpes apzīmēšanai nēsā sudraba zvaigznes

vai zvaigznītes: divas lielas četrstūrainas zvaigznītes —

dzelzceļu policijas priekšnieks; vienu lielu — dzelzceļu

policijas iecirkņu priekšnieki; trīs mazas piecstūrainas

zvaigznītes — dzelzceļu policijas iecirkņu priekšnieku pa-

līgi; vienu mazu — dzelzceļu policijas I. šķiras uzraugi.

Dzelzceļu policijas 11. šķiras uzraugi neskaitās par po-

licijas virsniekiem un nēsā tādu pašu tērpu kā prefektūru
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vec. policijas kārtībnieki, tikai ar to izšķirību, ka apkakles

augšējā stūrī nēsājama viena maza piecstūraina sudraba

zvaigznīte.

Dzelzceļu policijas darbinieki, fāpat kā prefektūru dar-

binieki, nēsā krūšu nozīmi, kuras paraugu apstiprina iekš-

lietu ministrijas administrātīvais departaments.

Parādes, izejas un darba tērpi tādi paši kā prefektūru
darbiniekiem.

Papildinājumā par prefektūru darbinieku apģērbu (V.
V. 100/31. g.) minētie nosacījumi attiecas arī uz dzelz-

ceļu policiju, ar zemāk minēto izšķirību.

Dzelzceļu policijas virsnieki nēsā tādus pat vasaras

svārkus kā prefektūru policijas virsnieki, bet dzelzceļu
policijas 11. šķiras uzraugi tādus pat kā prefektūras vec.

policijas kārtībnieki, tikai uz viņu svārku apkakles nēsā-

jama sudraba zvaigznīte.

Dzelzceļu policijas darbiniekiem, tāpat kā prefektūru

darbiniekiem, atļauts ziemā uzlikt mētelim pelēku ādas

apkakli. Virsniekiem un 11. šķiras uzraugiem apkakles

apakšējā pusē novietotas sudraba zvaigznes vai zvaigznī-

tes pēc dienesta pakāpes.

Dzelzceļu policijas 11. šķiras uzraugiem lietus mētelis

tāds pat kā prefektūru policijas kārtībniekiem..

111. Apriņķu policija.

Apriņķu policijas virsnieki (sākot ar rajonu un krimi-

nālās policijas uzraugiem) nēsā tādu pašu tērpu, kā pre-

fektūru policijas virsnieki, tikai iekantējumi, svārku zī-

motnes un bikšu strīpas oranžā krāsā, bet ornāments iz-

šūts ar zeltainiem diegiem.

Uzpleči tādi paši kā prefektūru virsniekiem, tikai zel-

taini.

Vidus josta — zīda, oranža musturota auduma, ar dzel-

tenu oderi un dzeltena; metalla sprādzi.

Parādes tērpam bikses no zīda drēbes, tāpat kā pre-
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fekturu policijas virsniekiem, tikai ar oranža krasas strī-

pām.

Pogas no dzeltena nespīdīga metalla.

Dienesta pakāpes apzīmēšanai nēsā zelta zvaigznes vai

zvaigznītes:

divas lielas četrstūrainas zvaigznes — apriņķu priekš-
nieki;

vienu lielu — apriņķu priekšnieku palīgi un policijas

iecirkņu priekšnieki;

trīs mazas piecstūrainas zvaigznītes —• policijas iecirk-

ņu priekšnieku palīgi;

divas mazas piecstūrainas zvaigznītes — kriminālās po-

licijas uzraugi;

vienu mazu
— rajonu uzraugi.

Apriņķu policijas kārtībnieki nēsā tādu pašu tērpu kā

prefektūru kārtībnieki, tikai cepures un citi tērpa iekantē-

jumi oranžā krāsā.

Uzpleči tādi pat kā prefektūru kārtībniekiem, tikai

zeltaini.

Pogas no dzeltena nespīdīga metalla.

Vidus josta no oranža krāsas ādas ar dzeltena metalla

sprādzi.

Pagastu policijas vecākie kārtībnieki nēsā apkakles aug-

šējā stūrī vienu mazu piecstūrainu zelta zvaigznīti.

Apriņķu policijas virsnieki un kārtībnieki, tāpat kā

prefektūru darbinieki, nēsā krūšu nozīmi, kuras paraugu

apstiprina iekšlietu ministrijas administrātīvais departa-
ments.

Parādes tērpu apriņķu policijas darbinieki nēsā tāpat

kā prefektūru policijas darbinieki, pēc apriņķu policijas

darbinieku tērpu apraksta.

Apriņķu policijas virsnieki nēsā tādus pat vasaras svār-

kus kā prefektūru policijas virsnieki, tikai viņu svārku

pogas no nespīdīga dzeltenai metalla un uzpleči ar oranža

krāsas iekantējumu.
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Apriņķu policijas kārtībnieki nēsā tādus pat vasaras

svārkus kā prefektūru kārtībnieki, tiķai svārku pogas no

dzeltena nespīdīga metalla.

Vec. policijas kārtībniekiem ap svārku apkakles vir-

sējo malu 6 mm plata oranža krāsas lentīte un no tās! pa-

šas lentītes —- priekšpuses augšējā stūrī rombveidīgs iz-

šuvums. r

Pagastu vecākie policijas kārtībnieki nēsā uz vasaras

svārku apkakles zelta zvaigznīti.

Apriņķu policijas virsniekiem un kārtībniekiem, tāpat

kā prefektūru darbiniekiem, atļauts ziemā uzlikt mētelim

pelēku ādas apkakli. Virsniekiem un pagastu policijas ve-

cākiem kārtībniekiem apkakles apakšējā pusē novietotas

zelta zvaigznes vai zvaigznītes pēc dienesta pakāpes.

Apriņķa policijas kārtībniekiem lietusmētelis tāds pat

kā prefektūru policijas kārtībniekiem, tikai pogas no dzel-

tena nespīdīga metalla.

Meža resora darbinieku dienesta apģērbs.

Svārki, a) Mežu revidentu, mežsaimniecības skolu

priekšnieku, virsmežziņu, mežziņu un mežziņu amata kan-

didātu svārku pamatkrāsa — pelēki-zila. Svārki izgatavo-

jami cieši ar vienrindu pogām un stāvo apkakli vai div-

rindu pogām ar vaļējo apkakli. Pogas balta sudraba krā-

sas metalla ar mazo valsts ģerboni; vienrindu svārkiem

5 skaitā, divrindu — 2 3 pogas rindā. Apkakle no

tumši zaļa samta ar gaiši zaļa tūka iekantējumu. Kabatu

klapēm un aprocēm arī gaiši zaļa tūka iekantējumi. Uz

apkakles stūriem uzšūti 2 cm plati un 5 cm gari sudraba

krāsas ozola lapu zariņi. Uz pleciem uzpleči pēc ieņema-
mā amata.

b) Virsmežsargu un mežsargu svārki tādi pat kā a)

p. minētiem darbiniekiem, tikai apkakle no tumši zaļa
tūka ar gaiši zaļa tūka iekantējumu. Uz apkakles stūriem

ozola zariņu uzšuvumi.

Bikses visiem darbiniekiem vienādas, pamatkrāsa pe-

lēki-zila, vīlēs gaiši zaļa tūka iekantējumi. Garos zābakos
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valkājamas īsās bikses, izgatavotas no tādas pat pelēki-

zilas drēbes ar gaiši zaļa tūka iekantējumu vīlēs un šau-

riem stilbu galiem, t. i. „galifē" bikses.

Mētelis, pusmētelis vai puskažoks. a) Mētelis visiem

darbiniekiem vienāds. Drēbes pamatkrāsa pelēki-zila, ode-

rēts un vatēts. Apkaklei un aprocēm gaiši zaļa tūka ie-

kantējumi. Pogas balta sudraba krāsas metalla ar mazo

valsts ģerboni, 2 rindās ā 6 pogas rindā. Uz apkakles

stūriem uzšūti ozola zariņi. Uz pleciem uzpleči pēc ieņe-

mamā amata.

b) Pusmētelis no tādas pat pelēki-zilas drēbes, ode-

rēts un vatēts. Apkaklei un aprocēm gaiši zaļa tūka ie-

kantējumi. Uz apkakles stūriem ozola zariņi un uz pleciem

uzpleči pēc ieņemamā amata. Pogas tādas pat kā mētelim.

c) Puskažoks — pamatkrāsa pelēki zila, oderēts ar

aitas vai tamlīdzīgu ādu, ar pelēkas krāsas ādas apkakli.

Aprocēm gaiši zaļa tūka iekantējumi. Uz pleciem uzpleči

pēc ieņemamā amata. Pogas kā mētelim.

Uzpleči. Amata pakāpju atzīmei nēsājami uzpleči no

tumši zaļa samta ar gaiši zaļu tūka iekantējumu. Uzpleču
izmēri: normālais garums 12 cm, platums 5 cm. Uz uz-

plečiem amata pakāpju atzīmei uzšūti balti ozola lapu

vaiņadziņi 2 cm caurmērā, pēc ieņemamā amata:

a) mežu revidentiem un mežsaimniecības skolu priekš-
niekiem 3 vaiņadziņi,

b) virsmežziņiem — 2 vaiņadziņi,

c) mežziņiem — 1 vaiņadziņš,

d) mežziņu amata kandidātiem — bez vainadziņa,

c) virsmežsargiem — uzpleči no pelēki-zilas drēbes

ar gaiši zaļa tūka iekantējuniu, izmēri tādi pat kā iepriekš

minētie; uzpleču lejas galā leņķveidīgi uzšūta ar leņķi
uz augšu 6 mm plata sudraba auduma lenta,

f) mežsargiem — uzpleči ka virsmežsargiem, bet bez

sudraba auduma uzšuvuma.

Uzpleči augšdaļa piestiprināti ar baltu metalla pogu

ar mazo valsts ģerboni.
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Apģērba estētika

Ja starp labu un ļaunu nevar novilkt taisnu robežu,

tad vēl grūtāki to darīt starp skaistu un neglītu. Ne tik-

vien katram laikmetam, katrai tautai, bet gandrīz jau kat-

ram īpatnim ir sava gaume un savs uzskats par skais-

tumu. Bet pat arī tad šis uzskats nav stabils, jo, kas

jaunībā patīk, tas vecumā liekas smieklīgs un neglīts. Lai

šie uzskati būtu skaidrāki, tad pievedīšu illūstrātīvus pie-

mērus.

Cik kontrastaini ir uzskati starp dažādiem laikme-

tiem, par to liecina sekošais: Sākot ar viduslaikiem un

beidzot ar renesansi, dāmu (sākumā arī vīriešu) ideālais

ķermeņa stāvoklis bija izgāzts vēders (grūtniecības simu-

lācija). Bet, sākot ar 17. g. s., tāds izskats liekas galīgi

neestētisks, un par ideālu figūras stāvokli uzskata pil-

nīgi pretējo.

Cik liela starpība bijusi renesanses laika apģērbā da-

žādu tautu starpā, par to stāsta kāds ceļinieks, kas 16.

g. s. ceļojis no Venēcijas uz Vāciju. Viņam, lai izbēgtu no

pūļa nicināšanas un draudiem, svešās valstīs1nācies 2 rei-

zes iegādāties attiecīgu apģērbu. Ka modes lietas biju-
šas par zobgalības un pat valsts varas iejaukšanās ie-

meslu, par to apģērba vēsture stāsta ik uz soļa. 10. un

11. g. s. valdība izdeva likumus pret dārgu materiālu lie-

tošanu, bet jau 12. g. s. parādās pirmā karikatūra par

talju, platām piedurknēm un iešķeltiem svārkiem.

15. g. s. mode cīnījās par 1 mtr. garām tūtveidīgām

cepurēm, kas tik skaisti harmonēja ar tā laika gotisko ar-

chitektūru; bet baroko laikā tādas cepures mauca par iz-

smieklu ķeceriem galvās. Arī mūsu laikos modes ieve-

dējām nākas ciest no citādi domājošās publikas. 1912. g.

parādījās dāmu bikšu svārku mode, kurai bija jābēg no

skatuves zem pūļa svilpienu skaņām. Vienīgais, ko no

apģērba valkātāja varam prasīt, ir, lai apģērbs būtu sa-
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skaņā ar viņa ķermeni un ar viņa apkārtni; lai šis ap-

ģērbs izceltu ķermeņa skaistumu (cik to atļauj attiecīgā

laikmeta morāle) un lai apslēptu tā dēfektus, protams,

ja tādi būtu. Laikmeti, kad pastāvēja stila vienība starp

atsevišķām mākslām un apģērba stilu, atstāj uz skatī-

Ziemeļvidzemnieku tērps

tāju daudz harmoniskāku iespaidu nekā 19. un 20. g. s.

sajukušie un eklektiskie mākslas stili. Daudz ļaunuma šai

tīrās un pielietojamās mākslas stilu kliedzošā nesaska-

ņā ienesis veikalniecisms (cenu konkurence, fabriku ma-

su artiķeļi v. 1.1.), tradiciju trūkums un nepiedodami

virsā jaunatnes audzināšana.

Arī šās domas gribētos illūstrēt sekošiem piemēriem

no mūsu pašu apkārtnes. Cik bieži nākas novērot, ka

zema un korpulenta auguma dāma liek sev pēc modes

lapas pagatavot gaišu un īsu apģērbu, kas vēl vairāk
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pastrīpo viņas ķermeņa trūkumus. Vai atkal lauku mei-

ča šūdina sev caurspīdīga materiāla gaišzalu apģērbu, kas

labi izskatītos slēgtā un siltos toņos ieturētā telpā, un

šai apģērbā iet uz zaļumsvētkiem, kur viņas apģērbs uz

spilgti zaļā fona, uz kura tik efektīgi izskatās tautiskie

apģērbi, atstāj netīra traipa iespaidu. Ne sevišķi skaisti

izskatās renesanses, baroko, rokoko vai austrumnieku sti-

los iekārtotās istabās mūsu dienu dāmu kreklveidīgais ap-

ģērbs un kungu drūmie smokingi, frakas; bēdīgi naba-

dzīgi izliekas arī šā laika kungu prozaiskie pidžaki lī-

dzās bagātiem tautu meitu apģērbiem mūsu lielos nacio-

nālos svētkos.

Beidzot, par to, ka apģērbam jāizceļ ķermeņa skais-

tumi, nenāktos daudz mudināt, jo mūslaiku elastīgā mo-

rāle tur lielus šķēršļus ceļā neliek, — bet par to, ka

defekti būtu slēpjami, gan nebūtu jāaizmirst atgādināt, lai

tas cik sāpīgi un neveikli arī nebūtu izpildāms. Cik ne-

skaitāmas reizes drēbniekiem un šuvējām, pārtaisot ap-

ģērbus, nācies rūkti nožēlot, ka viņi nav jau sākumā pārlie-

cinājuši klientu vai daudzprasošo klienti par viņu izvē-

lētā modes lapas parauga nepiemērotību.

Kā ģērbties?

Šādus jautājumus ir uzstādījušas daudzas; un dažu labu

reizi nepareizā izvēle ir sagandējusi visus sarīkojuma prie-

kus. Pieredzējušām dāmām, protams, šie jautājumi nekā-

das grūtības nesagādās un tās arvien pareizi izvēlēsies!

sev tērpus un apavus. Šo izvēli laiku pa laikam iespaido
modes (galvenokārt franču un vācu), un pret šo iespaidu

grūti cīnīties, jo dāmu lielam vairumam nav pašām savas

gaumes un izpratnes par to, kas tām der vai neder. Pa-

rasti viņu ieskats par skaisto sakrīt ar modes lapās paušto.

Tikko tur mainās veids, krāsa vai valkāšanas kārtība, ka

arī dāmu uzskatos notiek pilnīgi līdztecīga parādība. Va-

kar vēl dievinātais veids kļuvis vecmodīgs un līdz ar to

arī neglīts. «Vecmodīgs" un «neglīts — smieklīgs mūsu

daiļā dzimuma vārdnīcā ir vārdi ar līdzīgu saturu. Tādēļ
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ari grūti dot noteiktas receptes, kas butu derīgas visos

dzīves brīžos un ilgākam laikam.

Bet neraugoties uz šīm modes svārstībām un nenoteik-

tībām skaistuma jēdzienos, tomēr ir sameklējamas arī da-

žas pamatlīnijas apģērbu veidošanas un valkāšanas kārtībā,

kas jau pastāv vairāk kā gadu simteni Eiropas apģērbu
modes vēsturē.

Vispirms sievietes tērpi sadalīti 2 lielās grupās: darba

un izpriecu apģērbos. Par cik pirmie atturīgi rotājumos,

veidojumā, auduma greznumā un dārgumā, par tik otrie

šos elementus izceļ pāri par katru lietderības normu. Eiro-

pas tautu un tāpat arī mūsu dzīve tā ir izveidojusies, ka

blakus vīrietim gandrīz vai visos darba laukos nostājas

sieviete. Darbā tad viņa arī grib uzsvērt, kā ar savu

izturēšanos, tā ar savu ģērbu, ka tā var būt tik pat lie-

tišķa un biedriska, kā vīrietis. Sakarā ar to darba tērpi

ieturēti lietišķības ielokos un ērotiskie uzsvērumi te at-

mesti. Darba tērpiem jābūt ērtiem, siltiem un nopietniem

un tie nedrīkst vērst skatītāja uzmanību ne uz sejas, nedz

auguma daiļumu. Pēdējā laikā daudzās valstīs iestāžu va-

dītāji noliedz ierēdnēm sejas krāsošanu, uzkrītošas rotas

un tādus tērpus, kas atgādinātu vieglprātīgu izpriecu ģēr-

bus. Šis lietišķības noskaņojums darba tērpos no iestā-

dēm un darbnīcām ir pārgājis ari uz mājas tērpiem, un

nama mātes savā darbā lieto tikai vienkāršus un parocī-

gus apģērbus. Arī te mājas kopējas pašvītro sava darba

nopietnību un noraida kuru katru koķetēriju.

Bet tikko sieviete beidz savu sabiedrības vai mājas

darbu, kā viņā pamostās dziņa būt atkal 100 °/o sievietei,

kurai jādomā par savu pievilcību un daiļuma spēku. Viņai
vairs nav jāslēpj savs augums zem lietišķu apģērbu kro-

kām. Vislielākā pretstatā ar darba tērpiem ir vakara iz-

rīkojumu apģērbi; bet mazāk no tiem atšķiras priekš- un

pēcpusdienas tērpi.
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Vakara izrīkojumu tērpi.

Pie vakara sarīkojumiem pieskaitāmas balles, kāzas un

citi priecīgi godi un izrīkojumi slēgtās telpās. Šajos sa-

rīkojumos daiļais dzimums ļauj sevi apbrīnot. Izgriezumi

apģērbos ir tagadējās modes trumpji un to lielums priekš-
un muguras pusē atkarājas no modes lapu sacerētāju fan-

tāzijas un, protams, arī no apģērba īpašnieces plecu un

muguras daiļuma. Ētiskie apsvērumi te maz ko varējuši

grozīt. Apģērba materiāls vakara tērpiem ir zīds visos

savos izstrādājuma dažādojumos. Ziemā izvēlas smagā-

kos, bet vasaras laikā vieglākos audumus. Šiem audumiem

piemēro arī apavus (krāsas ziņā), kuru materiāls var būt

āda, brokāts vai atlass un yeids — vaļējais. Arī kurpju
modes svārstās līdzīgi apģērbu modēm.

Vakara tērpiem var pieskaņot gaumīgas rotas lietas:

gredzenus, aproces, kakla rotas un galvas rotājumus. Matu

sakārtojumos iestrādāti, līdzīgi apģērbiem, īpaši cirtojumu

veidi, kas dāmu pasaulē tiek tik pat stingri šķiroti, kā

apģērbi. Lielā stila vakara frizūras nav atļautas dienas

sarīkojumiem, kur nu vēl darbam!

Tā kā vakara tērpiem parasti nav piedurkņu, tad ro-

kās mauc smalkas ādas un gara veida cimdus. Arī šajā

jautājumā nav iespējama vispārināšana, jo cimdu vilk-

šana un nevilkšana pakļauta tāpat modes svārstībām. Cim-

dus nedrīkst atstāt rokā sēžoties pie mielasta galda.

Izvēloties vakara tērpus un rotājumus, par visām lie-

tām jāatceras, ka laba gaume prasa materiāla īstumu.

Imitācijas nav pieļaujamas ne apģērbu, nedz rotājumu

materiālos.

Ja dāmām būtu jāšaubās par vakara tērpu piemēro-

tību, tad $ādos gadījumos jāsalīdzina sava tērpa izvēle

ar kungu apģērbiem, joi lielā stila vakara tērpi iet līdztekus

kungu fraku tērpiem.
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Zemgales

Raksturīgākie
sieviešu
tautas

tērpi

Nīcas

Krustpils
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Latgales Lielvārdes

Pēcpusdienas — „five o clock tea" jeb launag-

laika tērpi.

Šiem tērpiem pilnīgi cits raksturs kā iepriekšējiem.

Vispirms te materiāls vilna, samts vai pusvilna. Veids —

mēteļa ģērbs (kleita). Galvā parasti atstāj cepuri, jo šī

īsā sarīkojuma raksturs izsakāms īsos vārdos: — „es tik

tāpat, garām ejot, ienācu". Kurpes jāaun ādas ar izgrie-

zumu un augstiem papēžiem. Šī sarīkojuma laiks ierobe-

žots starp pl. 5 un 7 vakarā.

Dāmu pēcpusdienas tērpiem atbilst kungu smokingu

tērpi.

Priekšpusdienas un franču „vēlo brokastu" jeb
mūsu pusdienas laika tērpi.

Šī dienas laika tērpi daudz neatšķiras no pēcpusdienas

tērpiem. Bet ja te gribētu saskatīt paveidus, tad te mē-

teļģērba vietā redzami jakas (ziemā īso kažoku) tērpi.
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Kurpju daļā — kurpes ar auklām un puszemiem papēžiem.

Arī šajā laikā cepures nenoņem.

Tautiskos sarīkojumos.

Arī šajos sarīkojumos būtu jāiegaumē viens otrs li-

kums. Vispirms jau novadu tērpu izvēlē būtu jāpieska-

ņojas savai dzimtenei. Lai gan Kūrsas tērpi (Nīcas, Ru-

cavas un Bārtas) ir grezni un iedaudzināti, tad arī citu

novadu tērpiem ir savs īpatns daiļums. Nebūtu labi, ja
mēs pievērstos visi tikai vienam novadam, padarot mūsu

tērpu izvēli vienpusīgu. Pēdējā laikā jau izviesusies griba

par katru cenu mainīt mūsu tautisko tērpu materiālus

(linu un vilnas vietā ņemt zīdu), jo tie esot par pras-

tiem. Etnogrāfiskiem tērpiem tāda materiāla maiņa nāca

tikai par ļaunu.

Tāpat būtu jāatceras, ka vaiņagi valkājami tikai mei-

tām, bet sievām — sievu cepures un nāmati. Apavi tau-

tiskam tērpam ir no ādas materiāla, bet ne brokāta vai

zīda. Vislabāki dara tās dāmas, kas arī te izvēlās seno

apavu veidu.

Vīriešu ģērbi

Bieži vien klients, apzinādamies sakāmā vārda nozīmi:

apģērbs dara vīru, — griežas pie drēbnieka pēc padoma
kā tādā un tādā gadījumā ģērbties? Lai kāds no ma-

niem jaunākiem amata biedriem nepaliktu noteiktu at-

bildi parādā, tad gribu dot dažus aizrādījumus. Pirmā

vieta vakara viesību uzvalku starpā tagad pieder frakai

un smokingam, bet abi šie apģērbi velkami tikai pēc pīkst.
7 vakarā. Dienas viesībās, turpretim, lietojams cutaway's,

(kas gandrīz pilnīgi izskaudis vizītsvārkus), ar svārkiem!

līdzīgas vai tā sauc. fantāzijas krāsas vesti un strīpotām
biksēm.

Smokingam tagad ierādīta vieta mazākās vakara vie-

sībās, bet frakai — plašākos un svinīgākos izrīkojumos.

Pie smokinga pēdējā laikā dažreiz valkā, parastās melnās
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vestes vietā, — baitu no mazgājamās pikejdrānas, kas

piedod tā izskatam svinīgāku nokrāsu. Pie smokinga pie-

der pilnīgi melna kakla saitīte (taurenīts) bez kādām

strīpām.

Kā jau minēju, fraka velkama plašākos un svinīgā-

kos gadījumos, un tai piestāv balta veste (pikejdrānas)

un balta kakla saite. Pie abiem šiem vakara uzvalkiem

jāaun melnas lakkurpes vai' lakzabaki (tikai bez kādiem

raibumiem) un melnas zīda izeķes. Krūšu kabatā ievie-

tojams baltais, bet ne, par nožēlošanu, tik bieži lieto-

tais raibais kabatas lakatiņš. Kādreiz tik ļoti iemīļotām

mīkstām krekla krūtīm tagad pieteikts karš un vienīgi cie-

tās krūtis un stāvās, atlocītiem stūriem apkaklītes der

pie smokinga un frakas.

Ja saņemot ielūgumu uz kādām vakara viesībām nav

skaidrs šo viesību raksturs, tad atjauts namatēvam par to

tuvāki apvaicāties. Bet jau no ielūgumu izsūtīšanas kārtības

var spriest par paredzēto viesību nokrāsu. Ja ielūgumi iz-

sūtīti jau laikus pirms viesībām, tad viesības domātas pla-
šas un svinīgas, bet ja ielūgumi izsūtīti tikai dienu iepriekš
vai pat uzaicinājums saņemts pa tālruni, tad viesības do-

mātas intīmākas.

Dienas viesību uzvalku kārtība.

1. Kāzās un kristībās (priekšpusdienā), pēcpusdienas
viesībās un izstāžu atklāšanās jāģērbj! vizītsvārki ar raibu

vesti, strīpotām biksēm un melni-pelēku kravati vai cu-

taway's ar melnu vai raibu vesti, strīpotām biksēm un

garu melni-baltu sienamu kravati.

2. Medībās — sporta žaķete ar galifē vai pumpbik-
sēm un žokeju cepure.

3. Ceļojumā — pelēka vai brūna žaķete un plats mē-

telis.

4. Nacionālos svētkos (dziesmu, vingrošanas v. fml.) —

īsie pelēkie kursiskie svārki (žaketes vietā) vai krāsainie

(zilie, zaļie vai brūnie) vidzemnieku svārki (cutaway*a

vietā) ar pelēkām biksēm.
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Vakara viesību uzvalku kārtība.

5. Kāzās (vakarā), ballēs un oficiālos mielastos jā-

ģērbj fraka ar baltu vesti un baitu kakla saitīfi, vai smo-

kings ar baltu vai melnu vesti un melnu kakla saitīti.

6. Intīmākās mājas viesībās (vārda, dzimšanas v. t. t.

dienās) — smokings vai melns vai arī zils uzvalks.

7. Bērēs — fraka vai melns uzvalks.

8. Nacionālo svētku vakara izrīkojumos (goda mielas-

tos) — baltie dižsvārki (frakas un smokinga vietā).
9. Teātrī pirmizrādēs — fraka vai smokings, bet pa-

rastās izrādēs — smokings vai zila vai arī melna ža-

ķete.
10. Oficiālā vizītē pie prezidenta — fraka.

Baltie dižsvārki
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Latviešu kažoki.

1673. gadā Duisburgas universitātes prof. J. Brands

raksta, starp citu, arī par mūsu kažokiem:
„
Vidzemnieku

apģērbs ir gandrīz tāds pats kā kurzemnieku. Bagātākie
valkā garus aitādu kažokus līdz pat ikriem. Kažoku iekš-

puse ir parupja (spalva), bet ārpuse gluda un balta (āda).
Kažokam šķērsām pār krūtīm abās pusēs ir piešūtas da-

žas uzšuves, četru vai piecu pirkstu platumā; vienas pu-

ses uzšuvju galos atrodas pogas un otras puses uzšuvju

galos ir cilpas, ar kurām kažoku aiztaisīt ciet. Pie ple-
ciem ap locītavām ir iešūtas izrakstītas ādas piešuves

(uzšuves); tāpat arī izrakstīti uzpleči vīles vietā līdz pat

apkaklei. Izrakstītas ir arī abas kažoka malas līdz apak-
šai."

, Šī ir vecākā un plašākā liecība par mūsu kažo-

kiem. Otra liecība pieder Brotcem, kas 18. g. s. bei-

Latviešu kažoki
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gās šos augšā, minētos kažokus no dabas uzzīmējis. Mūsu:

etnogrāfiskam mūzejam izdevies tikai vienu šāda veida

kažoku iegūt. (Pagaidām tas vēl nav izstādīts publiskai

apskatei.)

Attēlā redzami šie kažoki sekošā kārtībā: kreisā pusē

Sesavas pagasta, Jelgavas apriņķī vīrieša kažoks (Zem-

galē). Otrais pa kreisi vīrieša kažoks no Liezeres pag.
Madonas apr. Zēna kažoks — no Sesavas pag.

Sievietes kažoks — no Vidzemes (oriģināls atrodas Igau-

nijas valsts etnogrāfiskā mūzejā). Šī kažoka piegrieztne

un pa daļai arī rotājums ļoti līdzīgs mūsu vīriešu ka-

žokam un tamdēļ bez kāda riska pieskaitāms mūsu ap-

ģērbu pūram. Igauņi gan mēģina šo kažoku pieskaitīt

savam entografisko tērpu krājumam, jo viņa izcelšanās

vieta neskaidra (rietumu Vidzemē), bet par sliktu viņiem

te runā tas apstāklis, ka pārējām somu-ugru tautām (če-

remisiem-mordviņiem) cita apģērbu piegrieztne, turpretim,

mūsu kažoku un mēteļu piegrieztnes līdzīgas seno prūšu

un leišu apģērbu veidam.

Pēdējais kažoks ir tas pats vidzemnieku kažoks, tikai

skatīts no muguras puses.

Cik no apraksta saprotams un no zīmējuma redzams,

tad gaiši dzeltenos aitādas kažokus rotāja melnām, spilgti
baltām vai sarkani brūnām ādas uzšuvēm (aplikācijām),
kuras novietoja uz krūtīm, plecu, piedurkņu un padušu

vīlēm, ap kabatām un ap kažoka malām. Brotce bez tam

vēl aizrāda, ka virs šiem ādas kažokiem vēl pārvilkuši
nātnus mēteļus, ko saukuši par uzvalkiem. Pēdējiem va-

jadzēja pasargāt kažoku ādu no traipiem.

Šis skaistais kažoka veids ar saviem īpatniem rotā-

jumiem ir pelnījis lai mēs to atdzīvinātu par jaunu mūsu

ziemas sporta un medību tērpiem, kuri tagad nevar le-

poties ar savu īpatnību. Šaubīgiem un kautrīgiem tau-

tiešiem derētu palūkoties uz poļu, čechu, slovaku un un-

gāru tautiskiem kažokiem un pamācīties no viņiem, —

but lepniem uz savējo. Ļoti zīmīgs bija uzņēmums ne*

Polijas prezidenta medībām par godu mūsu valsts vīriem.
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Cik bēdīgi te izskatījās mūsu aristokrāti savos «eiropiešu"

mētelīšos, blakus poļu labiešiem, kas visi bez izņēmuma

bija tērpušies poļu tautiskos kažokos.

Apģērba higiēna.

Apģērba izcelšanos, kā to redzam apģērba vēsturē,

sekmēja kauna sajūta un vēlēšanās pasargāt savu ķer-

meni no aukstuma un karstuma. Pirmais apstāklis at-

tiecas uz ētiku, bet otrs — uz še iekustināto jautājumu.

Kādam tad būtu jābūt higiēniskā ziņā ideālam apģēr-
bam?

1. Apģērbam jābūt piemērotam klimatiskiem apstāk-

ļiem. Lai gan mūsu laikā šī prasība liekas pate par sevi

saprotama, tad tomēr arī tagad šai ziņā pietiekoši daudz

grēko: Piem.: Mūsu kungu apģērbi par daudz biezi va-

sarā un it sevišķi nepiemēroti biezi un pieguloši viesī-

bām, kur siltās telpās visu nakti tādos apģērbos jādejo.
Toties atkal mūsu skaistam dzimumam, kas nešaubīda-

mies seko Parīzei (kur daudz siltāks klimats kā Latvijā),
ziemas apģērbs par daudz plāns.

2. Apģērbam jābūt vieglam. Tas nedrīkst traucēt ādas

elpošanu, kas ne mazāk svarīga kā elpošana ar plaušām.

Šī iemesla dēļ nav ieteicami gumijētie vai metallizētie ap-

ģērbi.

3. Apģērbam jābūt viegli tīrāmam. Senās Eiropas

tautas nenēsāja veļu, kas ir jaunāko gadsimtu sasniegums,

bet toties viņas bieži tīrīja pašu virsģērbu, kas tagad, da-

žādu audumu neizturības dēļ, nemaz netiek tīrīts. Pē-

dējais apstāklis sekmē slimības dīgļu.izvazāšanu.

4. Apģērbam jābūt vaļīgam, un tas nedrīkst kropļot

pašu ķermeni. Jau sākot no viduslaikiem, dāmas skaistu-

ma vārdā ar korseti sažņaudza savu viduci, kas tik sliktu

iespaidu atstāja uz pašu un uz viņu pēcnācēju organis-

miem. Tikai pašlaik ķermenis brīvi uzelpo no šī žņauga,

un tā vietā sekmīgi stājusies vingrošana un citi skaistu-

ma kopšanas paņēmieni.
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5. Vasaras apģērbam jābūf gaišā krāsā, jo tumšas

krāsas apģērbs arī no vieglas drānas neļauj izstarot mie-

sas siltumu, tādā veidā ap miesu koncentrējot neveselīgu
karstumu.

Traipu tīrīšana.

Traipu tīrīšanai jāizvēlās drošākie, parocīgākie un vis-

nevainīgākie līdzekļi un darba paņēmieni. Katrā ziņā tādi,

kurus var pielietot nemaz neizārdot apģērbu atsevišķās

sastāvdaļās un par kuriem nav jābaidās, ka tie varētu sa-

maitāt auduma krāsu un apģērba fasonu.

Būtu ļoti ērti un patīkami, ja rastos kāds univirsāls

traipu tīrīšanas līdzeklis, ar kura palīdzību varētu jeb-
kuru traipu no jebkura auduma izņemt. Tāda pagaidām
vēl nav. Dažādām vielām, no kurām gadās traipi, ir tik

īpatnējas un savdabīgas īpašības, ka gandrīz katrs traips

prasa īpašu pieeju jautājuma sekmīgai atrisināšanai. Tam-

dēļ, pirms stājas pie traipu tīrīšanas, ir jānoskaidro, no

kādām vielām radies traips un kādās attiecībās šo vielu

īpašības stāv pret paša auduma īpašībām. Jo tuvākas šīs

īpašības, jo grūtāk izvēlēties attiecīgo tīrīšanas līdzeklī.

Svaigus traipus vieglāk iztīrīt, nekā sastāvējušos, kas

jau paspējuši iespiesties paša auduma šķiedrā un iekaist.

Vecu traipu tīrīšana prasa daudz vairāk laika, pacietības
un piedzīvojumu. Šī iemesla dēļ ieteicams traipus iztīrīt

nekavējoties, un jo vairāk tamdēļ, ka dati par traipu raša-

nās apstākļiem ar laiku var aizmirsties.

Norādījumus par traipu būtību un īpašībām var gūt

atceroties apstākļus, kādos to rašanās bijusi iespējama,

piem., taukaini traipi varēja rasties pa ēšanas laiku, tintes

traipi no rakstīšanas, sveķi no priežu malkas v. t. t. Daž-

reiz traipu var pazīt pēc šmakas, piem. darvu, degutu v. c.

Arī traipu atrašanās vieta var dot zināmus norādījumus

par to dabu, piem. traipi uz vestes krūtīm un žaketes at-

lokiem liek domāt, ka tie varējuši rasties no ēdieniem vai

dzērieniem; traipi uz apkakles un dūrgaliem zināmā mērā

norāda uz sviedriem.
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Taukaini traipi palaikam mīkstāki (arī iestāvējusies),
nekā no saldumiem un sveķiem radušies.

Stājoties pie traipu apstrādāšanas ar ķīmiskiem līdzek-

ļiem, attiecīgais apģērba gabals pamatīgi jāizsukā vai jā-

izdauza, lai atbrīvotu no putekļiem.

Ķīmiskai tīrīšanai palīgā jāņem arvien tīra un neplū-
koša lupatiņa, tādā pat krāsā ka tīrāmais audums. Var

ņemt arī higroskopisko vati. Tad, uzlejot lupatiņai attie-

cīgo tīrīšanas līdzekli, velk to pāri aptraipītai vietai, cen-

šoties af izrīvēšanas palīdzību traipus izšķīdināt un uzsūkt.

Lai saudzētu auduma šķiedras, rīvēšana nedrīkst būt

pārāk stipra. Nekad neko nedrīkst darīt ar varu. Pacietība

un atkārtots mēģinājums arvien dod labāku iznākumu.

Sevišķi uzmanīgi jāapietas ar gaišiem un krāsainiem audu-

miem. Sevišķi pēdējos nekad nav ieteicams rīvēt vai berzt.

Pirms ķeras pie tiešas traipa tīrīšanas, jāpārbauda tīrī-

šanas līdzekļu iespaids uz pašu audumu, resp. auduma

krāsu, spīdumu v. c. Šajā nolūkā ar tīrīšanas līdzekli vis-

pirms? saslapina dotā auduma lupatiņu, vai, ja tādas nav,

tad pašu apģērbu mazāk redzamā vietā. Ja tīrīšanas lī-

dzeklis nekādu iespaidu uz pašu audumu neatstāj, tika!

tad sāk apstrādāt aptraipīto vietu.

Apstrādāšanas veids un pielietojamās ķimikālijas at-

karīgas no auduma šķiedras īpatnējās dabas un nokrā-

sojuma.

Ķimikālijām jābūt pilnīgi tīrām.

Ja nav iespējams droši konstatēt, no kā traips radies,

tad arvien tīrīšanu iesāk ar visnevainīgākiem līdzekļiem.

Kā tāds vispirms mināms ūdens, jo ūdens ir ķīmiski neitrāls,

bet toties labs šķīdinātājs. Ūdens jāņem remdens, bet

nevis karsts, kā to pa laikam daži domā. Dažas vielas,

piem. olbaltumi, no karstuma sarec, dodot nešķīstošus sa-

vienojumus, kurus vēl grūtāk izņemt. Ja ar ūdeni nekas

nav panākams, tad ņem palīgā spirtu. Bet ja arī tad vēl

neko nelīdz, tad jāmēģina tīrīt ar benzīnu vai benzolu

Pielietojamo ķimikāliju iedarbība atkarīga no to ķī-

miskās dabas. Piem. ziepju iedarbība uz netīrumiem di-
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binas galvenā kārtā uz spēju ārkārtīgi viegli emuļģēt da-r

žādas vielas, kā taukus, eļļas v .c., tas ir pārvērst tās ļoti
smalkās pilītēs un uzturēt šķīdumā. Šīs pilītes pārklājas

ar plānu ziepju putu kārtiņu, kas neļauj tām vairs uz au-

duma nostiprināties, un ir ar ūdeni viegli aizskalojamas.

Ziepju saknīšu un citu saponīnu saturošu līdzekļu iedar-

bība dibinās uz saponīna diezgan lielo emuļģēšanas spēju,

t. i. līdzīgi ziepēm šī viela rada ūdenī putas, kuras at-

brīvo audumu no netīrumiem.

i Apstrādājot taukainus traipus ar zodas, boraka vai

amonjaka šķīdumiem, tauki skaldās glicerīnā un tauk-

skābēs; šos ūdenī šķīstošos produktus pēc tam var viegli
ar ūdeni izmazgāt.

Visā visumā jāievēro, ka pēc apstrādāšanas ar dažā-

diem ķīmiskiem līdzekļiem, kā vīnskābes, citronskābes,

skābeņskābes v. t. t. šķīdumiem, audumi aizvien rūpīgi

jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Lielāko daļu traipu izņem galvenā kārtā ar dažādu šķī-

dinātāju palīdzību, piem. spirta, benzīna, benzola, chlc<-

roforma, tetrachloroglekļa ētera, sēroglēkļa v. c. Attiecībā

uz auduma šķiedrām šis tīrīšanas veids ir vissaudzī-

gākais, bet tā kā par nokrāsojumu to nevar teikt, tad ir

jābūt ļoti uzmanīgiem. Ēters, sērogleklis, benzīns un ben-

zols ir ārkārtīgi degoši, kā tvaiku, tā šķidrā veidā, tamdēļ

arī šajā ziņā ļoti jāuzmanās. Chloroforms un tetrachlor-

ogleklis nedeg, tā tad tie vismaz šajā ziņā nav bīstami.

Šeit pievedu dažu biežāk sastopamo traipu — tīrī-

šanas paņēmienus.

Alus traipus iztīra no zīda, vilnas un kokvilnas audu-

miem ar remdenu ūdeni, ziepju šķīdumu vai ziepju sak-

nīšu novārījumu.

Apdeguma traipi kokvilnā ļaujas izņemties apstrādājot

ar cblorkaļķu šķīdumu un pēc tam pamatīgi ar ūdeni iz-

mazgājot.

Svaigus asins traipus iztīra no zīda, vilnas un kok-

vilnas jau ar remdenu ūdeni. lestāvējušiem, turpretim,
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nepieciešama apstrādāšana ar zodas šķīdumu. Pec tam

audums pamatīgi jāizmazgā ar ūdeni.

Svaigu augļu traipus apstrādā vispirms ar aukstu ūdeni,

tad ar ziepju šķīdumu un vispēdīgi ar karstu ūdeni. lestā-

vējušies augļu traipi jāapstrādā vispirms ar vāju amon-

jaka šķīdumu vai skābeņskābes, vīnskābes vai citronskā-

bes šķīdumiem. Pēc tam audums labi jāizmazgā ar ūdeni.

Ja arī tas vēl nelīdz, tad balina ar sēra paskābi — sē-

raino gāzi.

Darvas traipus izņem ar chloroforma un sēroglekla pa-

līdzību.

Minerāl-eļļas traipus (piem. no šujmašīnas) izņem ap-

traipot attiecīgo auduma vietu ar ētera vai benzola mai-

sījumu un dedzināto magnēziju. Putriņai pamazām no

virspuses apžustot, no apakšas uzsūcas arvien jaunas šķī-

dinātāja daļas. Šķīdinātājs ņem līdz izšķīdušās vielas.

Šķīdinātājam izgaistot, tās paliek magnēzija pulverī. Magnē-

ziju — kopā ar uzsūkto eļļu — pēc izžūšanas vienkārši no-

pūš vai nosukā.

Pernica un svaigas eļļas krāsas ļaujas jau ar benzolu

iztīrīties. Turpretim, iekaltu šās, — vispirms jāuzmīkstina

ar terpentīneļļu un tad jāizšķīdina chloroformā vai tefra-

chlorogleklī.

Joda traipi jāapstrādā ar fiksāžas sāls šķīdumu un jā-

izmazgā ar ūdeni.

Svaigi kafijas, kakao, šokolādes un piena traipi izzūd,

mazgājot jau ar aukstu ūdeni vien. Turpretim, iestāvē-

jušies — vispirms jāuzmīkstina ar glicerīnu un tikai tad

izmazgājas ar ūdeni. Uzmanību! Glicerīns daudzas au-

duma krāsvielas šķīdina.

Ratu smēri izņem no zīda, vilnas un kokvilnas audu-

miem ar šķīdinātāju — acetona, amilalkohola, ētera, chio-

roforma v. c.
— palīdzību.

Rūsas traipus izņem ar karstu vīnskābes vai citron-

skābes šķīdumu. levecojušos traipus izņem ar sālsskābi.
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Skābe ātri jāneitralizē ar amonjaku un pamatīgi jāizmazgā,
citādi var ciest pats audums.

Sārmus neitrālizē ar vājas etiķskābes šķīdumu un iz-

mazgā līdz [neitrālai reakcijai.

(Skābes neitrālizē ar atšķaidītas zodas šķīdumu un iz-

mazgā ar ūdeni.

Vaska un stearīna traipus tīra (lielumu vispirms ar

nazi nokasot) pielietojot šķīdinātājus, piem. ēteri, chio-

roformu, tetrachloroglekli v. c. Var rīkoties arī sekosit

nokasa ar nazi visu iespējamo un, uzliekot uz atlikušo

traipa daļu uzsūcošu papīri, gludina ar karstu gludekli.
Vaski un stearīns sasūcas papīrī, bet audums paliek tīrs.

Sveķus šķīdina terpentīnā, chloroformā, tetrachlorog-

lēklī v. c.

Sviedru traipus izņem ar spirtu vai amonjaka šķī-
dumu.

Zāles zaļumu iztīra no zīda, vilnas un kokvilnas audu-

miem ar spirtu Vai benzīnu, pārmazgājot vēl ar tīru ūdenī.

Tauku un sviesta traipus no zīda, vilnas un kokvilnas

audumiem izņem apstrādājot tos ar benzīnu, benzolu v.1.1.

No zīda — bez tam vēl — ar dichloretilēnu.

No liniem — ar maisījumu, sastāvošu no 15 gr. ziepju,
100 gr. etiķskābes, ētera un 60 gr. amonjaka vienā litrā

ūdens.

No vadmalas — ar borāka (25 gr.) šķīdumu ūdenī (V*'

ltr.) — velkot remdenā šķīdumā apmērcētu suku par ap-

traipīto vietu.

Vilnas audumus, bez tam vel, var apstādāt ar vāju amon-

jaka šķīdumu (1:8).

Tauku un sviesta traipus var ļoti ērti izņemt atkārtoti

rīvējot audumus ar karstu svaigu baltmaizi.

Svaigus tintes traipus var izņemt ar skābeņskābes, vīn-

skābes vai citronskābes šķīdumiem. Audumi nekavējo-
ties jāizskalo ar ūdeni. Neaizmirst vispirms pārbaudīt
šo ķimikāliju iedarbību uz audumu krāsu!
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īstā vīna traipus izņem ar vīnskābes-alkohola šķīdumu.

Mākslīgi krāsotu vīnu traipus izņem ar vīnskābi vai

balina ar sēra pārskābi, kā arī pārmaiņus apstrādājot ar

nātrija bisulfīta un vīnskābes šķīdumiem. Dažreiz lieto

arī ūdeņraža pārskābi. Pēc tam audumu apstrādā vēl

ar amonjaku un izmazgā ar ūdeni.

Sieviešu apģērbi

Kā to jau proporciju aprakstā mācījāmies, sievietes

ķermenis nedaudz atšķiras no vīrieša ķermeņa. Pie tam

jāņem vērā, ka sievietei mugura šaurāka, krūtis — pa-

teicoties krūšu dziedzeriem, — augstākas, taljas vai jo-

stas vieta, no kakla mērojot, īsāka resp. augstāka, un,

beidzot, gūžas platākas nekā vīrietim. Sīkāki šo jautā-

jumu neapskatīsim, bet pāriesim tieši pie mēra ņemšanas

kārtības.

Mēru ņemšana. Sievietes mētelim mēru ņemot (skat.

«Apģērbu veidotājs" 77. lap. p. zīm. I. II.) vispirms lie-

kam mēru pie punkta d un mērojam līdz pkt. E mu-

guras platumu (a—b apzīmē mērojamā attālumu no pun-

kta a līdz punktam b, kas tekstā bieži pielietots).

1) d—E — muguras platums.

2) a—b — taljas garums.

3) a—c — mēteļa garums.

4) Mērot no muguras vidus a i, I. zīm., paduses

dziļums.

5) i—j — sānu garums.

6) a—k — piedurknes garums.

7) f — krūšu apmērs.

8) g — taljas apmērs.

9) L — gūžu apmērs.

Klošētas kleitiņas šūšana. Klošētu kleitiņu piegriež di-

vās daļās: augšējo daļu taisni, blūzei līdzīgu, un apak-

šējo daļu — svārciņus, kuriem pielaists attiecīgais pla-

tums, lai tie kristu plati, pulkstenveidīgi resp. klošveidī-

gi. Ņemot piegriezto gabalu, šuves vietās pa atzīmētiem



170

krītiem ievelkam dūrienus. Sadiedzam blūzītei krūšu ie-

griezumus, sānu šuves un plecu šuves. Tāpat sadiedzam

svārciņiem sānu šuves un pa zīmējumu piediedzam pie
blūzītes. Sadiedzam kreiso piedurkni un iediedzam to, sā-

kot diegumu no priekšpuses. Tad kleitu pielaikojam un

pa atzīmētiem krītiem ievelkam diegus. Sašujam krūšu

iegriezumus (ja tādi ir) un atgludinājam, šuvi nepārgrie-
žot. Tālāk, ar vienkāršo šuvi, sašujam blūzītei sānu, ple-
cu un piedurknes šuves. Pēc tam sašujam apakšējās da-

ļas resp. svārciņu sānu šuves. Sašūtās šuves atgludinājam.
Atdiedzam pa zīmējumu piedurknes galus, piediedzam pa

zīmējumu svārciņus pie blūzītes, iediedzam abas piedurk-
nes un pielaikojam otro reizi. Pēc tam piešujam pie blū-

zītes svārciņus un iešujam piedurknes. Atdiedzam pa zī-

mējumu kleitiņas apakšējo malu, atdiegtās šuves kreiso

malu nolīdzinājām vienādā platumā un noliecam uz krei-

so pusi Va —1 cm lielu šuvi un nodiedzam vēlreiz. Tāpat

piedurknes dūrgalos noliec Vs cm no noliektā atlocījuma.

Piešujam pie kakla cauruma slīpi grieztu auduma strē-

meli (no plāna kokvilnas vai zīda auduma) ar šuvi uz

kreiso pusi un atdiedzam. Strēmeles otro malu noliecam

ar V2cm lielu šuvi un nodiedzam. Ar vīlējamiem dū-

rieniem piešujam pie kakla cauruma piešūtās strēmeles

malu pie virsdrānas tā, lai dūrieni labajā pusē nebūtu re-

dzami. Tāpat atšujam dūrgalus un kleitiņas apakšu. Ap-

mētājam šuves un nogludinājām kleitiņu.

Formas jeb krokotas kleitiņas šūšana. Krokotas klei-

tiņas pagatavošana daudz neatšķiras no klošētās kleitiņas

pagatavošanas. Starpība tikai tā, ka klošētas kleitiņas

apakša krīt klošveidīgi brīvi, bet krokotas kleitiņas apak-

šējā daļa, kas tiek piešūta pie blūzītes, tiek iekrokota un

līdz gūžu galiem ar mašīnu nošūta. Augšējās daļas pagata-

vošana ir tāda pat kā klošētās kleitiņas pagatavošana,

tādēļ to otrreiz neaprakstīšu. Krokotas kleitiņas apakš-

daļu pagatavojot, vispirms pa zīmējumu noliecam apak-

šējo malu un ar vīlējamiem dūrieniem nošujam un no-

gludinājām, lai apa*kšējā mala būtu plāna. Zīmētās kroku
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vietās ievelkam dūrienus. Pa ievilktiem dūrieniem nodie-

dzam un krokas piediedzam jostas vietā pie blūzītes un

pielaikojam. Pēc pielaikojuma nošujam krokas ar 1 cm

platu šuvumu, ko sākam no augšas un beidzam starp sēd-

vietu un celi. Krokas sagludinājam. Piešujam krokoto daļu

pie jostiņas. Apmētājam šuves un nogludinājām.

Krokotas kleitiņas taisa dažādos veidos un pie grie-
šanas krokas iedala dažādos platumos. Pielaikojot, jāska-

tās, lai krokas kristu brīvi, jo pretējā gadījumā krokas

ies vajā.

Vilnas un zīda kleitas (pamāves) pagatavošana. Vilnas

un zīda pamāves pagatavo dažādos veidos, skatoties pēc

pastāvošās modes. Pagatavošanas kārtība vilnas un zīda

pamāvēm vienāda. Šuves šuj vienādi platas kā vilnas, tā

zīda audumam, izņemot ļoti irstošu audumu, kam šuves

šuj platākas un atšūj tās vēlreiz uz kreiso pusi. Ņemot

piegrieztu pamāvi, lai abas puses varētu vienādi apstrādāt,

jāievelk dūrieni šādās šuves vietās: plecu iegriezumā, sā-

nos, plecos, apakšas .malā, ap piedurknes caurumu, ap

apkakles caurumu, piedurknes dūrgalā un šuves. Dūrie-

nus ievelkam ar 2—21/? cm gariem priekšdūrieniem, at-

stājot pa auduma virspusi ejošo dūrienu apm. 1 cm va-

ļīgāk. Paceļam auduma virsējo pusi no apakšējās puses

par tik daudz, lai auduma vidū, starp virsējo un apak-

šējo pusi ievilktos diegus būtu iespējams pārgriezt, uz-

manot, lai tie neizvilktos. Kad dūrieni pārgriezti, tad vis-

pirms sadiedzam pa dūrieniem krūšu iešuves (ja tādas

ir), sānu šuves, plecu šuves, piedurknes iekššuves un el-

koņa šuves. Līdztekus priekšmalai iediedzam piedurknes,

pirmo ņemot kreiso piedurkni. Atzīmējam piedurknes šu-

ves vietas uz labo pusi un iediedzam labo piedurkni, pēc

kam pielaikojam. Pielaikojot taisām attiecīgas atzīmes, no-

spraužot spraudadatām. Ja klientes ķermeņa abas puses

vienādas, tad pielaikojam vienu pusi, bet otro pusi atzī-

mējam pēc iepriekšējās puses zīmējuma. Ja klientes ķer-

meņa katra puse savādāka (kā mēdz sacīt „ar šķību au-

gumu"), tad jāpielaiko abas puses. Pie pielaikošanas ga-
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balu apzīmējam un ievelkam šuves vietās jaunus dūrienus.

Ja pielaikojot, pārgrozījumu nav un pamāve piedien au-

gumam kā parasti pēc proporciju metodes piegrieztiem

apģērbiem, tad pielaikošana izrādās tikai formas lieta un

šuves paliek negrozītas. Pie pirmā uzlaikojuma jāņem vē-

rā klientes visas vēlēšanās, pēc iespējas neatkāpjoties no

izmeklētā modeļa jeb modes lapas, jo pretējā gadījumā

var iznākt nepatikšanas tādēļ, ka pie gatavas pamāves sa-

ņemšanas kliente var būt neapmierināta, ja pamāve ie-

vērojami atšķirsies no pasūtītā modeļa.

Pēc pielaikojuma noārdām piediegtās piedurknes. Sa-

šujam krūšu iegriezumus, sānus un plecu šuves un atglu-

dinājam. Apakšas malu noliecam pa zīmējumu un no-

diedzam. Sašujam piedurknes iekššuvi un atgludinajam.
Pēc zīmējuma sadiedzam un sašujam elkoņa šuvi, noliecam

un nodiedzam pa zīmējumu dūrgalus, ar 1 mm priekšdū-
rieniem ievelkam piedurknes virsējo apaļojumu, sākot apm.

5 cm no elkoņa šuves un beidzot priekšpusē apaļojuma

sākumā apm. 4 cm no ieķššuves. levilkumu taisām 3—

5 cm, vai arī skatoties pēc modes. lediedzam piedurknes,

piediedzami apkakli un pielaikojam otro reizi. Parasti šis

Ir. galvenais pielaikojums, jo tagad pamāve atgādina jau

gatavas kleitas veidu. Pie pielaikošanas redzamas atkal

visas pielaistās kļūdas uri ja tādas ir, tad tagad tās katrā

ziņā jāizlabo, lai vēlāk nebūtu jāārda gatavs ģērbs.

Atzīmējam kakla apaļojumu un apkakles fasonu un

taisām pārējās atzīmes, ja tādas būtu vajadzīgas. Pēc ot-

ra pielaikojuma apstrādājam apkakli, piešujot slīpu au-

duma strēmeli, nodiedzam un ar vīlējamiem dūrieniem

atšujam. Ja pamāve ir ar apkakli, tad pec attiecīga zīmē-

juma pagatavojam apkakli un piešuj am. lešujam piedurk-

nes, apmētājam visas šuves, atšujam dūrgalus un apak-
šu ar vīlējamiem dūrieniem un nogludinājām pamāvi.

Vakara un balles Meitas (pamāves) pagatavošana; Va-

kara pamāves šūšanas kārtība tādi pati, kā iepriekš mi-

nētās pamāves šūšanā mācījāmies. Vakara pamāvi parasti

pagatavo vienādā krāsā, ar garām piedurknēm.
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Balles pamāves (kleitas) pagatavošana daudz neatšķi-

ras no dienas pamāves pagatavošanas: Šūšanas kārtība

tāda pati, tikai balles pamāvi šuj bez piedurknēm, ar dzi-

ļu kakla iegriezumu un dažādiem rotājumiem un izšuvu-

miem, skatoties pēc modes.

Mēru tabula.

Sieviešu kostīmjakas jeb mēteļu zīmēšanai pēc mācī-

bas grāmatas «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 119. v. c.

normālam augumam pielietojama sekojoša mēru tabula:

P. S. Tabulā apzīmētie mēri vienam lielumam lasāmi

no augšas uz leju. Piem., a—b apzīmē: no punkta a līdz

punktam b 21 cm U; t. %

Krusu apmērs

Gūžu apmērs

84

92

■88

96

92 96

100 ļ108

100

110

104 108

116 124

112

128

116

130
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Paduses zemums .

Kakla zemums
.
. .

Plecu līnija , . .
Taljas garums .: . .
Gūžu līnijās . .'. . .
Jakas garums . . ■.
Taljas dziļums . . .
Kakla platums mug.
Muguras platums . .
Rokcauruma līnija
Priekšgab. atdalījums
Puskrūšu apmērs . .
Uzlaidums oderēm

Kakla plat. priekšgab.
1 li ģūžu mērojums . .
Uzlaidums . :

Mugurasšuves noslēg.
Sānu iznēm. mugurā.
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Mēteļu šūšana.

Pēc izmeklētā fasona un noņemtā mēra izgatavo pie*

griežtni. Pie piegrieztnes pagatavošanas jāņem vērā, lai

cik komplicēts arī nebūtu piegriešanas gabals, savos pa-

matvilcienos palielk tas pats sadalījums, tikai notiek šu-

ves rotaļa. Ja ņemam «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 118.,

119., 120., 124., 125., redzam 5 atsevišķus zīmējuma vei-

dus. 118. zīm. katrs sāns ir ar vienu šuvi, bet 125. zīm.

četrām šuvēm. Šuves, pēc vajadzības, var pārcelt no

vienas vietas uz otru. Ar to gabaliem tiek dotas tikai ci-

tas šuves vietas. Šim apstrādājamam gabalam ņemsim pa-

raugu no «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 120. Kad iz-

grieztne pagatavota, tad liekam piegrieztni uz drānas un

ar krītu apzīmējam gar piegrieztnes malu. Pie griešanas

izlaižam rezerves sekošās vietās: priekšpusē uz r
1—3~z

līnijas 3 cm, sānos 02—l 1
—v 3 1/» cm, sānu šuvei muguras

pusē no IV2—k3—f2 3 cm, pie kakla pie punkta r
2 cm,

no r—f1 2 cm, no t2 līdz o, r līnijas krustojumam, mugu-

ras gabalam no t—3 IV2 cm, J-c 2 cm.

Sieviešu mētelim muguras vidū c—f—f1 līniju griež

bez šuves, tāpēc pie punkta k 1 ieliekama piegrieztnē tik

liela kroka, kamēr muguras vidus līnija paliek taisna.

Pārējās šuves malas priekšpusē r
1—2—z1

,
sānos o

2—l2—v,

un muguras šuvi 3—k1—f2 piegriež pa krīta zīmējumu,

bez uzlaidumiem. Pa piegrieztiem rezerves daļu zīmēju-

miem ievelkam dūrienus, lai abas puses būtu vienādas, un

atzīmējam kopā šujamo centru, muguras un sānu gabalam

uz rokcaurumu līnijas pie punkta k.

Piegriežam stīvdrēbi priekšmalai, lai segtu visu virs-

drānu, bet priekšgabala sānu pusei visu plecu, nobeidzot

taisnā līnijā no punkta o
2—3. Sašujam audekla šuvi pār

krūtīm sākot no r
1—3 ar vienādu šuvi. Ja uz audekla

liek sarus, tad apstrādā tāpat kā žaketei (sk. piķierēšana).

Muguras gabalu sānos pie k1 pastiepj par tik daudz, lai

dabūtu muguras vidu pēc piegrieztnes zīmētās līnijas, sa-

gludina audeklu un sadiedz priekšgabala: šuves, liekot ple-

cos pie punkta r
1 abus gabalus vienādi, un diedzot tu-
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ram piegriezto priekšgabala malu pie ievilktiem dūrieniem;

ar 12 cm lielu šuvi diedzam abas puses vienādi līdz apakš-
malai. Liekam sagludināto audeklu uz galda, gludi uzklā-

jam virsdrēbi un diedzam (skat. žaketes pielaikojuma dieg-

šana), un sadiedzam pielaikojumam.

Pielaikojot jāņem vērā klienta visas vēlēšanās, neat-

kāpjoties, pēc iespējas, no izmeklētas modes lapas. (Pēc

„Apģērbu veidotājs" piegrieztiem mēteļiem pielaikojumā
nav jāmocās, jo šuves parasti paliek negrozītas, ja mērs

pareizi noņemts.) Taisām attiecīgas atzīmes, ja labojumi,

tad tos atzīmējam ar krītu. Pēc pielaikojumā apzīmējam

pielaikoto gabalu, piegriežam apkakli (sk. „Apģ. veid."

zīm. 92), pierīkojam apmales (bezaces) un piegriežam ode-

res, atzīmējot šuves vietas, tāpat kā virsdrānai, un sašujam

priekšējo šuvi pār krūtīm (ja tāda izgriezta), padiedzam
audeklu ju. t. t. (sk. žaketes priekšmalas pagatavošanu)v

Kostīmjakas piegrieztne (skat. "Apg. veid." 109. — 120. zīm.)
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Sieviešu mētelim vai kostīmu jakai oderi iediedz un iešuj

tad, kad gabals gatavs, mala sagludināta un ar tvaiku

notvaikota. Kad priekšmala pagatavota, sašuj sānus un

plecus, atgludina, uzliek apkakli, iešuj piedurknes (skat.

sānu, plecu, apkakles, piedurknes šūšana, tvaikošana). Kad

mētelis notvaikots, noliek, lai apžūst, pēc tam iediedz un

iešuj oderes. Šādā kārtībā pagatavo mēteļus no vilnas

drānas. Tādā pat veidā pagatavo arī kostīmjakas.

Kostīma svārku pagatavošana.

Kostīma svārki piegriežami pēc izmeklēta modeļa un

noņemta mēra. Svārku modelim, lai tas būtu cik kompli-

cēts, vienmēr būs jāpiedien ķermenim. Tādā veidā zīmē-

juma pamatmodelis paliek negrozīts, tikai tilpumi tiek uz-

laisti un šuves grozītas dažādos veidos, skatoties pēc mo-

des. Svārku piegriešanai ņemams pamatmodelis pēc ap-

ģērbu veidotājs" zīm. Nr. 137—142. Svārkus piegriežot,
visiem gabaliem pielaižam katrai šuvei 3 cm lielu vienādu

šuvi. Pa zīmētiem krītiem šuves vietās ievelkam diegus.

Pagatavojam mīderes jostu pēc jostas vietas apmēra, sa-

diedzam šuves, piediedzam svārkus pie mīdera jostas, at-

stājot kreisā pusē apm. 20 cm garu šķēlumu, pa zīmē-

jumu atdiedzam svārku garumu un pielaikojam.
Pie pielaikošanas ņemam vērā klienta vēlēšanos, neat-

kāpjoties no pamatmodeļa. Vērība jāpiegriež, lai svārks

brīvi kristu un gludi piegulētu taljas vietai, un apakšas

garums būtu vienādā attālumā no zemes. Pēc pielaiko ju-

ma šuves gludi apstrādājamas, piestrādājamas pie mīdera.

Apstrādā svārka apakšu, nogludina un piešuj pogas.

Sieviešu bikšu šūšana.

• Sieviešu bikses gatavo vairākos veidos. Pēdējā laika

ziemas sportam lieto vairāk bikses pēc vīriešu bikses for-

mas. Tādām biksēm piegriešanas pamatā arī jāņem vī-

riešu bikses, pēc «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 45.—50.

Piegrieztni uzstādot, jāņem mērītais gūžu apmērs. Uz jo-
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stas vietas no punkta a līdz m liekam 5 cm, bet pie

punkta o liekam tik lielu kroku, līdz dabūjam E2
—m 1k

no jostas apmēra. Mēru ņemšanas kārtība (sk. „Apģērbu

veidotājs" zīm. 33. lp.) ir šāda: 10 jostas apmērs, 2) gūžu

apmērs, 3) gurnu apmērs, 4) ceļa apmērs, 5) apakšas pla-

tums, 6) sānu garums, 7) soļu garums. Sievietēm soļu ga-

rumu nemēdz tā mērīt kā vīriešiem, bet nomēra sānu ga-

rumu no jostas līnijas līdz kāju pēdai, tad lūdz klienti

apsēsties uz krēsla un mēro no krēsla sēdvietas līdz jostas

līnijai. Dabūto skaitli atņem no sānu garuma, tādā veidā

dabūjam pareizo soļa garumu. Bikses apstrādā tāpat kā

vīriešiem (skat. bikšu šūšanu), tikai priekšā tās taisa ar

šuvi, bez šķēluma, un sānos pie kabatas vietām taisa 16—18

cm garus šķēlumus. Priekšpusē šķēlumam iešujami 6 pog-

caurumi un muguras pusē zem pogcaurumiem piešūj po-

gas šķēluma sapogāšanai.

Golfa bikses.

Sieviešu golfa bikses piegriežamas pēc „Apģērbu veid."

zīm. Nr. 144.—145. Šādas bikses tiek gludi apstrādātas bez

stiepšanas. Apakšā ap celi piešuj jostiņu vai ar gumiju

ievelk.

Plīša mēteļa pagatavošana.

Plīša mēteļus piegriež ar akotu uz augšu. Zīda, vilnas

un kokvilnas plīšam piemīt tā īpašība, ka to nedrīkst glu-

dināt, bet tas apstrādājams gludi, bez gludināšanas. Pa-

gatavošanas kārtība tāda pati, kā drānas mētelim. Mēteli

apstrādā bez saru drēbes uz viegla audekla. Arī šuves

nedrīkst atgludināt, bet sašūtās šuves, ja vajadzīgs, glu-

dināmas, velkot viegli gar gluddzelzs malu.

Adas mētelis.

Pie ādas mēteļa pagatavošanas vispirms pagatavojam

piegrieztni pēc noņemtā mēra un izmeklētās modes la-

pas. Tad nodod ādas izstrādātājam sašūt ādas pēc pie-
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grieztnes. Sašūtās ādas sadiedzam, iediedzam vatelinu urt

pielaikojam. Pēc pielaikojumā sadiedz šuves, sašuj un iz-

rīvē. Piediedz un piešuj apakšapkakli, iešuj piedurknes,
iediedz un iešuj oderes. Apkakles ādas mēteļiem var ga-

tavot, pielietojot pietiekoši bagātu fantāziju.

Kimono šūšana.

Kimeno piegriežams pēc „Apģ. veid." zīm. Nr. 127.; pa-

matmodelis zīm. Nr. 118. Priekšgabals, audekls un priekš-
mala apstrādājami tāpat kā mētelim. Kad priekšmala ga-

tava, piemērojoties virsdrānai, piegriežam oderi; sašujam

plecu šuvi sākot no punkta c līdz piedurknes galam; sa-

diedzam sānu un piedurknes šuvi, sašujam, atgludinām šu-

ves, piešujam apkakli, nogludinām, iediedzam un iešu-

jam oderes.

Bernu apģērbi

Borste (bērnu vestīte). Bērna borste (veste) zīmējama

pēc «Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 67. Priekšgabala vidū

Nr. 4. līniju līdz kakla vietai griež bez šuves. Sānos uz

z līnijas taisāma ar šuvēm muguras vidū uz b—f

Kreisā pusē iešujami pogcaurumi, bet labā pusē izveido-

jams 2 cm liels uzlaidums pogu piešūšanai. Borste taisāma

bez oderes, bet šuves gludi apstrādājamas. Kaklu un pa-

duses pēc zīmēšanas var veidot pēc patikas. Borstes ga-

mmām jābūt pāri jostas vietai, lai pogas varētu piešūt pie

punkta 4. uz sānu šuvēm tin uz muguras šūves, bikšu

uzpogāšanai.

Zēnu bikses (īsas). Zīmējamas pēc „Apģērbu veido-

tājs" zīm. Nr. 68.-69. Kabatas un priekšmalā līdz b—f 1
—

f—E līnijas krustojumam. Apstrādājamas tāpat kā lielās

bikses, tikai pie jostas bez āķa. lekššuvi f—g apstrādā tā-

pat kā lielām biksēm. Sānos taisāms ap 10—12 cm garš

šķēlums, sākot no jostas līnijas, ar muguras pusi virspusē.

Kad iekššuve un sānu šuve sašūta un šķēluma gali nostipri-

nāti, tad muguras pusei un priekšpusei piešuj jostiņu apm.
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3cm platu un pusi no jostas apmēra 2cm garu. Piešuj

jostiņām oderes, iešuj pogcaurumus un nogludina.

Zēnu žakete. Zēnu žaketi piegriež pēc mēra, tāpat kā

pieaugušiem, pēc „Apģērbu veidotājs" zīm. Nr. 22.; pie-

durknes pēc zīm. Nr. 26.-27. Proporcionālais sadalījums

atstājams tas pats, izņemot rokcauruma līniju, ko pie bēr-

na apģērbiem ņem Vs no krūšu apmēra. (Pieaugušiem

Vk+B.) Žaketes pagatavošanu skat. nodaļās, kur ir runa

par šūšanu ar mašīnu, priekšmalas pagatavošanu, kabatu

šūšanu v. t. t.

Zēnu mētelis. Zēnu mētelis piegriežams tāpat kā žakete.

Mērs ņemams virs žaketes.

Zēnu blūze. Zēnu blūze zīmējama pēc «Apģērbu vei-

dotājs" zīm. Nr. 61.— 65. Blūze apstrādājama gludi.

Meiteņu mētelis. Meiteņu mētelis piegriežams pēc «Ap-

ģērbu veidotājs" zīm. Nr. 118. Apstrādājuma aprakstu
skat. nodaļā, kur* ir runa par dāmu mēteļu šūšanu.

Meiteņu kleitiņa. Meiteņu kleitiņa griežama tāpat kā

mētelis, tikai priekšmalā S—n— z
1 līnija griežama vienā

gabalā un pie kakla bez iegriezuma. Kleitiņa gludi ap-

strādājama.

Meiteņu biksītes. Meiteņu biksītes piegriežamas un ap-

strādājamas tāpat kā sieviešu bikses.

Veļas šūšana

Vienkārša angļu šuve. Vienkāršo angļu jeb plakano
šuvi lieto pie veļas šūšanas. Šādu šuvi šuj divos paņē-

mienos, nolīdzinot šuves malas. Auduma gabalus jāsaliek

ar labo pusi kopā, atstājot apakšējās malas šuvi par
lk cm

platāku, kā virsējo, tad sadiedzam, sašujam un izlīdzi-

nājām. Platāko šuves malu apliecam ap šaurāko un tad

atkal piediedzam un piešujam. Ja pirmo šuvi šujam ar

atpakaļdūrienu, tad otrā šuve jāšuj ar vīlējamiem jeb ma-

šīndūrieniem.
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Divkārša angļu šuve. Šādu šuvi Šujam trijos paņēmie-

nos: nolīdzinātās malas saliekam ar labo pusi kopā, sa-

diedzam un ar atpakaļdūrieniem sašujam 1 cm platu šuvi,

pēc kam šuves malas izlīdzinām katru uz savu pusi. Katrai

malai atliecam uz āru *ķ cm platu šuvi, pieliecam to pie

auduma, tad piediedzam un piešujam. Šuve gatavā veidā

ir apm. 1 cm plata.

Divkārša franču šuve. Divkāršo franču šuvi šuj divos

paņēmienos un to pielieto kleitu un citu irstošu audumu

šūšanai. Vispirms saliekam šujamā gabala auduma daļas

ar kreisām pusēm kopā tā, lai šuve būtu uz labo pusi,
tad sadiedzam un sašujam V2cm platu šuvi un izlīdzinām

sašūto šuvi. Pēc tam noliecam šo šuvi uz kreiso pusi

tā, lai sašūtā šuve paliek labajā pusē, nolīdzinājām spu-

ras jeb bārkstis, sadiedzam un sašūjam ar
34 cm lielu

šuvi.

Šīs šuves pēc tam vingrinājās šūt ar mašīnu, sākot ar

vienkāršo angļu šuvi. To apstrādājam * tādā pašā veida

kā ar rokām šujot: sadiedzam, sašujam ar mašīnu, no-

liecam šuvi un nošujam ar mašīnu otru reizi. Pēc tam

varam vingrināties šūt franču šuvi: sadiedzam ar kreiso

pusi kopā, sašujam ar mašīnu, nospiežam šuvi, sadiedzam

ar labo pusi kopā un atkal nošujam ar mašīnu. Kad at-

tiecīgās šuves esam ar mašīnu uz auduma strēmeles vin-

grinājušies šūt un šuves ņem noteiktu virzienu, tad au-

dzēknis sāk praktizēt šuves šūšanu no auduma izgriez-
tam gabalam.

Malu apšūšana. No auduma izgatavotā priekšmeta ma-

las apstrādā gan ar šaurāku, gan ar platāku šuvi (vīli),
atkarībā no pagatavojamā priekšmeta. Apšujamo malu no-

līdzinājām taisnā līnijā un noliecam uz kreiso pusi %cm

platu šuvi, pēc tam noliecam otro reizi, vēlamo šuves

platumu nodiedzam un apšujam ar vīlējamiem, atpakaļ-

jeb mašīndūrieniem. Lai stūri neiznāktu biezi, tos ap-

strādā šādi: stūros noliec apm. V2cmplatu šuvi, tad no-

liec otro reizi vēlamās šuves platumā un nospiež ar uz-

pirksteni vai gludināmo dzelzi. Pēdējo locījumu atlokam at-
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pakal. Pēc tam nolokām trīsstūri šķērsām pāri pār sa-

locīto stūra punktu, rodot šuves vietu stūra šuvei. Pie

noliektā trīsstūra pielaižam 3 m.m lielu šuvi un pārējo au-

dumu no stūra izgriežam. Stūri no kreisās puses sadiedz

un sašuj pār ielocījumu ar atpakaļ- vai pārmalu dūrie-

niem, pēc tam apšuj visapkārt nolocīto malu. Malas var

apšūt arī ar šķērsām grieztu lieku audumu. Šķērsām griez-

tas auduma strēmeles sašuj, veidojot garu lentīti, pie-

diedz un piešuj pie augšējās malas V2cmlielu šuvi. Tad

izlīdzina un uz otro pusi noliekto malu piešuj. Apšuvumu

var ņemt dažādā platumā un var noliekt uz labo vai

kreiso pusi. Apšuvumu ar slīpu audumu lieto dažādu iz-

liektu un zāģveidīgu izgriezumu apšūšanai. Ar lentīti ma-

las noslēdz, nolokot audumam % cm lielu malu, uzdiedz

lentīti, tad abas malas piešuj. Malu noslēdzot ar mež-

pusi un nošuj gar malu. Malu apšujot rotājošiem dū-

ģinēm, tās piešuj ar vienkāršu šuvi, nolokot uz auduma

nerriem, ko izdara malu arī nolokot, dažādiem paņē-

mieniem. Malu apšujot virzienā no labās uz kreiso pusi,

diegu atstājot virs adatas gala, noslēdz malu ar pog-

caurumam līdzīgiem dūrieniem; šos dūrienus pie tam var

dažādi kombinēt. Kātiņu dūrienus šuj virzienā no krei-

sās uz labo pusi. Diegs ņemams uz priekšu divreiz tik

daudz, kā atpakaļ. Divkāršo kātiņu dūrienu veido,

apšujot iepriekšējo dūrienu pamīšus. Ķēždūrien v šuj

virzienā no augšas uz leju, durot adatu tur, kur diegs iz-

nācis no iepriekšējā dūriena, un pavedienu aizmetot aiz

adatas. Kad adatu duram drusku tālāk no tās vietas,

kur diegs iznācis no iepriekšējā dūriena, veidojas stū-

ra māks posms. Līkloču dūrienus šuj dažādiem pa-

ņēmieniem, ja veidojam mazus līkumus, tad nošujam te-

košu rindu vienādu priekšdūrtenu un caur tiem izlocām

otru diegu, ņemot vienu reizi no vienas, bet otru reizi

no otras puses. Veiklos dūrienus veido līdzīgi līkloču

dūrieniem, ievelkot otro diegu.
Tālāk vingrināsimies ar mašīnu (šuves) malas apšūt

(vīlēt): paceļam adatu visaugstākā stāvoklī uz augšu. Tad

atskrūvējam skrūvi, ar kuru pieskrūvēta spiedēja pēdiņa,
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un pārmaiņām to ar vīlētāja pēdiņu, un pēdējo pieskrū-

vējam. Vīlējumā auduma mala nolīdzināma un nolokāma

apm. 1 cm no gala. Tad auduma malu noliekam vīlētāja

pēdiņā un pavelkam zem adatas, nolaižam pēdiņu uz leju
un pēc pirmiem 5 dūrieniem pavelkam darbu aiz pave-

diena galiem viegli uz priekšu, līdz sasniedz zobiņus resp.

auduma vilcēju. Lai dabūtu vienādu šuvi, vīlētājam vien-

mēr jābūt ar audumu pilnam.

Vīlētājā laižamā auduma mala jātur vienādi uz kreiso

pusi; ja vīlētājā iet par daudz auduma, tad audums jātur

mazliet labā pusē. Arī šādi vingrinājumi vispirms jāizmē-

ģina uz auduma strēmeles. Vīlēšanai un mežģinu šūšanai

ir katrai sava pēdiņa. Šīs abas darbības izpildāmas vienā

paņēmienā. Kad audums ir zobiņu sasniedzis un tas sāk

audumu vilkt, tad paceļam adatu un uzceļam pēdiņu, lai

atbrīvotu šuvi no spiediena; pēc tam mežģines galu ie-

velkam vīlētājā labā isāna šķēlumā un mežģines malu va-

dām zem adatas virs vīlētājā. Nolaižam pēdiņu un vadām

mežģini virs vīlētājā, skatoties, lai mežģine ietu virs vī-

lētājā šķēluma zem adatas. Rēgulējamais vīlētājs ir tāds,

ar kuru var šūšanas platumu rēgulēt. To izdara, atgriežot

vīlētājā skrūvi un to pavelkot uz labo vai kreiso pusi,
skatoties pēc vēlamā šuves platuma. Audumu ievelk maz-

liet vīlētājā. Auduma malu ieliek vīlētājā pēc mēra. Au-

dumu jānorēgulē, velkot to ar pirkstiem uz priekšu vai at-

pakaļ, kamēr attīstās šuve un auduma mala atrodas zem

adatas. Tad var pēdiņu nolaist un sākt šūt. Audumu jā-

vada tā, lai vīlētājs būtu piepildīts.

Sieviešu veļa

Sieviešu krekla šūšana. Piegrieztam kreklam vispirms

piešujam sānos ķīļus (ja ir vajadzīgi), tad sadiedzam

krekla sānus, liekot tos rokcaurumu vietās kopā un

ņemot platāko šuves malu muguras pusē. Tad pie-

laikojam un sašujam ar vienkāršo angļu šuvi. Pēc

tam apšujam rokcauruma un kakla izgriezumus ar šķēr-
sām griezta auduma strēmeli, ar uzpirksteni atspiežam
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šuvi, nodiedzam vienādi un nošujam ar šuvi uz kreiso

pusi. Kaklu un rokcaurumus var apšūf ar mežģinēm un

ari robot ar zobiņiem. Tad nolokām krekla apakšu ga-

tavā veidā ar 1 1/*—IV2 cm platu šuvi un nošujam apakšas
malu. Ja kreklu taisa uz pleciem sapogājamu, tad, lai

plecu pogcaurumi neizplīstu, pleca galā liek audumu di-

vām kārtām apm. 6 cm no pleca gala. Pogcaurumus tai-

sām priekšpusē, bet pogu šujam muguras pusē. Kad kreklu

pagatavojam bez piegrieztiem uzplečiem, tad krekla augš-

daļu līdz rokcaurumu dziļumam noloka, apvīlē un pie-

šuj uzpleča vietā attiecīga garuma lentes.

Pamave jeb svārki (brunči).

Pamāve ir sens latviešu vārds, ar kuru apzīmēja sie-

viešu brunčus jeb svārkus. Šinī gadījumā tas apzīmēs

apakšsvārkus. Pamāvju šūšanas kārtība tāda pati, kā

kreklam. Ja audums no zīda vai batista, tad to šujam ar

divkāršo franču šuvi, ja audekla — tad ar angļu šuvi.

Paslavas (bikses).

Sākot šūšanu, vispirms apstrādājam sānu iegriezumu,

apm. 20 cm garu. Ņemam taisnu, 5 cm platu strēmeli.

Auduma strēmelei jābūt tikpat garai, kā visam šķēluma

garumam priekš- un mugurpusē. Auduma strēmeli pie-
diedzam pie šķēluma malas tā, lai strēmeles malas labā

puse būtu pie gabala kreisās puses, un piešujam ar V2cm

lielu šuvi. Tad nospiežam šuvi uz piešūtās strēmeles pusi,
atlokām strēmelei otro malu uz kreiso pusi ar % cm lielu

šuvi un lokām atliekto šuves malu tā, lai tā segtu pir-

mo šuvumu. Pēc tam piediedzam bikses priekšpusē (līdz

šķēluma apakšējam galam) un nošujam.

Muguras pusē nolokām šuvi tā, lai šuve iznāk uz

malu, pēc tam nodiedzam un nošujam gar abām malām,

uzlokām muguras pusi virspusē un priekšgabala pusi

apakšā un nostiprinājām šķēluma galu, nošujot ar trīs-

stūri un nosienot diegiem galus. lekššuves jāsašuj sa-
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liekot pie sēdvietas abus stara galus priekš- un muguras

pusei kopā (platāko šuvi atstājam muguras pusē), tad no-

diedzam uh sašujam ar angļu šuvi. Stara apakšējos ga-

lus nolokām un nošujam, tad sadiedzam ar krusta šuvi

abus starus kopā. Diegumu sākam priekšpusē no augš-

malas un beidzam muguras pusē pie augšmalas, tad

sašujam ar vienādu 1 cm platu šuvi abās pusēs. Labajā

pusē šuve jāizgriež 3 mm šaurāka, platākā puse jā-

pārloka pāri un jānošuj (vislabāk ar angļu šuvi). Saga-

tavojot jostas vietu, ievelkam priekšpusi ar 3 mm priekš-
dūrieniem V' 2 cm no malas un savelkam vienādi priekš-

gabalu, iegrumbājot līdz % jostas apmēra --- 4 cm (ga-
rākais uzlaidums — pogu piešūšanai). Tāpat jāievelk mu-

guras puse, atstājot % jostas platumu 2 cm pogcauru-

miem. Tad piediedzam 5 cm platu attiecīga garuma josti-

ņu, liekot jostiņas labo pusi pie gabala kreisās puses,

piediedzam un piešujam ar i/2 cm lielu šuvi. Nošuvuši jo-

stiņas galus, atlokām to uz labo pusi, tad piediedzam

ielocīto jostiņas malu pāri šuvei un nošujam muguras

pusē abas puses. Priekšpusē jostiņai jābūt visam jostas

apmēram -ļ-- 6 cm. Pusi jostas ]- 2cm piešujam priekš-

gabalam, bet pusi 4 cm nošujam jostiņas veidīgu lenti,

kas turētu paslavas pie jostas vietas. Tad iešujam mu-

guras pusē uz jostiņas vidus katrā galā 2 cm garu pog-

caurumu, IV2 cm no jostiņas gala gareniski, bet mugu-

ras vidū pret krusta šuvi — šķērsām. Vienu pogcaurumu

gareniski taisām priekšgabalam pielaistās lentes galā un

piešujam 3 pogas: divas pogas mugurpuses šķēluma pie-

pogāšanai sānos un vienu — uz lentes muguras vidū.

Muguras vidu var atstāt arī bez pogcauruma, un josti-

ņas galos priekšgabalam var pielaist arī tā, lai lenti va-

rētu sapogāt muguras vidū.

Ņieburs.

Ņieburu (apakštaļu) šujam tāpat ar angļu šuvēm, kā

citu veļu. Ņieburu gatavo dažādos veidos — priekšā, mu-

gurā vai sānos sapogājamu. Pagatavošanas princips ne-
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mainas, tikai attiecīgas pogu vietas novieto no vienas šu-

ves otrā un dažādi grezno.

Sadiedzam krūšu iegriezumus, un piediedzam sānu ga-

balus. Tad, vienādi pieliekot pie rokcauruma, piediedzam

muguras gabalu, sadiedzam plecus, muguras gabalu un

priekšgabalu, vienādi liekot pie pleca, bet muguras pusi

mazliet turot vaļīgāk. Visām platākām šuvēm jābūt mu-

guras pusē. Pēc pielaikojumā sašujam sadiegtās šuves.

Labajā pusē priekšgabalam atlokām uz kreiso pusi 5 cm

lielu malu, tad no ielocītās drānas nolokām vēl uz kreiso

pusi 2V2 cm un, iepriekš piediedzot, nošujam gar priekš-

malu un šuvi. Kreisajā psuē nolokām tādā pašā veidā, kā

labajā pusē, tikai uz labo pusi. Ap jostas vietu piešujam
4 cm platu jostiņu. Jostiņas labo pusi liek pie ņiebura krei-

sās puses, piešuj ar V2cm platu šuvi, tad atloka jostiņu

Uz labo pusi, piediedz un piešuj. Rokeaurumus un kaklu

atšuj tāpat kā kreklam, iešuj labajā pusē pogcaurumus

1 cm no malas un IV2 cm garus. Ņieburu šuj arī' bez pie-

grieztiem pleciem. Tādā gadījumā piegrieztnē pielaistos

plecus noliec līdz rokcauruma līnijai, uzplečus piešujot

no lentes vai mežģinēm.

Rita jaka.

Rīta jaku piegriežam pēc platas jakas ar viengabala

piedurkni. Ja audums bijis šaurs, tad piešujam sānos pie-

spraustus gabalus, sadiedzam, sānus liekot pie pogcau-

ruma kopā, tāpat sadiedzam plecus, liekot pie kakla kopā

un muguras gabalu mazliet (1 cm) pieturot. Plānam au-

dumam šuves diedzam uz labo pusi, pielaikojam un sa-

šujam ar franču šuvēm. Biezāku audumu šujam ar vien-

kāršām šuvēm un vēlāk apmētājam. Tad sašujam piedurk-

nes šuvi, nolīdzinājām dūrgalus, atdiedzam, atšujam ar

vīlējamiem dūrieniem un nolīdzinājām kakla vietu. No-

griežam no auduma slīpas, apm. 5 cm platas strēmeles tā,

lai pietiek apšūt apkārt jakai, un piediedzam. Diegumu
sākam no jakas kreisās puses apakšējās malas, liekot

strēmeles labo pusi pie jakas kreisās puses, tad apdie-
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dzam priekšmalu kreisā pusē, kakla vietu un labo priekš-

malu, apakšu nobeidzot tai pašā vietā, kur diegumus sā-

kām, un piešujam ar Va cm platu šuvi. Atdiedzam pie-
šūto malu uz labo pusi, tā, lai šuve paliek neredzama,

nolokām strēmelei otro malu ar % cm lielu šuvi un pie-

diedzam, lai strēmele gludi gulētu visapkārt pie jakas

un tad piešujam pa nolocīto ārmalu. lediedzam pie-

durkni, liekot to pie rokcauruma tā, lai piedurkne piedie-
nētu rokcaurumam un kristu priekšmalas virzienā uz leju.
Pirmo diedzam kreiso piedurkni: sākam no rokcauruma

un piedurknes saskaņotā apaļuma priekšpusē, virs apa-

ļuma piedurkni vaļīgāk pieturot un beidzam diegumu sāk-

šanas vietā. Pārliecinājāmies par piedurknes kritumu. Ja

piedurkne par daudz uz priekšu, tad atzīmējam to zem

rokcauruma apaļuma vietas, t. i. atzīmējam piedurknes

un rokcauruma stāvokli. Tad piedurkni izņemam un lie-

kam piedurknē atzīmēto vietu zemāk, un iediedzam par

jaunu. Izmērām piedurknes šuves vietas attālumu no sā-

nu šuves un atzīmējam to labajā pusē. Labajā pusē lie-

kam piedurknes šuvi tanī vietā, kur atrodas kreisās

piedurknes šuve. Labo piedurkni diedzam no piedurk-

nes šuves vietas un ieturam tādā pašā virzienā, kā kreiso.

Pirms diegšanas ieteicams piedurknes iespraust ar spraud-

adatām (kniepadatām) un tikai pēc tam diegt. Kad pie-

durknes iešūtas, iešujam arī pogcaurumus, nogludinājām

un iešujam pogas. Kakla vietā piešujamai strēmelei jābūt

saskaņotai ar kakla caurumu, ko iegūstam, uzliekot kakla

vietu gludi uz galda tā, lai pleci būtu gludi, un tad no-

ņem piegrieztni.

Apvalks (ķitelis).

Ķiteli piegriež tāpat kā kleitu, tikai priekšpusē pie-

laiž 5 cm platāku priekš pogām un dubultojuma. Parasti

taisa priekšā sapogājamu. Sāni, pleci un piedurknes ap-

strādājamas kā rīta jakai. Pie griešanas priekšmalā pie-

laiž atlocījumam 10-12 cm. Pēc zīmējuma izgriežam sā-

nu kabatas, nolokām augšmalu un nošujam. Tad nolokām
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apkārt kabatas sānu malu, apakšu uzdiedzam zīmētā ka-

batas vietā un uzšujam. Kabatus galus nostiprinājām 2—3

reizes, pāršujot ar mašīnu. Ja audums nav tik plats, var

piešūt lieku drēbes gabalu no tā paša auduma. Kad tai-

sām ar vīrieša apkakli, tad pie kakla nošujam 4—5 cm

lielu stūri, atdiedzam pa zīmējuma priekšmalu, tad at-

diedzam apakšas malu, nolokām atdiegtam atlocījumam
xh cm lielu šuvi, nodiedzam un ar mašīnu nošujam. Tad

piediedzam apakšapkakli, liekot apakšapkakles apakš-
malas vidu uz muguras vidus šuves vietu, ar % cm lielu

šuvi diedzam līdz kakla stūrim, un, pie kakla priekš-

gabala apaļojuma apkakli vaļīgāk pieturot, piešujam. Pie-

gludinājam apakšapkakli līdz pirmai pogu vietai ar 3 cm

lielu stāvapkakli, nolīdzinājām vienādā platumā tā, lai

priekšstūri būtu vienādi, pielaižot '}ļ% cm lielu šuvi virs-

apkakles piešūšanai. Piediedzam virsapkakles ārējo malu

pie apakšapkakles, ar labo pusi kopā, un piešujam ar % cm

lielu šuvi. Atdiedzam sašūto šuvi, nodiedzam gar ap-

kakles nolocījumu pie kakla vietas, uzlaižot virsapkakli

vaļīgāku. Nodiedzam virsapkakles iekššuvi tā, lai tā segtu

apakšapkakles šuvi, un piešujam ar mašīnu. Apkakles ga-

atlokām uz apakšapkakles pusi un ar vīlējamiem dū-

rieniem piešujam. Tad iezīmējam pogcaurumus, 1% cm

no malas un 2V2—3 cm garus, iegriežam un iešujam. Pir-

mai pogcauruma vietai jābūt apkakles nolocījuma galā

un pēdējai ap kabatas vidu. Piedurknes ķitelim gatavo un

iešuj tāpat kā rīta jakai. Pēdīgi nogludina, piešuj po-

gas un pakaramo.

Mežģines.

Mežģines pielieto visdažādākos veidos veļas izgrezno-

šanai. Ar mežģinēm noslēdzam šuves, rotājam dažādus

izgriezumus v. t. t. Tās lieto ņieburiem, pamāvēm un

paslavām.

Krokas.

Krokas lieto veļas greznošanai; bez tam krokām ir

arī praktiska nozīme auguma daiļošanai un veļas ērtu-
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mam. Augumam ar lielām krūtīm kreklam liekam kro-

kas pie kakla, lai krekls priekšpusē nebūtu par šauru.

Pamāvi ieteicams krokot no jostas vietas jeb pusgūžām

augumam ar mazām gūžām. Paslavas pie jostiņas kroko

augumiem ar vāji attīstītām gūžām. Rīta jakai krokas

iešuj līdz krūšu augstumam, lai tā būtu vaļīgāka un ne-

ierobežotu kustību brīvību.

lešuves.

lešuves pa lielākai daļai lieto resniem augumiem šū-

tai veļai. Ar iešuves palīdzību izņem no pagatavojamā

gabala lieko audumu un mākslīgi veido slaikāku figūru.

lešuves var arī greznot mežģinēm. Ir dažādas iešuves,

kas kalpo vienīgi greznošanai, kā ņieburam, kreklam, pa-

māvei, paslavai v. t. t., skatoties pēc modes.

Izvilkuma darbi.

Izvilkuma darbi pastāv no diegu izvilkšanas un vi-

dējo diegu dažāda veida sakopošanas. Izvilkumus veido

pie malu noslēgšanas. Izvilkumu darbiem jāizvēlas gluds

audums, kā linu audums, batists, panama, mazgājamais

zīds v. g. Diegs jāpieskaņo attiecīga auduma krāsai un

arī auduma rupjumam. Pie malu apšūšanas nolokām at-

tiecīgā platumā šuvi, nodiedzam to pie noliektas šuves

malas un tad izvelkam 5—6 diegus; pēc tam, virzoties no

kreisās puses uz labo pusi, malas apšujam, uzņemot uz

adatas 3—5 diegus un adatu iedurot šuves malā; tāpat ap-

šujam pretējās puses malu, veidojot stabiņu veidīgu rin-

du. Vienu malu šujot pēc iepriekšējā veida un pretējā pusē

ņemot no vienas un otras blakus atrodošās kopiņas, vei-

dosim zāģveidīgu stabiņu rindu.

Aplikācija.

Liekam uz auduma kopējamo papīru, uz tā — zīmē-

jumu un ar smailu zīmuli vai citu priekšmetu uz apli-

cējamā gabala uzzīmējam attiecīgu zīmējumu: lapu, ziedu,
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tauriņu v. c. Uzzīmēto priekšmetu pēc iespējas dabiski

attēlojam, izšujot to ar piemērotiem (diegiem vai dziju.

Pielieto arī auduma izgriezumus attiecīgās krāsās: kā la-

pas un citus priekšmetus. Ķermeņu aplicēšanai visnoderī-

gākais ir neirstošs audums. Lai zīda audumu dabūtu gludu,

to.vispirms uzdiedz uz papīra, pēc tam uz vēlamā auduma.

Ātšujot priekšmetus, lietojam vienāda garuma dūrienus.

Pie ziedu izšūšanas jāņem vērā krāsu toņi. Kontūras šu-

jam ar kāta dūrieniem un beidzot ar spodrajiem dū-

rieniem.

Angļu spodrais šuvums.

Šo darbu vislabāk veidot uz lina auduma. Angļu spod-
rais šuvums sastāv no dažāda veida lapiņām, caurumiem,

kātiņiem un citām atsevišķām sīkām dalām. To lieto ve-

ļas' izšūšanai tādēļ, ka tas ir izturīgs. Uzzīmējam uz au-

duma attiecīgo zīmējumu un apšujam to ar priekšdūrie-
niem. Pēc apšūšanas ar priekšdūrieniem apaļos cauru-

miņus pārgriežam krustiem auduma virzienā, atlokām uz

kreiso pusi un apšujam ar spodro šuvumu. Šuvumu sā-

kam labajā pusē no augšas uz apakšu, ņemot diegus citu

pie cita tik cieši, lai atsevišķie dūrieni nav redzami. Ja

apšuvumam kādu vietu gribam izcelt, tad tas pie apvilk-

šanas jāpiepilda ar priekšdūrieniem. Apaļos punktus vei-

dojam, šujot vairākus dūrienus vienu uz otra. Darbu ro-

tājot ar lapiņām, tās apvelk priekšdūrieniem un pilda. Pil-

dījums nedrīkst pārsniegt zīmējuma malas. Platākās vie-

tās tam jābūt augstākam. Pildījumu pēc tam pāršujam.

Ar angļu spodro šuvumu izstrādātā priekšmeta malas mēdz

noslēgt dažāda veida zobiņiem, tos pildot tāpat kā iepriek-

šējos un pāršujot ar malu apšujamiem (pogcauruma) dū-

rieniem.
'*

Franču rišelje.

Uz auduma pārnesto zīmējumu apvelk divas reizes ar

priekšdūrieniem, lai audumu izgriežot, tas neizirtu, un ie-

strādā apšujamo pavedienu. Šo darbu savieno ar izgrie-

zumiem, izšujot dažāda veida ziedus un lapiņas, kuras ar
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mazām stīdziņām savienojas ar audumu. Šāds izšuvums

ir mazāk izturīgs. levilktos diegus nostiprina ar malu ap-

šujamiem dūrieniem. Malas apšujam no kreisās uz labo

pusi, adatu durot pret sevi un diegu turot tā, lai to pie-
velkot rastos cilpiņas un veidotos vijiņas gar izgriežamo

malu. Dūrieniem jābūt vienādā garumā un vienādā attā-

lumā. Zīmējuma platās kontūras pilda ar tās pašas krā-

sas diegu, pielietojot ķēžu vai kāta dūrienus. Šādu izšu-

vumu lieto dažādu segu izšūšanai, galdu celiņiem, veļai.

Vispār — baltu audumu izšūšanai. Franču rišeljē ir pa-

šu pirmsākums, jo viņi pirmie ir sākuši šādus izšuvu-

mus veidot.

Vīriešu veļa

Vīriešu krekls. Priekšgabalam iegriež priekšā no kakla

vietas 40—48 cm garu iegriezumu. legriezuma apakšga-
lā iegriež uz katru pusi 3V2 cm. Vispirms atlokām katrai

iegriezuma malai, kas nāk no augšas, V2cmlielušuvi uz

labo pusi, pēc tam lokām vēlreiz 3 cm lielu šuvi uz labo

pusi. Noliekto piediedzam un nošujam ar 2—5 mm pla-
tu šuvumu. Katrā pusē no šuvuma nošujam vienādā at-

tālumā O/2 cm) 3 krokas 2 mm platumā. Krokas šuves pa-

beidzamas iegriezuma garumā. Kad iešuvumi gatavi, tad

pārlokām kreisās puses atliekumu uz labo pusi un uz-

diedzam. Ņemam 3 cm platu un 10 cm garu auduma strē-

meli, tik garu, lai segtu visus iešuvumu galus. Strēmelei

atlokām visapkārt % cm lielu šuvi, uzdiedzam to uz iešuvu-

mu lejas galiem un uzšujam. Krekla muguras gabalam

un priekšgabalam novīlējam apakšu un sānus 15 cm no

apakšas. Muguras gabala augšdaļu no vidus sadala čet-

rās vienlīdzīgās daļās un ar 3 mm gariem priekšdūrieniem
ievelkam krokas, uz pleca garuma atstājot katrā pusē vie-

nu ceturto daļu nekrokotu. Krokas izlīdzinājām un sa-

dalām tā, lai tās būtu vairāk muguras vidū. Tad piedie-
dzam muguras gabalam uzplečus — vienu uz labās puses

un otru uz kreisās puses un piešujam ar V2cmlielušu-

vi. Uzpleču labo pusi atlokām uz augšu, nogludinājām un
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nošujam gar uzpleča malu 2 mm platu šuvi. Tad piešu-

jam uzplečus priekšgabalam, piediedzam uzpleča apakšējo

daļu pie priekšgala, pie kakla liekot kopā, ar šuvi uz labās

puses un piešujam. Uzpleča virsējai pusei nolokām vVa

cm lielu šuvi uz kreiso pusi, uzdiedzam uzplečus uz priekš-
gabala tā, lai segtu pirmo šuvumu, pēc kam nošujam. Tad

piešujam krekla apkaklīti: piediedzam apkakli pie kak-

la cauruma, sākot diegumu no krekla kreisās puses ar šu-

vi uz auduma labo pusi; liekam apkakles labo pusi pie

krekla kreisās puses un atstājam apkaklei galos V2cmlielu

šuvi, pēc kam piešujam. Atlokām apkakles otrā malā V2

cm lielu šuvi uz kreiso pusi un nošujam apkakles galus ar

šuvi uz kreiso pusi, apkakli uz labo pusi, uzdie-

dzam uz iepriekš piešūtās šuves tā, lai to segtu, un nošu-

jam. Sadiedzam un sašujam priekš- un muguras gaba-
la sānu šuves, liekot kopā pie rokcauruma un platāko pusi

atstājot muguras pusē. Apakšā atstājam 15 cm lielu šķē-

lumu. Šķēluma galu noslēdzam ar mazu trīsstūra auduma

gabaliņu. Piedurknes pagatavojam sekojoši: piešujam šķē-
luma apakšpusei 3 cm auduma strēmeli ar šuvi uz labo

pusi, šķēluma augšgalā atstājot apm. 2 cm garāku par

šķēlumu. Tad atlokām strēmelei uz kreiso pusi V2cm

lielu šuvi, pārlokām pāri piešūtai šuvei, piediedzam un

piešujam. Virsējai šķēluma malai ņemam taisnu 5 cm pla-
tu auduma strēmeli un 3V2 cm garāku par šķēlumu; pie-
diedzam un piešujam, liekot strēmeles labo pusi pie audu-

ma kreisās puses. Strēmeles otro malu nolokām ar V2

platu šuvi, veidojot pie šķēluma augšējā gala trīsstūri,

tad nodiedzam un nošujam gar abām malām. Uzdiedzam

šķēluma virspusi uz apakšpuses tā, lai no priekšpuses ska-

toties šķēlums būtu uz mugurpusi. Šķēluma augšgalā trīs-

stūri nostiprina nošujot. Pēc tam sašujam piedurknes šu-

vi. Piedurknes galus ievelk aproces platumā. Piediedzam

aproces apakšējo malu pie piedurknes, atstājot galos V2
cm lielu šuvi un piešujam ar šuvi uz virspuses. Sašujam

aproces galus, veidojot augšējos .stūrus apaļus un nolokot

virsējai aproces malai V2cmlielušuvi. Tad nodiedzam uz

labo pusi un visapkārt nošujam. lediedzam piedurknes,
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liekot sānu un piedurknes šuves kopā un atstājot piedurk-
nei platāko malu. Piedurkni iešujam ar angļu šuvi. Tad

iegriežam pogcaurumus: priekšmalā 3, pie apkakles, līdz-

tekus apkakles šuvei, un uz piedurknes, līdztekus ap-

roces šuvei, un piešujam pogas. ,

Virskreklu pagatavo tāpat kā dienas kreklu, piešujot

zem auduma strēmeles trīsstūrveidīgu lici krekla piepo-

gāšanai un apkaklē mugurpuses vidū taisa vienu pogcau-

rumu apkakles piepogāšanai. Apkakli izgatavo no tā paša

materiāla, apšujot ārējās malas un apgriežot uz labo pu-

si, pēc tam piešuj pie taisnas strēmeles (līdzīgas krek-

lam piešūtai apkaklei) ar 3 pogcaurumiem un piepogājam

pie krekla.

Naktskreklus var izgatavot arī bez apkaklēm, kakla

caurumu apaļi apstrādājot. Kreklu šujot, var iešūt pie-

durknes un pēc tam sašūt piedurknes iekššuvi un sānu

šuves reizē.

Vīriešu apakšbikses. Apakšbikses piegriež sānos bez

šuveSj ar šuvi soļa iekšpusē. Vispirms nolokām kreisā pu-

sē pielaisto gabaliņu uz kreiso pusi un nošujam ar V2cm

platu šuvi. Nolokām labajā) pusē 1 cm lielu šuvi uz krei-

so pusi piegrieztai baterijai resp. uzlaidumam apakšpuses

segumam tā, lai tā iznāktu apm. 4 cm plata, un nošujam.

Apakšgalā atšujam iekššuves 12 cm uz augšu ar 1 cm

lielu šuvi un ar tikpat lielu šuvi atšujam apakšas malu. Tad

iešujam atzīmētās iešuves jostas vietā un piešujam jostas
tādā pašā veidā, kā krekla aproces, atstājot muguras vidū

6 cm garu šķēlumu. Sašujam iekššuves, augšā, pie krusta

šuves vienādi liekot, un pielaižot platāko šuvi muguras

pusē. Apgriežam kreiso stilbu uz kreiso pusi un ievelkam

labajā stilbā un sadiedzam abus stilbus kopā. Diegumu
sākam no soļa šuves un beidzam mugurā pie šķēluma;

no soļa šuves piediedzam līdz baterijas galam un sašujam

ar 1 cm lielu šuvi. Izgriežam kreisajam stilbam 3 mm

no šuves un, sākot no priekšpuses, nošujam šuvumu. No-

stiprinājām baterijas galu. lezīmējam kreisā pusē priek-
šā uz jostas 3 pogcaurumus 2 cm no jostas malas un 2V2
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cm garus, iegriežam un iešujam. Muguras pusē jostas la-

bajā pusē, kur beidzas piešuvums, iegriežam caurumu,

kuram jābūt tik platam, lai caur to varētu izvilkt kreisās

puses šauro galu, un apšuj pogcaurumu dūrieniem. Licītes

galos iešujam pogcaurumus un piešujam pogas.

Bērnu veļa zēniem. Bērnu veļu zēniem izgatavo tāpat

kā pieaugušiem, tikai ar mazāku mēru. Bikses taisa līdz

ceļiem. Skat. „bērnu veļa".

Bērnu veļa

Bērnu veļas pagatavošanas paņēmieni ne ar ko neat-

šķiras no pieauguša cilvēka veļas pagatavošanas; star-

pība tikai tā, ka bērnu veļa ir mazāka.

Ņieburītis. Sašujam sānu un plecu šuves ar angļu šu-

vi. Atlokām muguras pusē % cm lielu šuvi un nogludinā-

jām, pēc tam atlokām vēlreiz pa zīmējumu 2 cm lielu

šuvi virs- un apakšpusē un nošujam ar šuvi uz labo

pusi. Apakšu apšujam tāpat ar 2 cm lielu šuvi uz labo

pusi. Tad apšujam rokcaurumus un kaklu ar slīpa au-

duma strēmeli un atšujam. lezīmējam labajā pusē līdz-

tekus apakšai 4 pogcaurumus. Pirmo pogcaurumu zīmē-

jam IV2 cm no kakla. Tad iešujam pogcaurumus un pie-

Šujam pogas.

Biksītes. Paslavas (bikses) bērniem šuj tāpat kā pie-

augušiem, tādēļ tās šeit tuvāk neapskatīsim. Arī krek-

lu šuj tāpat.

Zīdaiņa drēbītes

1Krekls. Zīdaiņa kreklu pagatavo no mīksta un

gaiša auduma. Audumam jābūt tādam, kas laiž viegli
cauri gaisu. Zīdaiņa kreklu šuj pēc iespējas ar mazāk vī-

lēm un bez pogām. Kreklam ir tikai divas šuves, katros

sānos viena un tās šuj ar angļu šuvi; kreklu veido kimono

veidīgi ar piegrieztām piedurknēm, priekšā bez šuves un

muguras pusi atstājot vaļēju. Sašujam sānu šuves, ap-

vīlējam piedurknes galus, muguras šuves malas un apakšu.
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Kaklu apšuj ar slīpa auduma strēmelīti un nošuj uz krei-

so pusi. Mugurpusē pie kakla piešuj pa vienai lentītei,

lai varētu sasiet. Ap kaklu un rociņām mēdz šūt mež-

ģīnes.

Cepure. Zīdaiņa cepurīte sastāv no 5 daļām: 2 sānu

daļām, kas nāk katrā pusē galviņai un 1 vidus daļas, kas

sākas pie pierītes un beidzas pie kakla pakausī. Šūšanas

kārtība sekojoša: sadiedzam galvas vidus daļu ar sānu da-

ļām (diegumu sākam no priekšpuses un beidzam mugur-

pusē) un tad tās sašujam ar angļu šuvi. Pēc tam atvīlē-

jam priekšējo maliņu un varam piešūt arī mežģīnes. Apakš-
malu muguras pusē ievelk apm. 3 cm krokās un apšuj ar

\S% cm platu audekla auduma strēmeli. Tad nošuj uz

kreiso pusi un piešuj lentīti. Cepurītei no divām daļām

piešuj pie priekšpuses mugurpusi, tad atvīlē priekšpusi

un gludi piešuj apakšmaliņu. Cepurītes gatavo dažādos

veidos.

Autiņi. Ap sēdvietu tinamos autiņus gatavo no pa-

bieza kokvilnas auduma 70 X7O cm lielus, ar apvīlētiem

galiem. Tos var pa diagonāli pārgriezt arī uz divām

daļām.

Paladziņi. Paladziņus pagatavo no kokvilnas auduma

100X100 cm lielumā. Gali apvīlējami vīlējamiem vai ro-

tājošiem dūrieniem.

Sedziņas. Tas izgatavo no flaneļa vai vilnas auduma

100X100 cm lielumā.

Flaneļa jaciņa. Šāda jaciņa izgatavojama līdzīgi krek-

lam ar platām piedurknēm un priekšpusē sasienama.

Biksītes. Biksītes zīdaiņiem gatavo trīsstūrīgas. Jos-

tiņas vietā piešujam ap 6 cm platu audumu un atšujam.

Trīsstūra malas apšuj ar 2 cm platu, slīpi grieztu audu-

mu. Biksītes var sasiet ar lentītēm un sapogāt ar plānām,
audekla pārvilktām veļas pogām.

Priekšautiņš. Priekšautu pagatavo no pabieza kokvil-

nas piķēja auduma. Priekšautiņu gatavo ar oderi, lai būtu
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biezāks un nelaistu tikdaudz mitruma cauri. Sadiedzam

oderei abas malas un virspusi kopā, atstājot uz pleciem
vienu šuvi vaļā, tad nošujam ar Vs cm lielu šuvi un ap-

griežam uz labo pusi. Vaļējo maliņu nošujam rokām. Var

piešūt arī mežģīnes un rotāt dažādiem izšuvumiem. Bei-

dzot piešujam lentītes.

Gultas veļa

Gultas veļu, kā spilvenu pārvelkamos un palagus, izga-

tavo no lina vai kokvilnas auduma. Veļai jābūt glīti paga-

tavotai, bez pārliecīgiem un liekiem greznojumiem, kas

traucē veļas tīrīšanu.

Spilvena pārvelkamais. Audeklu spilvena pārvelka-
miem ņem 3—4 cm platāku par spilvena apkārtmēru. Au-

dumu p iegriežot, to var ņemt gareniski un šķērsām. Šū-

šanas kārtība šāda: sašujam sānus ar plakano šuvi, tāpat

arī galus. Vienu galu apšujam ar 2 cm platu šuvi un

taisām šuves vidū, parallēli šuvei, 3 pogcaurumus, un pie-

šujam pogas. Ciešo galu var izgreznot ar iešuvēm, kro-

kām v. c, vai virsējo pusi, B—l28—12 cm no gala, izrotāt ar ie-

šuvēm. Spilvena pārvelkamos mēdz izgreznot dažādi: lie-

kot iešuves, izrotājot dažādiem izšuvumiem, kā angļu spod-
ro šuvumu, rišeljē v. t. t.

Palags. Palagu garumu gatavojam pēc gultas garuma

un platuma. Vidējais garums apm. 250 cm un platums

apm. 140 cm. Audums jāņem palaga platumā, lai vidus

būtu bez šuves. Ja taisām palagu vidū ar šuvi, tad šu-

jam to ar pārmalu dūrieniem. Galvas galā palagu atšujam

ar 2—2V2 cm lielu šuvi, bet kājgalā ar 1 cm platu ļšuvi.

Burtus iešuj galvgalā, vidū ap 10—18 cm no gala vai arī

stūrī.

Pārsedzamais palags. Pārsedzamo palagu gatavo 30—40

cm garāku kā apakšējo palagu, jo pārsedzamā palaga

augšējo malu mēdz atlocīt pāri segai. Apstradājums tāds

pats kā apakšējam palagam.
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Segu (deķu) pārvelkamais palags. Segu pārvelkamo
palagu mēdz taisīt 25—30 cm platāki visapkārt segai. No-

griežam palagam trīsstūrus līdz segu stūriem, atstājot šu-

ves. Tad iešuj palaga stūrus ar divkāršo angļu šuvi, no-

loka visapkārt 2V2 —3 cm platu šuvi un apšuj. Apšūtā ma-

lā iešuj pogcaurumus apm. 25 cm attālumā vienu no otra.

Segai virspusē piešuj pogas.

Vatēta sega. Vatētu segu pagatavošanai ņem šādus

materiālus: satina vai zīda audumu apm. 220 cm garumā

un 140 cm platumā. Tikpat daudz un tādā pašā lielumā

ņemam oderi, tikai gaišākā krāsā. Oderei var ņemt sati-

na vai arī citu audumu, bez tam baltu kokvilnas vati

apm. 2 kg. Gatavošanas kārtība: Uzzīmē segai uz labās

puses attiecīgu zīmējumu (izšuvumam): kvadrātu, lapu vei-

dīgu vai citādu. Tad ar pārmalu dūrieniem uzšujam ode-

ri uz vatējamā rāmja ar oderes kreiso pusi uz augšu. Ode-

rei jābūt uz rāmja gludi un stingri uzšūtai. Pēc tam uz

oderes klājam vati vienādā biezumā, uzmanot, lai vate

viscaur būtu vienāda. Pēc tam uzliekam virsējo audumu

un piediedzam. Pār zīmējumu šujam ar 2 mm lieliem

priekš- un atpakaļdūrieniem, dūrienus nesavelkot. Kad zī-

mējums nošūts, tad noārdām segu no rāmja, atdiedzam

virsējo audumu uz vates, piediedzam oderi pie virsējā au-

duma, turot mazliet uz oderes pusi un ar vīlējamiem dū-

rieniem visapkārt piešujam. Vatēšanu var izdarīt arī uz

(galda.
Galdauti. Galdautus gatavo no linu, kokvilnas vai vil-

nas auduma un to lielums jāpieskaņo galda lielumam.

Galdauta malas apšuj ar vienkāršu 1 cm platu vai izvil-

kuma šuvi un izrotā bārkstīm un dažādiem izšuvumiem.

Servjetes. Servjetēm jābūt pieskaņotām galdautam.
Tās izgatavo dažāda lieluma, četrstūrainas. Apšuj ar vien-

kāršu vai izvilkuma šuvi, pēc kam izrotā. Rotājumiem

jāpieskaņojas galdautam. Tējas un kafijas galdam servje-

tes var būt arī apaļa formāta.

Sedziņas jeb celiņi. Sedziņas izgatavo no plāna linu

auduma un lieto greznošanai, pārklājot kailu galdu vai pār

tumši rotātu galdautu.
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Šķiedras

Tekstilrūpniecībā lietojamās šķiedras ir divējādas: da-

bīgās un mākslīgās. Dabīgās šķiedras ir: 1) no augiem

un 2) no dzīvniekiem iegūtās.

No stādiem iegūtās šķiedras (kokvilna, lini v. c.) sa-

stāv galvenā kārtā no celulozes, turpretim, dzīvnieku (īstais

zīds, vilna) —

no maz izpētītiem slāpekli saturošiem sa-

vienojumiem. Dedzinot no dzīvniekiem iegūtās šķiedras,

izplatās visiem pazīstamā degošu spalvu smaka.

Mākslīgās tekstilšķiedras izgatavo galvenā kārtā no ce-

lulozes.

Dabīgās tekstilšķiedras

Stādu valsts šķiedras

Kokvilna.

Kokvilna ir viena no svarīgākām tekstilšķiedrām un ir

jau kopš gadu tūkstošiem pazīstama.

Kokvilnas stādu (Gossvpium) audzē mitrās un karstās

(tropiskās) zemes joslās. Šis stāds aug krūma vai pat
koka veidā un sasniedz 1—2,5 mtr., retāki 6 mtr. lielu

augstumu. Stādam nogatavojoties un sēklu pogaļām pār-

plīstot, sēklu matiņi izlien padaļai ārā. Ražu ievāc ar

rokām un, turpat uz lauka, izšķiro. Pēc žāvēšanas, ar

īpašu mašīnu palīdzību, sēklām nogriež garos kokvilnas

matiņus un, saspiežot tos lielās ballēs, iesaiņo nosūtīšanai.

Pēc pirmās nogriešanas- vēl atlikušos sīkākos matiņus-

griež otrreiz. Šos, tā saucamos „linterus" izlieto kā izej-
vielu dažādu celulozes savienojumu (acetilcelulozes, nitro-

celulozes v. c.) ražošanai.

Kokvilnas šķirņu vērtību nosaka matiņu garums, smal-

kums, maigums, izturība, piemaisījumi un krāsa.
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Šķirņu apzīmēšanai parasti lieto to vietu vai valstu

nosaukumus, no kurienes kokvilna iegūta.

1. Ziemeļu Amerikas Savienoto Valstu dienvidu sa-

lās ražotai kokvilnai (Sea Island) ir gara, maiga, gaiša un

spīdīga šķiedra. Augstvērtīga šķirne.
Ari Georgia, Lousianna, Upland ir pazīstamu kok-

vilnas šķirņu apzīmējumi.

i 2. Ēģiptes augstvērtīgā Mako-kokvilna. Smalkuma zi-

ņā līdzīga Amerikas kokvilnai, bet krāsā tumšāka — ie-

dzeltēna.

Kokvilnas matiņi sastāv no vienas pašas plakanas, gari

stieptas, vieglā spirālē savērptas šūniņas. Šūniņu garums

svārstās plašās robežās — no 10 līdz 50 mm, vidēji 28

mm; platums 0,014—0,026 mm. Šūniņas vidū ir garš ka-

nāls — lūmens, kas padara, šķiedras un, līdz ar to arī au-

dumus vieglus un mīkstus. No ārpuses šūniņas pārklā-
tas ar plānu kutikulas kārtiņu.

Šķiedru mikroskopiskie uzņēmumi

(Lini —1, 2. Kokvilna — 3-7)

Kokvilna sastāv gandrīz no tīras celulozes — apm.

90—92%, mitruma apm. 8%, citu piemaisījumu (nedaudz

vasku, sveķu, tauku, slāpēkļvielu, krāsvielu un minerāl-
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vielu) kopsummā apm. 2%. Balinot kokvilnu, šie svešie

piemaisījumi tiek gandrīz pilnīgi atdalīti.

Atkarībā no šķirnes, kokvilnas krāsa stipri dažāda:

balta, dzeltenīga, iesārta vai pat zilgana; balināta kok-

vilna ir pilnīgi balta.

Spīdums atsevišķos gadījumos (Sea Island, Mako) labs,

bet — vispārīgi ņemot — samērā mazs. Kokvilna ir ma-

zāk spīdīga par liniem.

Izturība laba. Jo resnāka šķiedra, jo izturība lielā-

ka. Tomēr linu izturību tā nesasniedz. Elastība maza.

Tā ka tīra kokvilna sastāv gandrīz vienīgi no celulo-

zes, tad ķīmiskās īpašības tai tādas pat kā celulozei.

Atšķaidītas minerālskābes pie parastās temperātūras

iedarbojas uz kokvilnu vāji. Skābei koncentrējoties vai

temperātūru paceļot kokvilnas celuloze pārvēršas hidro-

celulozē. Etiķskābe un skudruskābe, kā viegli gaistošas

organiskas skābes, pat diezgan lielās koncentrācijās, uz

kokvilnu sevišķu iespaidu neatstāj. Turpretim, stipras mi-

nerālskābes (sērskābe) un negaistošas orgāniskas skābes

(skābeņskābe, vīnskābe, citronskābe), sevišķi pie paaug-

stinātām temperātūrām, noārda un saēd kokvilnu pilnīgi.

Atšķaidīti sārmi, gaisam nepiekļūstot, uz kokvilnu ne-

iedarbojas, turpretim, gaisa klātbūtnē rada oksicelulozi.

Ar koncentrētiem sārmiem apstrādāta kokvilna uzbriest

un mazliet saraujas. Ja tai sarauties neļauj, bet pat vēl

stiepj, tad kokvilna iegūst zīdam līdzīgu spīdumu un pa-

liek pret krāsvielām uzņēmīgāka. Šādu apstrādājumu sauc

par „mercerizēšanu".

Žāvējot kokvilnu pie 100—105° C, tā zaudē no gaisa uz-

sūkto mitrumu un līdz ar to savu maigumu. Atstājot to

atkal gaisā, kokvilna uzsūc atpakaļ zaudēto mitrumu un

atgūst savas parastās īpašības.

Karsējot kokvilnu ilgstoši pie augstākām temperātū-

rām, piem., 150—180° C, tā paliek iedzeltena. Tas nozī-

mē, ka ir sācies celulozes sadalīšanās process.
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Lini.

Linu šķiedras iegūst no linu stāda (latīniski: Linum

usitatissimum) stiebriņiem. Labākā linu šķiedra iegūsta-

ma no mērenā joslā, īpašos rajonos augošiem liniem. Linus

audzē vairākās valstīs, piem., Latvijā, Beļģijā, Francijā»

Īrijā v. c. Sevišķi slaveni ir Latvijas lini un galvenā kār-

tā tie, kas nāk no Jaunlatgales un Madonas apriņķiem.

Šie apriņķi pazīstami kā linu dabiskās selekcijas rajoni.

Ārpus šiem rajoniem, piem., jau Kurzemē, šīs pašas augst-

vērtīgās linu šķirnes, padotas vairāk vai mazāk ātrai iz-

viršanai. Labi lini padodas tikai zināmos no dabas no-

teiktos rajonos. Tāpēc daudzas valstis, kurām nav šo da-

bisko selekcijas rajonu, savu sējumu uzlabošanai lielos

daudzumos ieved linsēklas no Latvijas. Tomēr arī tad

nedaudz gados linu šķiedru kvalitāte tik stipri pasliktinās,
ka sēklu materiāls atkal jāatjauno.

Linus audzē tīrumos no sēklām. Ja linus audzē šķied-

rai, tad tos novāc pirms galīgās sēklu nogatavošanās, jo

tad iegūtā šķiedra ir vērtīgāka un tās iznākums lielāks.

Ja turpretim — sēklu audzēšanai, tad linus plūc vēlāk.

No tiem vērtīgo šķiedru iznākums ir mazāks, bet paku-
lu — lielāks. Arī pati, šķiedra ir kokaināka.

Linus noplūc, sasien mazās buntītēs un saliek kopiņās.
Pirms tālākas linu apstrādāšanas stiebriņus atbrīvo no

sēklu pogaļām un lapiņām.
Linu stiebriņi satur garas, labi vērpjamas šķiedras, to-

rtiēr tās ir tik cietas un kokainas, ar dažādiem piemaisīju-

miem tā pārslogotas, ka bez īpašas apstrādāšanas — „mēr-

cēšanas" mārkos —

nav lietojamas. Šinī „pūdēšanas'' pro-

cesā, līmvielām (pektīnvielām) uzbriestot un izšķīstot, at-

raisās atsevišķās sastāvdaļas tik lielā mērā, ka jau mē-

cbaniski apstrādājot — kulstot un mīstot, var atdalīt lo-

kanās šķiedras no pārējām stipri pārkokotām daļām. Su-

kājot atdala tīrās linu šķiedras no pakulām.

Ķīmiski un mēchaniski apstrādājot, linu svars samazi-

nās. No 100 kg sausu linu stiebriņu iegūst caurmērā 80

kg mērcētu linu, tos tālāk pārstrādājot — apm. 50 kg,
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salauzītu linu vai 30 kg kulstītu linu un, beidzot, tos sukājot
iegūst 16—18 kg gāro linu šķiedru un 12—14 kg pakulu.

Linu kvalitāti noteic pēc šķiedru garuma, mīkstuma un

smalkuma. Latvijas linu šķiedra, kā augstvērtīga eksport-

prece, ir tālu pazīstama.

Techniskā linu šķiedra sastāv no sīkšķiedriņu kūlīšiem,

kur tās savā starpā saistītas līmvielām. Techniskās šķiedras

garums ir dažāds, atkarībā no mērcēšanas ilguma un mēcha-

niskās apstrādāšanas.

Ķīmiski uzslēdzot vai mēchaniski saplucinot jeb — kā

saka — «kotonizējot" pakulas, sīkšķiedriņa no kūlīšiem atbrī-

vojās. Sajaucot iegūtās sīkšķiedriņas ar kokvilnu, izgatavo

puslinu-puskokvilnas audumus.

Linu sīkšķiedriņas ir gludas, spīdīgas, 2—4 cm garas,

0,012—0,024 mm resnas, ar biezām sieniņām, asiem galiem
un ar ļoti šauru kanālu — lumenu — vidū. Sakarā ar to

tās ir mazāk elastīgas nekā kokvilnas šķiedras. Izturība

tām ir ļoti laba. Sastāv gandrīz vienīgi no tīras celu-

lozes.

Tā kā linu šķiedras satur maz gaisa, tad tās vada siltu-

mu labāk nekā kokvilna. Tamdēļ ņemot rokā linu audu-

mus, tie izliekas aukstāki nekā no kokvilnas izgatavotie.

Techniskās linu šķiedras satur apm. 80% celulozes.

Normālais mitruma saturs 12—18%. Tā kā lini satur vai-

rāk piemaisījumu, tad tie grūtāk balināmi nekā kokvil-

na. Pret ķīmisko vielu iedarbību lini izturas apmērām tā-

oat kā kokvilna, tikai nokrāsojas grūtāk nekā pēdējā.

No linu šķiedrām vērpj dažāda smalkuma diegus. No

iniem auž smalkus un izturīgus audumus, kā: veļas audek-

lu, dvieļus, galdautus, palagus, kleitu drānas, matraču drā-

nas, rokdarbu audeklus, stīvdrēbes uzvalkiem v. d. c. No

pakulām izgatavo vienkāršākos audumus, kā maisu drānas

v. c. Uz laukiem populārās nātnu drēbes arī izgatavo no

pakulām.

Kaņepāji. Kaņepes dzimtene ir Persija. Mitrāka, sil-

tākā klimatā, kā Itālijā, Spānijā, Alžira, kaņepes stāds
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sasniedz 1,5—2,5 m augstumu, kamēr pie mums Latvijā,

Krievijā, Vācijā un Anglijā neaug tādā garumā, Basts sa-

stāv no līdzīga šķiedru materiāla kā lini, tikai šķiedras
ir rupjākas un garas. Šķiedru jegūšanai vajadzīgs ķīmisks

un mēchanisks darba process. Šī procesa ķīmiskā daļa
sastāv kaņepāju stiebru mērcēšanā, pie kam mērcēšanai

pielietojams tikai auksts ūdens. Mēchaniskā apstrādāšanā

ietilpst: 1) kulstīšana kā pie liniem, 2) berze skreidzir-

nās, no kā kaņepāja šķiedra; kļūst lokana, 3) sukāšana tā-

pat kā pie liniem, tikai ne tik smalki izvesta.

Smalku dziju izgatavošanai bastu ar rokām novelk,

resp. nobrauka. Techniskā ziņā kaņepes šķiedra, tāpat kā

linu šķiedra, sastāv no liela skaita 15—25 mm garām un

0,015—0,22 mm resnām elementāršķiedriņām. Kaņepu

šķiedra uzsūc no gaisa līdz 30% mitruma, tirdzniecībā pie-
laists mitrums — 12%. — Kaņepes šķiedra ļoti izturīga

pret mitrumu un ūdenī ātri nepūst.

Džutas šķiedra, tāpat kā linu un kaņepāju šķiedras,
ir stiebru šķiedra, kuru iegūst no Britanijas Indijā au-

goša džutas stāda — Carchorus capsularis, kas pēdējā
laikā tiek kultivēts arī Ķīnā, Austrālijā, Ziemeļ- un Dien-

vidusamerikā. — Džutas stāds sasniedz 25 mm caurmērā

un apm. no 3—5 m augstumā. Džutu neplūc kā linus un

kaņepājus, bet stādus nogriež tuvu pie zemes. Pie ražas

novākšanas stājas tad, kad stāds atrodas pilnos ziedos.

Stiebrus atbrīvo no zariem un lapām un iemērc uz apm.

8 dienām lēni tekošā ūdenī. Pēc mērcēšanas stājas pie

šķiedru atdalīšanas no stiebra, kas parasti notiek ar ro-

kām. Mērcēšanu jāizdara ļoti uzmanīgi, jo var viegli ie-

stāties rūgšana. Pirms vērpšanas džuta tiek bačēta. Ba-

čēšana ir viegls raudzēšanas process, pie kam džutas

stiebrus slāņveidīgi vispirms ar ūdeni, un tad ar zivju

eļļu slapina un atstāj tādā stāvoklī apm. I—2 dienas. -

Ūdens šķīdina stādu līmi, bet zivju eļļa padara šķiedru

slīdīgu un piemērotu vērpšanai. Džutas šķiedra ir spīdī-

ga, garums līdz 3,5 m, smalkums no 0,015 līdz 0,030 mm,

krāsa dzeltenbalta; ja ilgāku laiku atrodas noliktavā, tad
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pieņem brūnu krāsu. Džuta ir higroskopiska, uzsūc no

gaisa mitrumu līdz 24% no svara, tirdzniecībā pielaistais
mitruma saturs — 14%. Džuta labi padodas balināšanai

un krāsošanai. Ļoti neizturīga pret mitrumu un ātri trūd.

Nātru šķidras iegūst no: 1) parastās nātras (dzeļnāt-

ras), 2) Ķīnas nātras, sauktas „Ramie". Parastās nātras

jau viduslaikos pārstrādāja audumos. Lai gan viduslaiku

iegūšanas metodes bija pazīstamas, tomēr pēdējos kara

gados izdarīti dažādi mēģinājumi, cenšoties! basta nobrau-

cīšanu ar roku atvietot racionālā ceļā ar mašīnu darbu.

Šie mēģinājumi tomēr nedeva nekādus rezultātus, tā ka

turpmākie mēģinājumi netiek pagaidām izdarīti. Ramie-

šķiedra ir spīdes un stiprībai ziņā daudz labāka nekā pa-

rastā nātra; tai nav arī dzeļmatiņu. Skatoties pēc laika

un klimata Rāmie tiek Ķīnā un Indijā līdz 4 reizes gadā

novākta. Stiebrs sasniedz apm. I—21—2 m garumu un 1,5—2

cm resnumu. Pie ražas novākšanas stājas tad, kad stāds

atrodas pilnos ziedos. Stiebru tuvu pie zemes nogriež un

tas pēc katras novākšanas dzen no saknes jaunas atvas-

nes.

Ramiešķiedru basts ir stipri ar stādu līmi klāts, kam-

dēļ iegūšanas darbs apgrūtināts. Svaigi nogrieztos stieb-

rus ar rokām mizo un tad šķiedru novelk. Lai atbrīvotu

no stādu līmes, šķiedru vāra, piedodot atšķaidītu sēr-

skābi. RamieŠķiedrai pēc balināšanas ir ļoti skaista spī-
de un tīrbalta krāsa, viegli padodas vienlīdzīgai krāso-

šanai. Šķiedras ir pa lielākai daļai līdz 120 mm garas, bet

šķērsgriezums svārstās starp 0,025—0,070 mm; tā veidota

pa daļai veltņu-, pa daļai slotņu veidīgi, retāki plata un

lentveidīga, galotnes no biezām sienām ar noapaļotiem
smailiem.

Tirdzniecībā pielaistais mitrums 12% no absolūtā saus-

svara. — Ramiedzija tiek numurota metriski, retāka ir

angļu numerācija.

Lapu šķiedras iegūst no Jaunzēlandes liniem, Manil-

las kaņepāja, Domingo vai Sisālkaņepāja, tomēr pēdējie
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netiek gandrīz lietoti audumiem, bet galvena kārtā virvju

ražošanai.

Augļu šķiedras. Kā vienīgā augļu šķiedra ir līdz šim

pazīstama kokos šķiedra (koiršķiedra), kas atrodas pie

kokosriekstu mizas. Šķiedru iegūšanai riekstus tur tik ilgi

ūdenī, kamēr šķiedru materiāls, kas ir līdz 300 mm garš,
no čaulas atdalās. Mēchaniski apstrādājot, mīcot, šķiedra

kļūst mīksta un lokana un tad to uz susekļa sasmalcina.

— Kokosšķiedra ir ļoti izturīga pret berzi un galvenā
kārtā to lieto celiņu, kāju noslaukāmo un tepiķu izgatavo-

šanai.

Šķiedras no dzīvnieku valsts

Pie dzīvnieku jēlvielām pieder dažādi vilnas, spalvu,
matu veidi un dažādi dabiskie zīdi. Pēc viņu ķīmiskām

sastāvdaļām tie atšķiras no stādu jēlvielām ar to, ka bez

ogļuvielas, ūdensvielas un skābesvielas dzīvnieku jēlvie-
las vēl satur slāpekļvielu (nitrogenium) un mazos dau-

dzumos sēru (sulfur), tā tad sastāv no raguvielas (kera-

tin), kas ir ļoti elastīgs, deg lēni resp. gruzd, atstājot sa-

mērā daudz cietus sakarsētus pelnus un izdala īpatnēju

nepatīkamu, sadedzinātu olbaltumķermeņa smaku.

īstais zīds.

Zīdu ražo zīda tārpiņa —- Bombyx mori kāpuri. Zī-

da kāpuru barība ir zīda koku — Morus alba L. un Morus

nigra L. — lapas. Šīs divas koku pasugas atšķiras tikai

ar to, ka vienai ir baltas ogas un otrai melnas, citādi koki

ir gluži līdzīgi. Tie audzējami gan kā lieli koki, gan kā

krūmi. Krūmveidīgie — lapu ievākšanai — parocīgāki.
No viena 5 gadīga kociņa lapu pietiek tikai 40 kāpuru izba-

rošanai. Līdz šim Latvijā zīda kokus audzē kokskolās un

tikai kā krāšņuma kokus.

Kāpurus izperina no zīda tauriņa oliņām. Oliņas ir

sīkas un pelēkas. Perēšanai oliņas novieto tīrās, labi vē-

dinātās, 22—24° C siltās telpās. Trešā dienā no oliņām

izšķiļas mazi, pelēki, ar spalviņām apauguši kāpuriņi, ku-
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riem tūliņ jāpasniedz svaigas zīda koka lapiņas. Pie la-

bas barības un apkopšanas tie sasniedz līdz 85 mm ga-

rumu un to svars palielinās 9000-kārtīgi. To visu tie sa-

sniedz ļoti īsajā mūžā, kas ir tikai 35—45 dienas garš. Au-

gošiem kāpuriem svaigas, bet ne slapjas, lapas jāpasniedz
3—4 reizes dienā.

Kad kāpuri pieauguši, tie vairs neēd, bet paliek nemie-

rīgi un meklē vietu iekūņošanai. Kad vieta ir sameklēta,

tie sāk ietīties paša ražotā zīda pavedienā, veidojot ko-

konu. No lekšpuses darbs vēl turpinās dienas 3—4. Šai

laikā kāpurs izlaiž līdz 3000 mi garu zīda pavedienu. Iz-

nākot gaisā pavediens tūliņ sacietē. Pavediens ir divda-

ļīgs un to satur kopā zīda līme. Gatavs kokons ir olvei-

dīgs, 18—25 mm liels.

Pēc 9 dienām kāpuri, kā tādi, savu mūžu beiguši un no

kokoniem izlien pelēks, neveikls tauriņš ar maziem spārni-

ņiem. Izlīduši, tie meklē sev partneru, lai pārotos. Vispār

sava tauriņa mūžā tie neko neēd un nav jābaro. Pēc pāro-
šanās tēviņš tūliņ nobeidzas, bet mātīte vēl dzīvo 5—6

dienas, izdēj ap 400—500 oliņas un arī nobeidzas. Oliņas

jļāuzglabā sausās, s—lo° C siltās telpās. 'v

No oliņām līdz jaunam dējumam darbība sadalās apm.

šādi:

Oliņu izperēšanās 10 dienas

1. pārvilkšanās 6
„

2. pārvilkšanās 6
„

3. pārvilkšanās 13
„

letīšanās 3
„

4. pārvilkšanās 9
„

Pārošanās 3
„

Oliņu dēšana 5
„

Kopā 55 dienas

Galvenās zīda ražotājas ir Ķīna un Japāna, kuras dod

gandrīz ?JU no visa zīda daudzuma. Bez tam vēl zīdu

iegūst Indijā, Irānā un Mazāzijā. Diezgan plaša zīdrūp-

niecība attīstīta arī Eiropā, galvenā kārtā tās dienvidus
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daļa, kā Spānijā, Francijas dienvidos, Itālija, Šveice, Un-

gārijā, Balkānu valstīs un padaļai arī Vācijā.

Pazīstamākās zīda kāpuru pasugas, kādas Vācijā audzi-

na un kuras arī Latviju var zināmā mērā interesēt, ir

sekošas:

Dzeltenais Geizenheis, — Ungārijas krustojums.

Baltais Falbe, — Itālijas pasuga.

Dzeltenais Ungārs, — Ungārijas oriģināls.

K./B. dzeltenais, — Ungārijas krustojums.

Baltās pasugas dod lielākus kokonus un vieglāk audzi-

nāmas, het dzeltenās dod mazākus kokonus, toties ar īsāku

dzīves periodu, kas ir no liela svara. Dzeltenos vērtē

augstāk.

Lai no kokoniem dabūtu garu un nepārtrauktu zīda pa-

vedienu, tad nevar gaidīt līdz tauriņš — pats iztaisot cau-

rumu — izlien. Tādus bojātus kokonus vairs nevar labi

iztīt, jo pavedieni ir par īsiem un tie noder tikai zīdaj va-

tei. Tamdēļ kokonā esošais tauriņš jānogalinā un jau tū-

liņ pēc kāpura darba beigšanas, t. L, 5—6 dienas pēc

īegūņošanās sākuma. Lai to panāktu, zīda iegūšanai no-

lemtos kokonus karsē pie 75—80° C. Pārējos, vaislai do-

mātos, atstāj. No 10 gr. oliņu iegūst apm. 10—14 kg ko-

konu.

Iztīšanai un šķetināšanai sagatavotos kokonus ieber bļo-

dā ar 70—100° C karstu ūdeni, labi izjauc, lai uzmiekšķētu
zīda līmi, tad — mazu žagaru slotiņu kustinot — cenšas

uzķert vaļējo pavedienu galiņus. Kad Inu kādi 10 pave-

dienu gali ir sadabūti, tad saņem visus kopā un lēni pakra-
tot tos viegli uztin kamoliņā. Uztīšanai lieto arī mazu

ratiņu. Šādi pavedieni iet zem nosaukuma Grege. Pēc

tam, saņemot vairākus desmitniekus kopā, sašķetina diegā,

resnumu ieturot pēc vajadzības. Tā kā! pavedienlņu res-

nums viscaur nav vienāds (sākumā resnāks), tad tikai ļoti

uzmanīgi un vienmērīgi pievienojot jaunus pavedienus, ie-

gūst vienāda resnuma diegu. Iztīšana jāizdara ļoti uz-

manīgi un prasa labi iestrādājušos pirkstus, jo pavedieni
ātri sametas un diegs iznāk bumbuļains.



207

īsie zīda pavedieni, kurus iegūst bojātos kokonus atti-

not, pazīstami kā Chappe vai Florett zīds, bet to atkritu-

mi kā Bourett zīds.

No viena kokona nepārtraukti notīt izdodas tikai 300—

1000 iri garu pavedienu. Šādi pavedieni sastāv no diviem

atsevišķiem pavedieniņiem, kuri savā starpā saistīti ar zī-

da līmi. Zīda līmes saturs ir apm. 23% no kopējā pavedie-

na svara. Šāds pirmatnējs zīda pavediens ir rupjš un

ciets, bez zīdam raksturīgā spīduma un ir bālganā vai

iedzeltenā krāsā.

Lai zīdu atbrīvotu no šīs līmveidīgās vielas — seri-

cina, zīdu apstrādā ar karstu ziepju šķīdumu, kurā līme

viegli izšķīst. Tā apstrādātais, techniski lietojamais zīds

nu sastāv no caurspīdīgas — bet vēl maz izpētītas vic

las — f ibroīna.

Zīda šķiedru mikrosko-

piskie uzņēmumi

1. Jēlzīds. 2. No basfa

atbrīvots zīds. 3. Noba s-

ta pusatbrīvotais zīds.

4. Smadzinātaiszīds (ne-

smadzināts, viegli sma-

dzināts, stipri smadzi-

nāts). 5. Tussah-zīds.

Atkarībā no šķirnes, zīda pavediena resnums sā-

kumā, vidū un galā ir dažāds un svārstās no 0,009—0,021

mm; caurmērā — 0,013 mm.
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No visām pazīstamām tekstilšķiedrām zīda mēchanis-

kā izturība ir vislielākā.

Zīds ir ļoti mīksts, maigs un elastīgs.

Stiepšanās spēja arī ļoti liela —
1/7—Vs no pave-

diena garuma, pie kam pavedienam vēl itnebūt nedraud

pārtrūkšana.

Zīds ir ļoti higroskopisks, tamdēļ zīdu pērkot vai

pārdodot šis apstāklis jāņem vērā. Nemaz neliekoties

mitrs, tas var saturēt ūdeni līdz 30°/o; normāls mitruma

saturs apm. 11%.

Auksts un remdens ūdens neatstāj uz atlīmētu zīda

pavedienu nekādu iespaidu. Ilgāk vārot zīds zaudē spī-

dumu un daļu no savas izturības.

Pret skābēm zīds izturas līdzīgi vilnai, tomēr ir maz-

liet jūtīgāks par pēdējo. Piem., aukstā koncentrētā sērskā-

bē zīds pilnīgi izšķīst jau nedaudz minūtēs. ledarbojoties

ar vidēji stiprām skābēm zīds savelkas; šo īpašību iz-

manto krepefektu radīšanai zīda un puszīda audumos.

Atšķaidītas skābes iedarbojas vāji.

Karsti sārmi šķīdina zīdu diezgan ātri, tomēr gau-

sāk nekā vilnu. Tā kā: zīds sēru nesatur, tad sārmainie šķī-

dinājumi (pretēji vilnas šķīdinājumiem) tumši nepaliek.
Bez tam sericīnu un fibroīnu ļoti labi šķīdina cinka-

chlorīda un vara-amonjaka šķīdumi.

Ļoti kāri, pat no aukstiem šķīdumiem, zīds uzsūc

dzelzs-, aluminija-, chroma-, vara-, svina-, bet jo sevišķi
alvas sāļus. Šo zīda īpašību izmanto zīda svara palieli-
nāšanai — smadzināšanai. Lai uzņemtos sāļus — au-

dumus mazgājot — atkal neizskalotu, tos nostiprinā jeb
fiksē ar dažādu ķimikāliju palīdzību, piem., fosforskā-

bes-, kramskābes- (šķīstošais stikls) un volfrāmskābes sā-

ļiem vai miecvielām (taninu v. c.). Šo nostiprināšanu var

savienot arī ar. krāsošanu, piem., alizarīns dod ar alumini-

ja-, dzelzs- un chroma sāļiem ūdenī nešķīstošas krāsainas

„lakas". Ja vēlams lielāks svara pieaugums, tad šīs sraa-

dzināšanas operācijas atkārto pārmaiņus vairākas reizes.

Svaru var viegli palielināt līdz vēlamai pakāpei — pat
2—3 kārtīgi. Saprotams, ka līdz ar to krietni pieaug arī



209

pavediena resnums. Kaut gan ar šo paņēmienu iegūst —

cenu uz svara vienību attiecinot — lētāku zīdu, tomēr

izturība, mīkstums un citas īpašības no tam stipri cieš

un zīds ātrāk no valkājās. Tas izskaidrojams ar to, ka

sāļu kristaliņu asās šķautnes pamazām pārīvē zīda pa-

vedienus un līdz ar to sairdina arī pašu audumu.

Vilna

Aitu vilna. No dažādām vilnas šķirnēm un spalvām
aitu vilna ir labākā un vērtīgākā. Aitkopība ir ļoti veca.

Atkarībā no klimatisko apstākļu un barības maiņas, mai-

nās arī vilnas īpašības. Visas aitu sugas var sadalīt divāš

galvenās grupās: augstuma aitās un ļieleju aitās. Pie pir-

mās grupas pieskaita: 1) vācu lauku aitas, 2) spāņu jeb
merino aitas (Elektoral- un Negretti suga), 3) angļu South-

dovvnaitas un 4) uzlabotas lauku aitas (vācu lauku aitas

Vilnas šķiedru mikroskopiskie uzņēmumi
1. Merino vilna. 2. Lauku aitas vilna. 3. Nedzīvā vilna (Grannenhaar).
4. Leičester aitas vilna. 5. Angoravilna. 6. Alpaka vilna. 7. Bojāta vilna.

krustojums ar merino auniem), 5) Rambouillet-aitas (fran-

ču lauku aitas krustojums ar merino auniem). Augstuma
aitas dod īsštapelīgu vilnu, ar apm. 100—120 mm šķiedru

garuma, ar ļoti daudz cirtām. Ja to pielieto ķemmdziju iz-
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gatavošanai, tad vispirms ir ziepju ūdenī jāmazgā un uz

gludināšanas mašīnas jāgludina.
Pie ielejas aitām pieder: garvilnu angļu un skotu ai-

tas, cheviotaitas (Leičester-, Lincoln-, Ceestwater-> un Ram-

nev aita), Marsch- muklāju aitas pie Elbas un Vezera

upes ielejām, „Heidschunke" uz dienvidiem no Hambur-

gas (Lūncburger Heide), ungāru cakuļaitas. •
lelejas aitas dod mazāk cirtainu, gludu, bet garštape-

līgu vilnu, ar 120—300 mm šķiedru garuma. Bez uzskai-

tītām vilnas šķirnēm būtu vēl minama Crossbredvilna no

Crossbredaitas (smalkšķiedrīgās merino aitas krustojums
ar rupjšķiedrīgo un garvilnas cheviotaunu). lelejas vilna

labāki noder rupjākām ķemmdzijām, kamēr smalkai ķemm-

dzijai lieto merino un crossbredvilnu; īsštapelīga, bet

smalkcirtaina vilna no augstuma aitām vairāk derīga apa-

rātdzijām, un tās labo velšanāsi spēju dēļ tiek pārstrādāta
smalkos tūkaudumos ūn lakatos. 1

Kazu vilna. Mūsu mājas kazām ir diezgan blīvs tērps,
tomēr spalvas ir divējādas: smalkas un cietas pamatspal-

vas. Pēdējās pavasarī ar sukām izplūc. Matu garums no

4—lo cm un resnums no 0,08—0,1 mm. Kazu vilnu pielieto
Cietai ķemmdzijai, vai arī — sajauktu ar aitu rupju vil-

nu — tūristu uzvalkiem.

Angoras vai Mohairvilnu iegūst no; angoras kazām Maz-

āzijā. Pēdējā laikā angoras kazas audzē Spānijā, Francijā

un Kapu kolonijā. Mati ir vijīgi, tīri balti, pelēki vai

melni, 120—200 mm garumā un 0,042 mm vidējā caurmē-

rā, viegli cirtoti un ar lielu spīdi. Mohairdzijas lieto spī-

dīgu audumu izgatavošanai, dāmu kleitu drānām, plīšiem
un pusvilnas oderes drānām kā audu.

Kašmirvilnu iegūst no kašmirkazām Himalāja apgaba-
los. Vilnas ;iegūšana notiek ar; izplūkšanu. Ļoti maiga, bal-

ta, pelēka vai brūna, apm. 7 cm gara un vidēji apm. 0,018

mm caurmērā. Kašmirvilnu lieto smalkiem apliekamiem
lakatiem un modes audumiem.

Kamieļvilnu iegūst divējādu: 100 mm garu, 0,01—0,016

mm resnu, dzeltenu līdz brūnai, cirtotu, smalku vilnu un
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tumšu līdz melnai, 50—70 mm garu, 0,07—0,08 mm resnu,

rupjāku, bez cirtām. Dienvidamerikā iegūst šādas vilnas

šķirnes: 1) Lamasvilna ir rupja, gara, neelastīga, jaukta

ar graunuspalvām, noderīga rupjākiem audumiem. 2) AU

pakavilna ir balta, sarkanbrūna vai melna, vidēji smalka,

viegli viļņota, 100—200 mm gara, 0,015-0,020 mm resna.

Ķemmdzija

Līdzīgi mohairvilnai to lieto dāmu kleitu drānām, pus-

vilnas drānām. 3) Guanakovilna ir mainīga labuma, un

to lieto bieži vien sajauktu tar lamas un alpakavilnu, 4)

Vikunnavilna parādās tirdzniecībā aizvien retāki, jo dzīv-

nieks tiek tikai medīts, bet ņe audzināts. Vikunnavilna

ir ļoti skaista, tai piemīt stipri metalliska spīde, glīta sar-

kanbrūna krāsa, liels smalkums ar zīdveidīgu tausti.

Ādmiņu vilnu iegūst no kautām aitām un pārējiem

mājlopiem; tā gandrīz arvien tiek pelnota vai slāpekļota

plūkta, tā ka zem mikroskopa skaidri redzams matu sī-

pols. Šī vilna ir rupja, stīva un apģērbu audumiem nav

ieteicams to lietot.
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Vilnas īpašības.

Aitu vilnas atsevišķie matiņi sastāv no daudzu šūniņu

saišķiem, kas no ārpuses vēl pārklāti kā ar dakstiņiem jeb
zvīņām — ar sīkām ragveidīgām plāksnītēm.

Viengadīga matiņa garums ir ļoti dažāds un at-

karīgs no aitas vai kazas sugas. Sacirkojuma dēļ izšķir
divus dažādus matiņu garumus:

1) dabīgais garums == sacirkotā matiņa garumam.

2) 'patiesais garums — izstieptā matiņa garumam.

Matu garums svārstās plašās robežās — I—4o cm (ka-

zu vilnas matiņi ir vēl daudz garāki) un ir tiešās attiecī-

bās ar smalkumu: jo smalkāks mats, jo sacirkotāks un

īsāks tas ir.

Smalkums ir 0,010—0,080 mm. Parasti smalkumu

novērtē uz ilggadīgu piedzīvojumu pamata gluži vienkār-

ši — skatot un taustot. Atbildīgos gadījumos, ar īpašu
instrumentu palīdzību izdara mērījumus.

Sacirkojums ir ar

1) normālu viļņojumu, kad vilnis veido pusapli,

2) seklu viļņojumu, kad vilnis seklāks par pusapli,

3) augstu viļņojumu, kad viļņi augstāki par pusapli,

4) sevišķi augstu viļņojumu, kad viļņi tuvojas pilnī-

gam aplim.

Krāsa vilnai parasti gaiši pelēka, iedzeltena vai bal-

ta; retāk brūna vai melna.

Atkarībā no vietas, klimata un citiem apstākļiem, spī-

dums svārstās starp blāvu spīdumu un zīdveidīgu spī-
dumu. Spīdums atkarīgs no mata virskārtas uzbūves. An-

goras kazu vilnai ir zīdveidīgs spīdums, Merino vilnai —

īpatnēji maigs, klusināts spīdums, nedzīvām spalvām —

stiklveidīgs spīdums. Vilna ar seklu viļņojumu; arvien iz-

liekas spīdīgāka.

Izturība atkarājas:

1) pie nelietotas vilnas — no mļatu resnuma un vien-

mērīguma,
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2) pie lietotas vilnas —

no saudzības, ar kadu pielie-
toti ķīmiskie un mēchaniskie apstrādāšanas līdzekļi.

Stiepšanās ir tiešā attiecībā ar mata tievumu: jo

mats tievāks, jo lielāka stiepšanās. Piem., merino vilna

ļaujas stiepties 15% no sava garuma, bet mitrā veidā pat

līdz 45%. Šo īpašību izlieto praktiski pie stiepšanas un

gludināšanas.

Pai vilnas ļoti lielo elastību var pārliecināties vilnas

piciņu starp pirkstiem saspiežot. Saspiestā piciņa pie-

ņem agrāko formu un tilpumu.

Aparātdzija

jeb kārstās vilnas dzija

Vilnas mīkstums un vij īgums stāv sakarā ar tās

smalkumu, sacirkojumu, stiepšanos uņ elastību. To var

sevišķi skaidri pie audumiem sajust.

Velšanās spēja ir jo lielāka, jo īsāks un augstāks
ir sacirkojuma vilnītis. Tā palielinās līdz ar vilnīšu skai-

ta pieaugšanu uz katru 1 cm. Zvīnveidīgā vilnas ma-
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tiņu virspuse dod iespēju matiņiem savstarpēji saķerties,

sevišķi mitrumam ar siltumu sadarbojoties.

Mitruma saturs vilnā parasti svārstās ap 17—18%.

Atsevišķos gadījumos tas var kāpt pat līdz 50%, pie kam

mitrums vēl itnebūt nav sajūtams. Tas jāņem vērā vilnas

paraugus analīzei ņemot, un to pērkot vai pārdodot.

No kritušiem lopiem iegūtā vilna ir daudz sliktākas

kvalitātes. Tā ir trausla unļ stiklveidīga. Pilnvērtīgiem ra-

žojumiem nav lietojama.

Vilnas izturēšanas pret dažāda veida iedarbībām.

Siltums. Ja vilnu žāvē pie 100—105° C, tad tā zaudējot
uzsūkto ūdeni, paliek cieta, asa, trausla un neizturīgāka.

Tamdēļ gludinot vilnas drānas, jābūt uzmanīgiem un jā-

ievēro, ka nav ieteicams tās sausā veidā gludināt. Mitra

drāna ļaujas pie paaugstinātām temperātūram formā pār-

veidoties un pēc atdzišanas šo jauno formu patur. Uz šīs

īpašības dibinās vilnas audumu dažāda veida apstrādā-
šanas paņēmieni, kā tvaikošana, stiepšana un gludināšana.

Ūdens. Auksts ūdens uz vilnu neiedarbojas, turpretim,

vilnu ilgāku laiku vārot — zināmām vielām, tā saucamiem

vilnas želatīniem izšķīstot — vilna zaudē spīdumu un da-

ļu no sava stipruma.

Šeit gribu aizrādīt uz kādu sevišķi svarīgu un intere-

santu apstākli. Uz ilgāku laiku siltās un mitrās telpās
turētiem vilnas audumiem sarodas īpašu baktēriju kolo-

nijas, kas atsevišķās auduma vietās noēd visu vilnu, tāka

paliek pāri tikai auduma skelets. Šīs baktērijas, ja tās lai-

kā pamana, var iznīcināt ar vāju skābju šķīdumu (atšķ.

sērskābes) palīdzību.

Skābes. Pret vājām skābēm vilna ir samērā izturīga.

Pret koncentrētām tā izturas — atkarībā no to iedarbības

ilguma — 'dažādi. Nedaudz minūtes tā iztur pilnīgi droši,

tomēr līdz ar iedarbošanās ieilgšanu tā arvien vairāk uz-
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briest un sak pamazām šķīst, līdz pilnīgi izzūd. Karstā

koncentrētā sērskābē vilna izšķīst ātri.

Sārmi. Sēru un slāpekli saturošo vilnas pamatvielu „ke-
ratīnu" jau samērā vāji sārmi! saskalda aminoskābē, tauk-

skābē, amonjakā un sērūdeņradī. 1
Bezkrāsainais sārma šķīdums — no vilnā esošā sēra

savienojumiem — paliek tumšs. Tīra vilna izšķīst pil-

nīgi. No pusvilnas audumiem paliek pāri kokvilnas pie-

maisījums.

Vāji amonjaka un neutrālu ziepju šķīdumi iedarbo-

jas samērā maz.

Chlorkaļķi vilnas balināšanai neder, jo vilna no tiem

stipri cieš. Chloram pievienojoties, vilna iegūst spīdumu
un lielāku uzņēmību pret krāsvielām, bet zaudē daļu iz-

turības.

Oksidējošas vielas, kā ūdeņraža pārskāblis, kālija per-

manganāts, mazās koncentrācijās iedarbojas uz vilnu diez-

gan maz, toties balina vilnā atrodošās krāsvielas.

Tomēr, reducējošās vielas, kā sēra paskābi, bie-

žāk lieto vilnas balināšanai, jo no tām vilna necieš.

Atjaunotā vilna.

Tā kā vilna ir dārga, tad nav nekāds brīnums, ka jau

sen radusies vēlēšanās iegūt to kautkādā lētākā ceļā, vai

vismaz atrast kautko tās aizvietņošanai. Pirmais solis šajā

virzienā ir lupatu un valkātu drēbju pārstrādāšana.

Saplucinot vilnas audumus vai adījumus, var iegūt tech-

niskl vēl diezgan labi izlietojamu vilnu. Tomēr no plu-
cināšanas vilna cieš un pie tam divējādi: no šķiedru pār-
raušanas un no šķiedru pārplēšanas garuma virzienā.

Bet ne katrreiz lupatas satur tikai vilnu vien. Kā jau

teikts, vilna ir dārga, tamdēļ lētāko audumu šķēros lieto

arī kokvilnu. Lai no šāda jaukta materiāla iegūtu tīru

vilnu, kokvilna no tā jāatdala nost. Šo atdalīšanu vis-

parocīgāk izdarīt ķīmiski, pielietojot tā saucamās karbo-

nizācijas metodes.



216

Piesūcinot saplucinātās lupatas ar skābēm (sērskābi*

sālsskābi), vai šo skābju sāļiem (aluminija chlorīdu, mag-

nēzija chlorīdu, nātrija bisulfātu v. c.)> kokvilna pie pa-

augstinātām temperātūrām noārdās un pārogļojas (kar-

bonizējas, carbo — latīniski nozīmē ogli). Saēstā kokvil-

na sadrūp un no vilnas viegli atdalāma. Ka šāda vilna ir

krietni zaudējusi no sava pirmatnējā stipruma, ir pats

par sevi saprotams.

Izšķir vairākas atjaunotās vilnas šķirnes:

1) Sho dd y izgatavo no tīras neveltas vilnas lupa-
tām vai adījumiem. Tā satur samērā maz cietušu vilnu.

2) Mungo izgatavo no veltas vilnas lupatām. Šķied-

ra īsāka, kamdēļ mazvērtīgāka par pirmo.

3) Alpakka vilnu sauc arī par ekstraktvilnu, jo to

iegūst no pusvilnas drēbju lupatām karbonizācijas pro-

cesā.

Zirgu sari no astes un kakla ir 0,1—0,25 mm resni un

400—800 mm gari un viņu stīvuma un elastības dēļ ļoti

vērtīgi. Saru austuvēs tos tieši kā audus saauž saraudu-

mos ar kokvilnas, linu vai pat zīda šķeterētiem šķēriem;
šādiem saraudumiem kā stīviedevai kungu uzvalkos dod

priekšroku, salīdzinot ar pārējām stīvdrānām.

Suņu spalvas, sevišķi pūdeļa un zīda pinčera, kopā

ar pārējām rupjākām spalvām un aitu vilnas atkritumiem

pārstrādā rupjākos vērpumos. Zaķu, trusīšu, bibera uri

kaķu spalvas, savērptas ar kokvilnu, aitas vilnu vai šapp-

zīdu, dod ļoti skaistu materiālu dāmu kleitu drānām. Plat-

maļu rūpniecībā galvenā kārtā pielieto šo materiālu, bet

it sevišķi angoras vai zīda trusīšu spalvas.

Minerālšķiedru vielām ir daudz mazākai nozīme tekstil-

rūpniecībā, jo pēdējos gados tās apģērbiem gandrīz ne-

tiek lietotas, vienīgi tikai speciālu priekšmetu izgatavot
šanai. No šīm vielām būtu mināms asbests, kas ir du-

bultsilikāts, un sastāv no slāpekļa un magnēzija. Akmens

sastāv no matveidīgām kristalla adatām. Asbestu rok Ei-
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ropas valstīs un Ziemeļamerikā. Sevišķi garas, gludas, vi-

dēja stipruma zīdveidīgi spīdīgas šķiedras jr Itālijas as-

bestam. Par labu šķirni uzskata arī Kanādas asbestu vai

Bostonitu. Šķiedru iegūšanai akmeni skrejdzirnās samaļ,

mazgā un berž tik ilgi, kamēr šķiedra atdalās. īsās šķiedri-

ņas atšķir, bet garākās tālāk irdina kārstuvēs un tad vai

nu pašas vai ar kokvilnu, ļiniem v. c. sajauc, savērpj un

pārstrādā audumos. Pēc tam audumu atbrīvo no stādu

šķiedrām, tā ka iegūst tīra asbesta audumu. Šāds audums

var izturēt lielu karstumu un tādēļ to pielieto teātru de-

korācijām.

Mākslīgas tekstilšķiedras

Pamatdoma mākslīgu šķiedrvielu iegūšanā dibinās uz

celulozes tiešu vai netiešu pārvēršanu šķīdumā, lai pēc

tam varētu izvilkt pavedienus vajadzīgā garumā un res-

numā.

Celuloze ir augu šūniņu apvalka galvenā sastāvdaļa.
Jaunās šūnās tā ir mīksta un samērā ļoti tīra, vecā-

kās — cieta, pārkokojusies un satur daudz piemaisījumu —

līgnīna, sveķu, miecvielu un citu savienojumu veidā.

Vistīrākā celuloze iegūstama no kokvilnas. Ja kokvil-

nu apstrādā ar atšķaidītu sārmu šķīdumu, tad iegūst pat

ķīmiski tīru celulozi.

Arī koksne satur daudz celulozes — apm. 50—60% no

sausa koka svara, bet tā kā atsevišķo šūniņu garums ne-

pārsniedz 5 mm, tad — arī pēc piemaisījumu atdalīša-

nas
— tās sava īsuma dēļ neļaujas savērpties. Koksnes

celuloze tomēr ir laba izejviela papīra un mākslīgā zīda

izgatavošanai.

Koksnes celulozes izgatavošanai ņem skuju kokus, jo

tie satur samērā garākas šūniņas nekā lapu koki. Lai

koksnes celulozi atbrīvotu no nevēlamiem piemaisījumiem:

lignīna, sveķiem v. c, sasmalcinātas koka skaidas īpašos

slēgtos katlos vāra (24—48 stundas pie 3—4 atmosfēru

spiediena) ar kalcija bisulfita šķīdumu (—ar sēraino gāzi
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piesātinātu dzesināta kaļķa šķīdumu ūdenī). Piemaisīju-
miem izšķīstot, koksnes celulozes šķiedriņas top brīvas.

Šādā ceļā iegūtā celuloze, pēc vairākkārtīgas izmazgāša-

nas ar ūdeni, ir gaiši Lai celulozi darītu pilnīgi
baltu, tā vēl jābalina ar chlorkaļķu Šķīdumu. No skuju
kokiem iegūtā celuloze sastāv no mīkstām, 3—5 mm ga-

rām šķiedriņām.
Par iegūtās celulozes tīrību var pārliecināties sekoši:

ja celuloze vēl satur kaut nedaudz lignīna, tad tā — sa-

slapināta ar stiprā sālsskābē šķīdinātu floroglucinu —

nokrāsojas purpursarkanā krāsā.

Celuloze, pēc sava ķīmiskā rakstura, ir tuvs radinieks

stērķelei un cukuram. Ķīmiski skaldot, t. i. vārot ilgāku
laiku ar atšķaidītām skābēm, no tās var iegūt vīnogu cu-

kuram līdzīgu produktu.

Ķīmiski izmeklējot ir pierādīts, ka celuloze sastāv no

ļielām makro-molēkūlām (C 6H
IO

OS )
n

un ka nav vis viena

celuloze vien, bet gan vesela rinda, kuras viena no otras

atšķiras ar makro-molēkūlu pavedienu garumu.

Molēkūla ir kādas vielas vismazākā iespējamā daļi-

ņa, kurai vēl piemīt tās pašas īpašības un nosaukums. Tā-

lākā dalīšanā vielas molēkūla jau sabrūk elementos, t. i.

citās vienkāršākās vielās, kurām ir citas īpašības un, pro-

tams, arī citi nosaukumi. Piem., celulozes molēkūla sa-

stāv no zināma daudzuma oglekļa (C), ūdeņraža (H) un

skābekļa (O) - (QH 10
0

5
),,

Celulozes un tās savienojumu īpašības, kā: filmu un

šķiedru stiprums, briešanas spēja, šķīdumu viskozitāte,

tik lielā mērā atkarīgas no molēkālār-pavedienu uzbūves

un lieluma, ka celulozes pārstrādāšanas technika veltī se-

višķu uzmanību šo produktu polimerizācijas grāda noskaid-

rošanai.

Dabīgā celuloze, kāda tā sastopama šķiedrvielās (kok-

vilnā, linos, kaņepājā) sastāv no makromolēkūlām ar caur-

mēra polimerizācijas skaitli n —1000, t. i. (C6HlOO5) 1000.

Techniskai sulfit -celulozei, atkarībā no vārīšanas il-

guma un temperātūras, n = 500 līdz 200, mākslīgam zīdam

n
- 250—150. Šis īsais skaitļu sarindo jums liecina, ka ce-



219

lulozes techniskā apstrādāšana saistīta ar celulozes liel-

molēkūlu skaldīšanu un dabīgās celulozes vērtīgo īpašību
pasliktināšanu. Līdz ar to skaidrs, ka ja gribam tās patu-

rēt, tad jārūpējas par saudzīgāku un mazāk noārdošu pār-
strādāšanas metožu pielietošanu.

Tomēr, visā visumā, pret ķīmisko vielu iedarbību ce-

luloze ir samērā izturīga. No stipriem sārmiem tā cieš

daudz mazākā mērā, nekā vilna, īstais zīds v. c. dzīv-

nieku produkti. Vienīgi stipras skābes, piem., sērskābe, to

ātri saēd, bet atšķaidītas skābes — tikai pēc ilgāka laika

vai vārot.

Celuloze šķīst tikai nedaudzos, ļoti sarežģītos šķīdi-

nātājos. Šo īpašību izmanto mākslīgā zīda izgatavošanai

no celulozes.

Mākslīgais zīds.

Mākslīgo zīdu iegūst pēc vairākām metodēm. Galvenās

no tām ir kolodija jeb nitrāt-metode, vara-amonjaka me-

tode, viskozes metode un acetāt-metode.

Nitrāt-zīds (nepareizi arī par nitro-zīdu saukts) ir pir-
mais techniski ražotais mākslīgais zīds. Pēc pirmā ražo-

tāja vārda, tas tiek arī par Chardonnet-zīdu saukts.

Apstrādājot celulozi ar slāpekļskābes un sērskābes mai-

sījumu, iegūst nitrāt-celulozi. Izšķīdinot to spirta-ētera

maisījumā, iegūst stīgru, viskozu šķīdumu. Izspiežot šo

šķīdumu caur sīkiem caurumiņiem un izgaisinot šķīdinā-

tājus (spirtu un ēteri), iegūst izturīgus nitrāt-celulozes

pavedienus.

Tā kā nitrāt-celuloze ārkārtīgi degoša (zināmos ap-

stākļos pat sprāgstoša), tad pavedienus ķīmiski tālāk ne-

apstrādājot, būtu iegūts visai bīstams zīds. Tamdēļ ni-

trāt-celulozes pavedienus vēl apstrādā ar sērnatrija šķī-

dumu, kas nitrāt-celulozi pārvērš atpakaļ celulozē.

Ta tad, gala rezultāta, pec nitrat-metodes izgatavotais

zīda pavediens sastāv no atjaunotas celulozes.
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legūto zīdu balina ar chlorkaļķu šķīdumu palīdzību.

Šim zīdam piemīt ļoti liels, var teikt pat uzbāzīgi
liels spīdums.

Šī metode, sava dārguma dēļ, nevar konkurēt ar vis-

kozes zīdu.

Vara-amonjaka zīds (Bembergzīds, Pauli zīds). Māk-

sļīgā zīda ražošanai pēc šīs metodes parasti lieto

„linterus", resp. kokvilnas atlikumus. Lai kokvilnu notī-

rītu, uzbriedinātu un sagatavotu zīda ražošanai, to pie

paaugstinātām temperātūrām un spiediena apstrādā ar

sārmu šķīdumu. Tad īpašos aparātos mīcot iegūto al-

kali-celulozi ar koncentrētu vara amonjaka šķīdumu, ie-

gūst ļoti viskozu masu. Šī masa siltumā stāvot un gaisam

piekļūstot oksidējas. Celulozes makro-molēkūlām samazi-

noties, masa paliek jūtami šķidrāka. Tamdēļ tā jāpār-
strādā nekavējoties.

Caur tēraudsietiem filtrēto šķīdumu iespiež (zem 2

atm. spiediena) pa kapilārām stikla caurulītēm īpašā trau-

kā ar 50—60°/o-īgu sērskābi un iegūst spīdīgu celulozes

pavedienu. Beidzamā laikā pavediena sarecināšanai lie-

to arī 30%-īgu sārmu šķīdumu. Tas izgulsnē zilu vara-

natrija-celulozi. Apstrādājot šo pavedienu tālāk ar at-

šķaidītu sērskābi, iegūst spīdīgu un elastīgu celulozes pa-

vedienu.

Arī koksnes celulozi var šeit pielietot, tikai tad jāņem

nevis parastā izžāvētā celuloze, bet gan vēl pavisam slapjā.

Piedzīvojumi rādījuši, ka celuloze izžūstot pārvēršas un

šķīst vara-amonjaka šķīdumā samērā grūti un nevienmē-

rīgi.

Viskozes zīds. No koksnes sulfīt-celulozes, apstrādā-

jot to ar stipru (18%-īgu) sārmu šķīdumu, vispirms ie-

gūst alkali-celulozi. Tad sērogleklim iedarbojoties, alkali-

celuloze pārvēršas ūdenī labi šķīstošā celulozes ksantoge-

nātā. Šis oranž-sarkanais savienojums dod ar ūdeni ļoti
viskozu šķīdumu, tā saucamo viskozi, no kuras ar skābes

palīdzību var atkal izgulsnēt celulozi, kaut arī jau mazliet

pārvērstā veidā. Izspiežot viskozes šķīdumu pa maziem
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caurumiņiem un ar skābes šķīdumu (sērskābe -|- glauber-

sāls) tievās strūkliņās sarecinot, iegūst stingru zīda pave-

dienu. Šo darba posmu sauc par „
vērpšanu".

Viskozes sagatavošanas veidam ir liels iespaids uz

„vērpšanos" un gatavā zīda pavediena fizikālām un ķīmis-
kām īpašībām. Te krīt svarā ne tikai temperātūra un

sagatavošanas laiks, bet jo lielā mērā arī dažādie netīrumi

un piemaisījumi celulozē un ķimikālijās.

Mazgājot ar ūdeni, pavedienus atbrīvo no skābes un

sāļiem, bet apstrādājot ar sērnatriju —

no brīvā sēra v. c.

piemaisījumiem.

Pec viskozes metodes iegūst apm. 84% no visas mākslī-

gā zīda produkcijas.

Acetāt-zīds. Acetāt-zīdu iegūst no acetil-celulozes, ku-

ru savkārt iegūst apstrādājot linterus vai koksnes celulozi

ar etiķskābes un etiķskābes anhidrīda maisījumu. Šo reak-

ciju veicina koncentrētas sērskābes klātbūtne. Celulozes

šķiedriņu garums šeit nespēlē nekādu izšķirošu iomu; vie-

nīgi var traucēt dažādi piemaisījumi. Tie padara parasti

ļoti mīksto un vijīgo acetāt-zīdu cietu.

Pati acetāt-zīda ražošana no acitil-celulozes ir ļoti vien-

kārša, jo šeit norisinās tīri fizikāli procesi. Acitil-celulozi

izšķīdinot acetonā liegūst biezu 20 ū/o~īgu šķīdumu. Spie-

žot šo šķīdumu caur sīkiem (0,05 mm) caurumiņiem un

ļaujot šķīdinātājam brīvā telpā izgaist, tūliņ iegūst ga-

tavus acetāt-zīda pavedienus.

Ja grib dabūt sevišķi tievus sīkpavedieniņus, tad pēc

aprakstītās metodes iegūtos pavedienus uzbriedina vājā

etiķskābes jeb dioksānā šķīdumā un pastiepj tievākus.

Šādi stiepti pavedieni zaudē daļu no savas krāsošanās spē-

jas (iekrāsojas bālāk), toties iegūst stipruma ziņā. Pārāk

stiept nedrīkst, jo tad var ciest pavedienu vienmērība.

Praksē apmierinās ar 3 denjē, tas nozīmē, ka 9000 metri

šāda pavediena sver 3 gr. (Tuvākus norādījumus skat. no-

daļā „Mākslīgā zīda pavedienu smalkums".) >

Visiem praksē lietojamiem gadījumiem pietiek ar kop-
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pavediena titru = 45 denjē —
15 sīkpavedieniņiem ā 3

denjē.
Acetāt-zīda īpatnējais svars ir 1,3.

Pretēji visiem iepriekš minētiem mākslīgiem zīdiem,

acetāt-zīds netiek pārvērsts atpakaļ celulozē.

Mēchaniskās izturības ziņā sauss acetāt-zīds ļoti lī-

dzinās pārējiem mākslīgiem zīdiem, toties mitrā veidā tas

ir pārāks par pēdējiem.
Pie paaugstinātām temperātūrām un galvenā kārtā sār-

mainos šķīdumos acetāt-zīds ķīmiski skaldās, dodot etiķ-
skābes sāļus un atjaunotu celulozi. Līdz ar šo pārvērtī-

bu zūd visas acetāt-zīda priekšrocības.

Ilgāku laiku apstrādājot acetāt-zīdu ar šķīdumiem, ku-

ru temperātūra ir augstāka par 80° C, tas zaudē pa daļai
vai visu savu spīdumu.

Mitruma normāli ir apm. 3—5%.

Mākslīgā zīda pavediens ir apaļš, stipri spīdīgāks un

mazliet stingrāks, nekā īstam zīdam.

Slapjā veidā mākslīgais zīds mazāk izturīgs, bet sausā

veidā gandrīz tikpat izturīgs ka preparētais (ar balastvie-

lām apgrūtinātais) dabīgais zīds.

Dabīgo šķiedru izturība ir sekošā:

īstam zīdam 3—3,5 gr. uz katru denjē.

Kokvilnai 3,5 gr. uz katru denjē.
Vilnai 1,5 gr. uz katru denjē.

Kopš tā laika, kad izdevās mākslīgā zīda mēchanisko

izturību pacelt no 0,8 gr. uz 1,7 gr. uz katru denjē un iz-

turību mitrā stāvoklī ievērojami uzlabot, mākslīgais zīds,

līdzīgi citām šķiedrām, kļuvis tekstilrūpniecībai nepiecie-

šams. Vēl vairāk: dažās nozarēs tas izspiedis pat dabīgās

šķiedrvielas.

Uz mākslīgiem zīdiem, sastāvošiem no atjaunotas celu-

lozes, visas ķimikālijas, kā arī krāsvielas iedarbojas daudz

jūtamāk, nekā uz dabīgo, ķīmiski neskārto celulozi. Bā-

ziskās krāsvielas nokrāso kolodija zīdu pat tieši, t. i. bez

iepriekšējas kodināšanas.
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Pret skābēm un sārmiem mākslīgais zīds izturas gan-

drīz tāpat kā celuloze, t. i., pretēji īstam zīdam, daudz

nebaidās (— tikai uzbriest) no stipru sārmu iedarbības.

Dedzinot mākslīgā zīda pavedienu, nav sajūtama īstam

zīdam raksturīgā degošu spalvu smaka.

Mākslīgā zīda parasti diezgan lielā burzīšanās izskaid-

rojama ar lielo plastiskumu un ne visai lielo elastību.

Ir konstatēta zināma sakarība starp mākslīgā zīda mit-

ruma saturu un briešanas spēju — no vienas puses un

burzīšanos —

no otras. Pie tam — jo lielāks mitruma

saturs, jo burzīšanās lielāka. Arī īstais zīds uzrāda tā-

du pat sakarību.

Stiepjot slapjus mākslīgā zīda pavedienus un līdz ar to

orientējot celulozes molēkūlas pavediena garuma virzie-

nā, palielinās pavediena elastība un līdz ar to samazinās

burzīšanās.

Mākslīgā zīda pavedienu smalkums.

Mākslīgā zīda uzlabošana izpaudusies dažādos virzie-

nos; viens no tiem ir — sevišķi smalku zīda pavedienu
iegūšana.

Ja turpmāk ir runa par zīda pavedienu resnuma sa-

mazināšanu, tad ir jāzin, ka resnie zīda pavedieni ar-

vien sastāv no lielāka skaita tievāku sīkpavedieniņu. Tam-

dēļ resnuma samazināšana var iet divos virzienos.

Zīda resnums jeb tā saucamais titrs, tiek izteikts caur

svaru, ņemot par pamatu 9000 metrus gara pavediena svaru

līdzīgu 1 gramam. Šādu resnuma vienību sauc par 1 den-

jē (Denier). Ja 9000 mtr. pavediena sver 50 gr., tad sa-

ka, ka zīda titrs ir 50 denjē. Ja resnais pavediens sastāv

no atsevišķiem sīkiem pavedieniņiem un šo sīkpavedie-
niņu 9000 metri sver 1 gr., tad saka, ka sīkpavedieniņa res-

nums ir 1 denjē. Ja iet runa par zīda pavedienu visā

visumā, tad zem resnuma jāsaprot kopējais ar denjē iz-

teiktais resnums.

Parasti lietojama zīda pavedienu resnums vidēji ir 120

denjē. Protams, ir izgatavoti arī resnāki pavedieni —
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līdz 300 denjē, pēc viskozes metodes pat 1000 denjē un

vairāk. Par pavedieniem ar titru! 60 'denjē jau runā kā par

samērā tieviem. Bet ir iegūti un pārstrādāti pavedieni

pat ar 25 un 15 denjē. Un tomēr, arī tā vēl nav galīgā
robeža. Ir iespējams iet vēl stipri tālāk, sevišķi pēc tam,

kad atrasti paņēmieni sīkpavedieniņu izturības palielinā-
šanai. Šeit sacītais vēl jāpapildina ar piezīmi, ka zemā-

ko robežu smalkuma ziņā noteic nevis zīda ražotājs, bet

gan izlietotājs. Tas nozīmē, ka uz pieprasījumu tūliņ, bez

jebkādām grūtībām, var sekot reāls piedāvājums. Pašos

ražošanas sākumos, sīciņo pavedieniņu izgatavošana ne-

gribēja lāga padoties. Tagad, turpretim, pārdošanā ir zī-

di, kuru sīkpavedieniņiem ir 3; 1,25; 1 un pat 0,5 denjē.

Dabīgā zīda titrs ir 1—1,2 denjē. Tā tad modernai māk-

slīgā zīda rūpniecībai izdevies izgatavot pavedienus, kas

smalkuma ziņā pārspēj pat zīda tārpiņa savērpto īsto

zīdu.

Agrāk, ražojot mākslīgo zīdu pēc viskozes un vara-

amonjaka metodēm, izspiestos šķidros zīda sīkpavedie-

niņus sarecināja tik ātri, ka vairs nebija iespējams tos

tievākus pastiept. Tagad, turpretim, ar dažādu ķimikā-

liju palīdzību, gausinot sarecēšanas procesu, iespējams pa-

vedieniņus pastiept krietni tievākus. Šādā ceļā var sa-

sniegt 0,1 denjē un vēl mazākus, nemaz nebaidoties zīda

sīkpavedieniņu pārraut. Praksē šādi titri pagaidām nav

atraduši pielietojumu.
Drīz vien noskaidrojās, ka šī stiepšana uzlabo arī pa-

ša pavedieniņa mēchanisko izturību. Sīkpavedieniņa iz-

turības palielināšanās atļauj samazināt koppavediena res-

numu. Protams, sakarā ar to rodas zināmas grūtības tech-

niskā ziņā. Piem., koppavediena — ar titru 100 denjē
— izgatavošanai no sīkpavedieniņiem ar titru 1 denjē, va-

jadzīgi 100 caurumiņi, bet jā sīkpavedieniņa titrs ir 0,1

denjē, tad jau 1000 caurumiņu. Tas ir ļoti neērti.

Varētu jautāt, kāda gan nozīme ir dzīties pēc pārlie-

cīgā sīkpavedieniņu smalkuma? Tomēr tūliņ jāpiezīmē,

ka jo smalkāks tas, jo mīkstāks un vijīgāks ražojums no

tā iznāk. Tomēr ar 1 denjē, liekas, jau ir sasniegta ro-
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beža, kuru vēl pārsniegt vairs praktiski nebūtu nozīmes.

Rezultāti ar šādu smalkumu ir pilnīgi labi un pietiekoši.
Parasti viskozes zīdu ražojot, apstājas jau pie apm. 1,25—

1,3 denjē.

Tad koppaved. = 120 denjē sastāv no 90—96 sīkpaved.
Tad koppaved. — 100 denjē sastāv no 75—80 sīkpaved.
Tad koppaved. — 60 denjē sastāv no 45—48 sīkpaved.

v. t. t.

Acetāt-zīda sīkpavediens apmierinās ar 3 denjē, ka-

mēr vara-amonjaka zīds noiet zemāk — pat līdz 0,6 denjē.

Matētais mākslīgais zīds.

Pirmajā laikā, kad mākslīgā zīda ražošana tikko sā-

kās, galvenā vērība tika piegriezta lielāka spīduma iegū-
šanai. Blāvu, matētu zīdu toreiz uzskatīja par bojātu vai

kļūdainā fabrikācijā iegūtu produktu, no kura visiem iespē-

jamiem līdzekļiem centās izvairīties.

Šos uzskatus drīz vien grozīja nekad neapmierināmā un

mūžīgi mainīgā mode. Radās uzskati, ka īstā zīda mē-

renais, pusspožais izskats ir daudz solīdāks par pārāk uz-

bāzīgo viskozes zīda spīdumu.

No toreiz ražotiem zīdiem vistuvāk šim dabīgā zīda

mērenajam spīdumam bija pēc Thieles metodes iegūtais

vara-amonjaka zīds. Tā kā šis zīds tika ļoti iecienīts, tad

arī viskozes zīda ražotāji bija spiesti sekot šai jaunās mo-

des prasībai. Sākumā meklēja līdzekļus, lai tikai maz-

liet vājinātu pārāk lielo zīda spīdumu. Vēlāk, sākot ar

1925./26. g., kad blāvā zīda iegūšanu uzskatīja jau kā

pašu par sevi saprotamu lietu, izdoma gāja daudz tālāk

un sāka ražot arī pilnīgi nespīdīgus zīdus.

Spīdīgā mākslīgā zīda ražošana ir vienkāršāka, jo saistī-

ta ar samērā nedaudz šķirnēm. Turpretim, matētā — dār-

ga un sarežģīta, jo daudz vairāk padota mainīgās modes

untumiem.

Var izlikties dīvaini, ka —

no vienas puses
—

ar lie-

lām pūlēm un dārgiem līdzekļiem tiek iegūti zīdi, kas
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blāvuma ziņā ļoti līdzinās lētajai kokvilnai un —no otras

puses
— ar stipru sārmu iedarbību („mercerizāciju") kok-

vilna tiek spodrināta un izskatā tuvināta zīdam. Tas to-

mēr tā nav, jo blāvais mākslīgais zīds un no tā izgatavo-

tie ražojumi, ar savu gludumu, vienmērīgumu un audu-

ma mustura skaidrību, ir daudz pārāki par attiecīgiem
kokvilnas ražojumiem. Visbeidzot jāsaka, ka mākslīgais
zīds ir pilnīgi atraisījies no uzdevuma jebkādā ziņā atda-

rināt vai aizvietot īsto zīdu. Tas ir kļuvis patstāvīgs un

ar savām īpašībām, īpatnējo vērtību un skaistumu — ne-

atvietojams.

Šādus blāvus un necaurspīdīgus zīdus var iegūt divē-

jādi: 1) ar tiešu iegūšanu un 2) ar pēcapstrādāšanu.
Kā zināms, blāvuma sajūta ceļas no tam, ka gaismas sta-

riem krītot uz zīda pavediena virspusē vai iekšienē novieto-

tām matējošām vielām, rodas gaismas izklaide.

legūstot matētus zīda pavedienus tieši, matējumu var

panākt zīda pirmšķīdumam pieliekot klāt nedaudz sodas.

Tālākā ražošanas gaitā skābes izdala no sodas brīvu ogļ-
skābo gāzi. Ogļskābā gāze, radot šķiedrā tukšumus, iz-

klaidē gaismas starus un piedod pavedienam blāvu iz-

skatu.

Ja zīda pirmšķīdumam pieliek klāt dažādus negaisto-

šus un nešķīstošus šķidrumus, tad blāvums gatavā zīdā

rodas no šo šķidrumu pilieniem. Tā piem., blāvā viskozes

zīda ražošanā pielieto parafinu, chlorbenzolu, ksilidi-

nu v. c.

Daudz iespaidīgāks matējums, nekā ar gāzēm? un šķid-

rumiem, iegūstams ar cietām vielām. Šeit rīkojas divējādi:

1) ar ķīmisku reakciju palīdzību pašā ražošanas procesā
rada nešķīstošus savienojumus vai 2) tūliņ pie šķīduma

sagatavošanas piejauc klāt dažādas cietas vielas.

Abi šie paņēmieni jau sen pazīstami.

Piemērām, lai iegūtu pašā zīda ražošanas procesā bā-

rija sulfāta nogulsnes, pie zīda pirmšķīduma pieliek klāt

bārija hidroksīdu, kas tālākā gaitā —

ar sērskābi — dod

tik smalki sadalītu un pavedienā tik cieši ieslēgtu nogulsni,,
ka ar mazgāšanu vien vairs laukā nav dabūjams. Lai ie-



227

gūtu sevišķi iespaidīgu blāvumu, bārija sulfāta jāņem kriet-

ni daudz — 6—10% no celulozes svara.

Vecu vecais paņēmiens, panākt matējumu piejaucot pie

zīda pirmšķīduma jau gatavā veidā cietas, koloidāli smal-

kas vielas, savus labākos sasniegumus devis ar titandioksī-

du, kuru ar vienlīdz labām sekmēm pielieto kā viskozes

un vara-amon jaka, tā arī acetāt-zīda blāvo šķirņu ražo-

šanai.

Matēšanas līdzekļu noderīgumu galvenā kārtā noteic

vielu gaismas laušanas spēja. Tai jābūt pēc iespējas lielā-

kai salīdzinot ar paša zīda gaismas laušanu. Šeit atzī-

mējamie skaitļi nupat teikto papildinās.
Gaismas laušanas koeficienti:

Viskozes zīdam 1,536.

Acetāt-zīdam 1,477.

Kramskābei 1,460.

Bārija sulfātam 1,637.
Cinka sulfīdam 2,370.

Titāna dioksīdam, (kristāliskam) 2,710.

No šiem skaitļiem redzams, ka bārija sulfāts var atstāt

daudz mazāku iespaidu uz acetāt-zīda blāvumu (1,631—)

-1,477 = 0,160), kā titāna dioksīds (2,710—1,477 = 1,233)!
Titāna dioksīds dabūjams tik ārkārtīgi smalka pulvera

veidā (daļiņu vidējais lielums ir apm. 0,00075 mm), ka tas

pat vissmalkākā zīda pavedienu (1 denjē ar caurmēru

0,01 mm) iegūšanu šādā veidā netraucē. Lai iegūtu brī-

numjauku matējumu, pietiek jau ar 1 svara procenti titan-

dioksīda.

Vienādi daudzumi titandioksīda acetāt-zīdā izsauc lie-

lāku efektu, nekā viskozes zīdā. Salīdzinot augšā minētos

skaitļus, tas arī top viegli saprotams:

2,710 - 1,477 = 1,233 acetāt-zīdam,

2,710 —1,536 = 1,174 viskozes zīdam,

ļr daudz un dažādu paņēmienu, ar kuru palīdzību

pēcapstrādāšanā var atņemt pavedienam spīdumu, vai nu

pilnīgi, vai arī tikai padaļai.

Piem., ar ķīmisku reakciju palīdzību šķiedrā rada ne-
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šķīstošus savienojumus, ka bārija sulfātu, cinka fosfātu,

aluminija hidroksīdu, titanskābi v. c. Bārija sulfāta no-

gulsnēšanu izved šādi: Ražojumu, kas izgatavots no vis-

kozes vai vara-amonjaka zīda, iemērc uz pusstundu 3°/o-īgā

sērskābes šķīdumā, pēc tam tūliņ — bez noskalošanas —

pārceļ 5%-īgā bārija chlorīda šķīdumā, kur atstāj atkal

pusstundu, tad izņemot laukā skalo; ar ūdeni līdz neitrālai

reakcijai.

Šā paņēmiena vietā sāk biežāk pielietot matēšanu ar

jau gatavā veidā pērkamiem matēšanas līdzekļiem, uzne-

sot tos uz pavedienu virspuses ar koloidālu šķīdumu pa-

līdzību. Šeit pielieto ļoti smalkā veidā sagatavotus baltus

pigmentus (piem., bārija sulfātu, cinka sulfīdu un titan-

dioksīdu), kurus ar īpašu vielu palīdzību (piem., augst-

vērtīgiem alkoholiem, ziepēm, piridīnu) uztur šķīdumā ļoti
smalki un vienmērīgi sadalītā veidā. Rīkošanās ar šiem

koloidāliem šķīdumiem ir ļoti vienkārša. Daži no tiem,

piem., „Radium Mattine" pavedieni uzņem līdzīgi sub-

stantīvām krāsvielām, nokrāsojot tos baltā necaurspīdī-

gā krāsā.

Pēcapstrādāšanas ziņā acetātzīds ieņem īpašu stāvokli.

To var padarīt blāvu pavisam vienkārši — pietiek jau ar

apstrādāšanu 90—95° C karstā, fenolu saturošā ziepju šķī-

dumā, lai iegūtu izturīgu matējumu. Spīdums pazūd, kaut

gan nenotiek ne svešu vielu nogulsnēšanās, ne arī acetil-

celulozes sadalīšanās. Šeit notiek tīri fizikāla parādība.
No zīda iegūšanas pāri palikušām šķīdinātāja paliekām

pie augstākas temperātūras iztvaikojot un caur uzmīkstinā-

tajām pavediena sieniņām cauri izlaužoties, uz pavediena
virsmas rodas poraina, ar gaisu pildīta kārta. Šinīs porās

iekļuvušais gaiss izklaidē uz to krītošas gaismas starus

gluži tāpat, kā gaiss, kas atrodas smalki sasistā stikla pul-
verī.

Pēcapstrādāšanas paņēmiena priekšrocības izpaužas

galvenā kārtā gatavu ražojumu matēšanā. Turpretim, lai

iegūtu musturus, kuros spīdīgais un blāvais zīdi kopīgi
izsauc brīnišķus efektus, blāva zīda ražošanai pielieto gal-
venā kārtā tiešās iegūšanas metodes.
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Mākslīga vilna no celulozes.

Neskatoties uz to, ka mākslīgā vilna sastāv no celulo-

zes vai tās savienojumiem, un
— rupji ņemot — tiek iz-

gatavota līdzīgi mākslīgam zīdam, starp mākslīgo vilnu

un mākslīgo zīdu pastāv lielas fizikāla un techniska rak-

stura dažādības. Vēl lielākas tās ir starp mākslīgo vilnu

un dabiskām šķiedrvielām.

Piem., mākslīgā vilna atšķiras no zīda ar to, ka diegu

vērpšanai neņem vis garus pavedienus, bet gan īsākus —

30, 40 vai 120 mm garus atgriezumus, un apstrādā uz ma-

šīnām parastā kārtā, līdzīgi kokvilnas vai īstās vilnas

šķiedrām. Tādā kārtā iegūtais diegs sastāv no daudzu

īsu šķiedriņu gabaliņu savērpuma. Pretēji gludam un lī-

dzenam mākslīgā zīda diegam, mākslīgā vilna dod čauga-

nāku — ar pūciņām pārklātu — diegu.

Mākslīgās vilnas šķiedriņu smalkumu ņem dažādu, at-

karībā no tās pielietošanas veida. Kokvilnas aizvietņoša-

nai apm. 1,3 denjē, piejaukumam vilnai, turpretim, no

3—4 denjē.

Mākslīgai vilnai, objektīvi ņemot, nedrīkst uzstādīt tās

pašas prasības, kā, piem., kokvilnai, jo mākslīgā vilna ir

patstāvīga un augstvērtīga tekstilšķiedra, kurai pašai ir

savas prasības vērpšanas, aušanas, apstrādāšanas un izlie-

tošanas ziņā, savas īpatnējas priekšrocības un trūkumi.

Gluži tāpat kā no vilnas, īstā un mākslīgā zīda, arī no

mākslīgās vilnas ir jārada un jāizstrādā īpatni ražojumi.

Mākslīgo vilnu, līdzīgi mākslīgam zīdam, iegūst no ce-

lulozes pēc viskozes, vara-amonjaka un acetāt-metodēm.

Visvairāk lietotā ir

viskozes metode,

jo ir lētāka par pārējām. Pēc šīs metodes iegūtā mākslīgā
vilna pazīstama jau kopš apm. 16 gadiem zem nosaukuma

„vistra". To izgatavo lielos vairumos vācu ķīmiskās rūp-
niecības koncerns Farbenindustrie Aktiengesellschaft.

Vistras iegūšanai lieto sulfit-celulozi. Celulozes papi

uz vairākām stundām iemērc 18ū/o-īgā ziepzāļu šķīdumā,
tad nospiež lieko — trīskārtīgu svaru pārsniedzošo —
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šķidruma daļu un saplucina iegūto alkalij-celulozi smalku.

Apstrādājot alkalij-celulozi ar sēroglekli, tā pārvēršas ce-

lulozes ksantogenātā, kurš izšķīdināts ūdenī dod ļoti bie-

zu
— 6—8% celulozi saturošu — šķidrumu.
Filtrētu šķidrumu spiež caur zelta-platīna vai tantala

dīzēm, no kurām katrai ir no 1000 līdz 2000 un vairāki ma-

zu 0,1 mm platu caurumiņu. Izspiestais pavedieniņš no-

nāk traukā ar skābi un sāļus saturošu šķīdumu, kur sa-

rec. Agrāk pavedieniņu tālāko apstrādāšanu — mazgā-

šanu un tīrīšanu — izdarīja katrai dīzei atsevišķi, tagad,

turpretim, no vairākām dīzēm apvienotos pavedienus ap-

strādā visus uzreiz. Pavedienu iegūšanas ātrums ir 50—70

m minūtē. Gatavos pavedienus sagriež vajadzīgā garumā

un žāvē līdz 11%-īgam mitruma saturam.

Protams, var rīkoties arī citādi. Nav nekādas īpašas

vajadzības griezt jau pilnīgi izmazgātus un citādi apstrā-
dātus pavedienus. Sagriešanu var izdarīt jau tūliņ pēc

pavedieniņu apvienošanas lielajā žūksnī. Tālākā apstrā-

šana tad notiek jau ar īsu pavedienu putru, caur ko visa

ražošana stipri salētinājas.
No tīras celulozes sastāvošā vistra mitrā veidā ir ma-

zāk izturīga par kokvilnu, toties sausā veidā, kā tas re-

dzams no sekošas tabulas, tā var kokvilnas izturību pat

pārsniegt.
Stiprība

Pavedieni-
_

_

attiecība

sausa slapja starpslapio
ņu resnums veidā veidā un sauso

denjē gr/denjē gr/deujē veidiem °/ 0
I. Kokvilna:

Sakellaridis 1,37 3,60 3,36 93,3

Mako 1,83 3,38 3,16 93,7

Amerikāņu 2,20 2,78 2,73 98,4

Ostindijas ..... 2,92 2,54 2,56 101,0

11. Vistra, spoža, tips I 1,4 2,30 1,25 54,0

Vistra, spoža WW

resp. CWW
....

1,4 3,00 1,90 63,3

Vistra, sevišķi iztur. . 1,0 3,80 2,50 66,0

Ja, turpretim, vistru salīdzina ar īsto vilnu, tad māk-

slīgā vilna mēchaniski ir daudz izturīgāka par dabīgo
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produktu. Tamdēļ, piejaucot īstai vilnai mākslīgo, var au-

duma fizikālās īpašības stipri uzlabot.

Šīs ķīmiski iegūtās šķiedras ļaujas sevišķi labi savērp-

ties, kā atsevišķi, tā arī maisījumā ar vilnu, zīdu, kok-

vilnu, liniem v. c. Bez tam audumu mēchaniskai izturībai

nāk apr labu tā retā izdevība, ka mākslīgās vilnas šķied-

ras var izgatavot tādā resnumā un garumā, kādā tik vien

vēlas. Garākās šķiedras rada lielāku savstarpēju saistību

visā audumā.

Elastības un vijīguma ziņā īstā vilna ir pārāka par

visām šķiedrvielām, tomēr kokvilnas elastību vistra pār-

spēj.

Beidzamā laikā izdevies iegūt īpašas vistras šķirnes,

piem., Vistra XT, kuras pavedienu elastība, virsmas rak-

sturs un viļņojums stipri tuvojas īstai vilnai.

Pēc vara-amonjaka metodes ražoto un zem nosauku-

ma kuprama pārdošanā laisto mākslīgo vilnu, arī ražo

Farbenindustrie Aktiengesellschaft. Šī mākslīgā vilna arī

sastāv no celulozes un ir stipri līdzīga iepriekš aprakstī-

tai, kamdēļ pie tās tuvāk neapstāšos.

Acetāt-metode. Starp visām no celulozes iegūtām māk-

slīgām vilnām, acetāt-celulozes vilna ieņem īpatnēju stā-

vokli. Pretēji citām
„
vilnām", kas sastāv no tīras celu-

lozes, acetāt-celulozes vilnas pavedieni sastāv no acetil-

celulozes.

Acetil-celulozi iegūst apstrādājot kokvilnas atkritumus

(tā saucamos „linterus") ar etiķskābes un etiķskābes an-

hidrīda maisījumu. Pēdējā laikā „linteru" vietā ņem daudz

lētāku izejvielu — koksnes celulozi. Tās vērtība ir tikai

6—7% no iegūtā produkta cenas. Šķiedriņu garums šeit

nespēlē nekādu redzamu lomu, traucējoši var būt tikai

piemaisījumi. Tie parasti ļoti mīksto un vijīgo acetāt-

vilnu padara cietu.

No visām mākslīgās vilnas iegūšanas metodēm acetāt-

metode, bez šaubām, ir arī viselegantākā. Bet tā kā ra-

žošana pēc šīs metodes saistīta ar dārgām izejvielām, tad
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ta sava dārguma deļ netiek tik plaši pielietota, ka ta pec

savas nozīmes to būtu pelnījusi.

Izšķīdinot acetil-celulozi acetonā, iegūst ļoti biezu un

staignu šķīdumu. Filtrēto šķīdumu caur maziem (0,07—0,1

mm) caurumiņiem izspiežot un šķīdinātāju (acetonu) iz-

gaisinot, iegūst jau gatavus pavedienus; to svaru ietur uz

3—4 denjē. Pavedienus sagriež vajadzīgā garumā.

Šī darba techniskais izpildījums ļoti sarežģīts un sais-

tīts ar lielām grūtībām. Par darba izcilo kvalifikāciju var

spriest jau no tā vien, ka darba labā izdošanās atkarīga

no daudzo, vienlaicīgi iegūstamo pavedienu rašanās vien-

mērības un lielā pārvietošanās ātruma (80 metri minūtē).

Lielais ātrums, savukārt, uzstāda lielas prasības grieža-
mai mašīnai — 12.000 griezienus minūtē. Un tā tas iet

visas trīs maiņas no vietas.

Acetāt-celulozes vilnas īpatnējais svars ir mazākais no

visu mākslīgo vilnu īpatnējiem svariem, toties līdzīgs īs-

tās vilnas īpatnējam svaram — 1,3. Šai īpatnējo svaru sa-

krišanai ir liela nozīme, jo acetāt-celulozes audumiem tad

ir tas pats tilpums un tā pati segtspēja, kas attiecīgiem īs-

tās vilnas audumiem.

Viena no izcilākām acetāt-vilnas īpatnībām ir spēja

sacirkāties. To panāk caur daļēju uzbriedināšanu un tū-

liņ sekojošu saraukšanu. Merino-vilnai līdzīgo cirtu smal-

kums un vilnīšu veids ļauj tai tā savērpties, ka satverot

gatavu audumu, rodas sajūta, it kā tas būtu pagatavots

no īstas vilnas. Ja no tālākas apstrādāšanas cirtas maz-

liet izstiepjas, tad tās var atjaunot — gluži tāpat, kā pie

īstas vilnas — ar tvaiko šanu.

Acetāt-celulozes vilnas audumi ir gludi un mīksti, kam-

dēļ valkāt tos pat tieši uz miesas ir patīkami. Nav tās

neērtās un nomocošās sajūtas, kas dažiem cilvēkiem rodas,

kad tiem vilna pieskaras pie kailas miesas.

Acetāt-celulozes vilnas pavedieni ir ļoti elastīgi, kam-

dēļ no tās izgatavotie audumi, pat pēc krietnas burzīša-

nās, drīz vien pieņem iepriekšējo izskatu.

Acetāt-celulozes pavedieni, pretēji citiem no atjauno-

tās celulozes veidotiem, uzņem mitruma samērā maz. Tie



233

neļaujas no ūdens tik viegli saslapināties, kamdēļ uz-

briest ļoti maz un satur tikai pusi no īstās vilnas mitruma.

Sliktā saslapināšanās un niecīgā uzbriešana ir iemesls ļoti
ātrai audumu žūšanai. Žūšanas laiks ir gandrīz līdzīgs
īstās vilnas žūšanas laikam. Niecīgā uzbriešana atvieglo
šo audumu mazgāšanu, jo netīrumi, nevarēdami iekļūt ace-

tāt-celulozes pavedienā, paliek uz tā virspuses, no kurie-

nes tie jau samērā viegli notīrāmi. Pat tintes traipi izņe-
mami ar vienkāršu mazgāšanu ziepju ūdenī.

Acetāt-celulozes vilnu lieto audumos gan atsevišķi, gan

arī kopā ar īsto vilnu. Pēdējā gadījumā, lai mazinātu pār-

liecīgo spožumu un izskata ziņā tuvinātos īstai vilnai,

mākslīgās vilnas šķiedras padara blāvākas. Kungu uz-

valku drānas ar 30% mākslīgās vilnas un 70% īstās vilnas,

kā izskata, tā valkāšanas ziņā ne ar ko neatšķiras no tī-

ras vilnas audumiem. Pat tādi audumi, kas satur 50%

mākslīgās vilnas un 50% īstās vilnas, ir ļoti izturīgi un

maz burzās.

Pretēji citām mākslīgām vilnām, kas gatavotas no ce-

lulozes, acetāt-celulozes vilna ļaujas ar sālsskābi karbo-

nizēties un no tam necieš. Tāpat tā necieš no kodēm.

Mākslīgo vilnu pēc acetāt-metodes izgatavo sekošas fir-

mas: Aceta G. m. b. H., Berlin-JLichtenberg un Rhodiaseta,

Freiburg im Breisgau.

Mākslīgas vilnas priekšrocības.

1. Šķiedras un pavedieni ir vienmēr pilnīgi vienādi,

kā izskatā, tā arī pārējās īpašībās un iegūstami arvien vē-

lamā garumā un resnumā.

2. Tā kā pavedieni ir brīvi no jebkādiem blakus pie-

maisījumiem, tad pie to tālākas apstrādāšanas var stāties

tūliņ bez kādas iepriekšējas sagatavošanas, kamdēļ atkrīt

vesela rinda dažādu sagatavošanas mašīnu.

3. Tā kā visas šķiedras ir vienāda garuma, tad arī vie-

las zaudējumi pie tālākas apstrādāšanas ir krietni ma-

zāki.
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4. Pavedienus var izgatavot ne tikai spožus, bet ar

dažādām matējuma pakāpēm. Rodas liela dažādība un

lielāka izvēle.

5. Bez tam mākslīgās vilnas ražošana nav padota pā-
rāk svārstīgai dabīgo šķiedrvielu konjunktūrai resp. cenu

politikai.

Mākslīgā vilna no kazeīna.

Lanitāls. Kā jaunākais mēģinājums ražot māksiīgo vil-

nu arī no citiem olbaltumproduktiem šeit atzīmējams la-

nitāls, kuru Itālijā pēc Ferretti metodes izgatavo no ka-

zeina.

Pašreizējie sasniegumi nav sevišķi iepriecinoši, jo šķied-

rām ir tikai trešā daļa no dabīgās vilnas izturības. Ir

karbonizējama. Pielietošanu atradusi cepuru rūpniecībā.

Galīgos slēdzienus vēl nav iespējams dot, jo darbs vēl at-

rodas izmēģinājumu stadijā.

Gaismas iespaids uz šķiedrvielu izturību.

Vilna. Jau ilgāku laiku ir ticis novērots, ka vilnas au-

dumu virspuse, zem gaismas — sevišķi ultrāvioleto staru

iespaida, noārdās, dodot veselu rindu ūdenī šķīstošu sa-

dalīšanās produktu. Rodas starp citu arī sērskābe, kas

atkal, savukārt, vājina jau tā stipri cietušo audumu. Šī

noārdīšanās ir tieši proporcionāla apgaismošanas ilgumam.

Noārdīšanos veicina arī mitrums, jo izšķīdinot un aizvā-

cot sadalīšanās produktus, tas atvieglo gaismas piekļū-,

sanu auduma dziļākām kārtām.

Bojātā vilna ir cieta un trausla. Šķiedriņas liecoties

lūst.

No apstarošanas izsauktos bojājumus ir viegli konsta-

tēt, pielietojot dažas ķīmiskas reakcijas. Sevišķi jūtīga

bojātā vilna ir pret amonjakāliem sudraba sāļu šķīdumiem.
No tiem bojātās šķiedras paliek melnas.

Pat pie parastās drēbju krāsošanas, krāsvielu nevien-
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mērīga uzņemšana izskaidrojama ar to, ka apgaismotās

vietas vieglāk nokrāsojas nekā neapgaismotās. Apskatot
šādu nokrāsojumu mikroskopā, tas ir skaidri kon-

statējams. Bojājumu pakāpe atkarīga no auduma biezu-

ma un porainības.

Ir konstatēts, ka vilnas iepriekšēja apstrādāšana ar

dažādām vielām var veicināt vai traucēt šo gaismas ār-

došo iedarbību. Piemēram, vilnas apstrādāšāna ar sēr-

skābi gausina, turpretim, sārmi veicina šo sairšanas pro-

cesu. Taukvielas aizsargā samēra maz, turpretim, krās-

vielas, atkarībā no to ķīmiskā rakstura, aizsargā vilnu

vairāk vai mazāk labi. Aizsardzība ir proporcionāla no-

krāsojuma dziļumam. Chromēšana izrādījusēs par sevišķi

iespaidīgu vilnas aizsargāšanas līdzekli.

īstais zīds (kā tīrā, tā arī smadzinātā veidā) pēc trīs

mēnešu ilgas apgaismošanas, uzrāda vairs tikai vienu de-

smito daļu no iepriekšējās izturības. Arī šeit mitrums

veicina procesa sekmīgu norisi. Izšķīdinot sairšanas pro-

duktus ūdenī, ir konstatēta skāba reakcija (aminoskābes).
No amonjakālā sudraba sāļu šķīduma bojātās šķiedras

paliek melnas. Krāsojot — bojātās vietas nokrāsojas

stiprāk.

Augu šķiedras (kā kokvilna, lini v. c), padotas gaismas

iespaidam, zaudē svarā un krietnu daļu mēchaniskās iz-

turības. Arī šeit pirmcēlonis ir īsviļņu gaismas stari. Sa-

irst ne tikai mazāk izturīgie piemaisījumi, bet arī pate

celuloze. Par to gaišu liecību dod tās vieglā izšķīšana
karstā sārma šķīdumā. Uz nebojātu celulozi, kā zināms,

sārms iedarbojās samērā maz. Visvairāk no gaismas cieš

džuta, vismazāk kokvilna.

Lai dotu iespēju daudzmaz spriest par dažādu šķiedr-
vielu gaismas izturību, pievedu šeit dažus skaitļus, kuros

uzrādīts apgaismošanas ilgums (stundās), kurā materiāls

zaudējis jau pusi no savas mēchaniskās izturības, un līdz

ar to — praktiski ņemot, palicis mazvērtīgs.
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īstais zīds zem 200 stund.

Džuta 400
„

Mākslīgais zīds 900

Mākslīgā vilna 900
„

Kokvilna 940
„

Lini 990
„

Kaņepājs 1100
„

Vilna, neapstrādāta 1120
„

Vilna, chromēta apm, 1900
„

Šie skaitļi nav uzskatāmi kā galīgie, jo šeit nav ņemti
vērā audumu dažādie biezumi. Pētījumi šajā virzienā vēl

turpinās.

Dedzināšanas metode.

Ar šīs metodes palīdzību diezgan viegli izdodas pazīt

atsevišķas augu un dzīvnieku šķiedras.

Ja dedzinām augu šķiedras (kā kokvilnas, linu, džu-

tas), vai no celulozes sastāvošās mākslīgās šķiedras

(mākslīgo vilnu un zīdu), tad tās uzliesmo ātri un sa-

degot atstāj niecīgu daudzumu pelnu. Pelni piepatur

šķiedras vai pavediena formu. Deguma smaka ir ne visai

asa un ir degoša papīra smakai līdzīga.

Ja, turpretim, dedzinām īsto vilnu vai īsto zīdu, tā

tad no dzīvniekiem iegūtus produktus, tad degšana ir

gausa, pie kam rodas bumbuļveidīgi uzpūsta, šlagai lī-

dzīga masa. Deguma smaka ir līdzīga degošu spalvu un

nagu smakai.

īsto zīdu dedzinot novērojams vēl sekošais: nesma-

dzinātais, vai pavisam niecīgi smadzinātais zīds sadeg lī-

dzīgi vilnai, pie kam bumbujveidīgas paliekas; vidēji sma-

dzināts zīds sadeg līdzīgi, tikai paliekas vairs nav bum-

bujveidīgas; stipri smadzināts zīds vairs nedeg, bet tikai

gruzd un pelni piepatur pavediena formu.

Pēc šīs metodes pārbaudīt viendabīgus audumus ir

viegli. Turpretim, no jauktām šķiedrām izgatavotos au-

dumus pazīt samērā grūti. Vilnas deguma smaka ir tik
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spēcīga, ka tā traucē cifas vienlaicīgi radušās smakas pa-

zīt. Tamdēļ iesācējiem būs grūti ar dedzināšānas me-

todes palīdzību vien konstatēt augu un mākslīgo šķiedru

piemaisījumu vilnai un īstam zīdam.

Audumu uzbūve

Audums sastāv no divām pavedienu sistēmām. Pirmo,

vertikālā virziena pavedienu sistēmu, sauc par šķēriem,

bet horicontālā virziena pavedienus —

par audiem. Šo

divu pavedienu veidu krustošanās (saaušanās) rezultātā

rodas pinums (auduma raksts).
Audumus iedala:

1) Pēc materiāla — kokvilnas, linu, nātru, vilnas,

zīda, mākslīgā zīda, pusaudekļa, pusvilnas, puszīda au-

dumos;

2) Pēcizskata — jēlbaltos, balinātos, krāsotos, strī-

painos, rūtainos, ar uzspiestu krāsu un vēl citādi mustu-

rotos audumos; i

3) Pēc pinuma (pavedienu krustošanās) — gludos
audumos, kīperaudumos, atlasa, satina, pikē, damasta, bro-

kāta, vītņu, samta v. d. c. audumos.

Tekstilrūpniecībā un tekstiltirdzniecībā nepieciešams
noteikt auduma kvalitāti, jo vairāk tādēļ, ka mustura pa-

raugam ar izgatavoto audumu jāsaskan. Tamdēļ svarā

krīt: !

1) Jēlmateriāls šķēros un audos (kokvilna, lini, vilna,

v. t. <t:>.

2) Dziju veids šķēros un audos (lini, pakulas, ķemm-

dzija, aparātdzija, organzīns, tramē, šapp-, bourette, vien-

kārša vai šķeterēta dzija).

3) Dziju resnums vai dziju numurs šķēros un audos.

4) Dziju grodums — labais vai kreisais, vai viscaur

vienlīdzīgs, vai mainoši šķeterēta dzija, piem. kreppau-
dumiem.
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5) Pavedienu krustošanas, resp. pinums.

6) Šķērpavedienu un audpavedienu blīvums uz 1 kv.

Centimetru.

7) Auduma nobeigšanas darbi — izsmalcināšana ne-

drīkst auduma kvalitāti un vērtīgumu iespaidot.
Audumu apstrādājot, abas pavedienu sistēmas noteikti

jāievēro, jo tās noteic drānas vai veļas izskatu. Sekošāš

atšķirības pazīmes kalpo šķēru un audu pazīšanai au-

dumā:

1) Ja auduma paraugam vēl austa eģe (malas pave-

dieni), tad pēdējā noteic šķēru un audu virzienu;

2) Ja, skatoties pret gaismu, audumā redzam taisnus

un viļņveidīgus pavedienus, tad taisnie pavedieni ir šķēri,

bet viļņveidīgie — audu pavedieni;

3) Ja viena pavedienu sistēma uzrāda cietgroduma

dziju, bet otra mīkstgroduma dziju, tad pirmie būs šķēri,
bet otrie -; audi;

4) Ja vienā virzienā ir šķeterēta dzija, bet otrā vir-

zienā vienkārša dzija, tad šķeterētā dzija ir šķēri, bet

'vienkāršā dzija — audi;

5) Ja viena pavedienu sistēma līmēta, tad tie ir šķēri;

6) Audumu stiepjot, šķēri izrāda lielāku izturību nekā

audi;

7) Uzkārstos audumos audu pavedieni izskatās šķied-

roti, bet šķēru pavedieni paliek gandrīz neaizskārti, gludi;

8) Ja viens pavedienu veids ir kokvilna, bet otrs ir

vilna vai plučvilna, tad kokvilna ir šķērs. Ja viens pa-

vedienu veids ir zīds, bet otrs kokvilna vai vilna, tad

zīds ir šķērs;
9) Pie krāsaini strīpotiem un rūtainiem audumiem pa

lielākai daļai dažādu krāsu audumu pavedienu skaits ir

pārskaitlis, kamēr šķēros krāsaino pavedienu skaits pēc

izvēles var tikt pielietots pāra vai nepāra skaitā;

10) Krāsaini, strīpoti un rūtaini audumi pie faktiskas

mērošanas bieži uzrāda atkāpšanos (platāki vai šaurāki),

kamēr šķēru musturs vispār paliek vienlīdzīgā platumā

pie raporta atkārtošanās;
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11) Daudzkrāsu audumi šķēru ziņā nav ierobežoti, bet

audos krāsu skaits var būt ierobežots (apm. līdz 7) pie

audumiem; ,

12) Pie vītņu audumiem tikai šķēru pavedieni sagrie-
žas savstarpīgās pavedienu grupās, kamēr audu pavedieni

gan grupējas, bet savstarpīgi nesagriežas.

Pinumi

No pazīstamākiem dāmu un kungu apģērbu drānu pi-

numu veidiem būtu minami: a) tūks, vadmala vai tafts,

b) trīssējīgais audu kipers, c) četrsējīgais pastiprinātais

vai abpusīgais kipers, d) astoņsējīgais pastiprinātais ki-

pers, c) gludais garumripss, f) četrsējīgais audu

g) pārtrauktais kipers, h) pārceltais kipers, i) gludais vir-

fels (panama), k) cikcakkipers, 1) kreps (ripskreps), m)

krusta vai galotņu kipers, n) piecsējīgais audu atlass, o)

astoņsējīgais pastiprinātais atlassļ, p) viļņu veidīgais ki-

pers, r) zvīņu kipers, s) pakāpnes kipers, t) ēnošana uz

kipera pamata, v) rips-diagonāls, y) ēnošana uz atlasa

pamata. (Skat. zīmējumu 240. lpp.)
Pinumu technika ir ļoti plaša, tādēļ kā piemēru

vedu tikai tos pinumus, kas visvairāk sastopami apģērbu
nozarē. Tūkpinums izveido audumu izskatu gludu un

vienlīdzīgu, tā ka auduma abas puses ir pilnīgi vienlī-

dzīgas; labi izgatavots audums, sevišķi vilnas, ja no pla-
tuma un garuma ievelk zināmas procentes, ir ļoti iztu-

rīgs. Kipera pinumi piedod audumam nepārtrauktu diago-

nālgrodu izskatu; pie kungu drānām kipera grodi iet no

kreisās puses uz labo; jo šaurāki grodi, jo audums lieto-

šanā izturīgāks; ja grodi platāki un vaļīgāki, auduma iz-

skats ir glītāks, bet toties tas mazāk izturīgs, jo pavedienu

garie lokumi ātrāk nodilst. Atlasa pinumi dod gludu, mie-

rīgu izskatu un lielāku spīdi; tādēļ arī visi audumi ar

lielu spīdi ir izgatavoti pēc atlasa pinuma technikas. Pā-

rējos pinumus pielieto, lai noveltiem audumiem, pie ku-

riem pinums skaidri saredzams, piedotu glītāku, patīka-
māku izskatu; attiecībā uz izturību sakāms tas pats, kas
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Pazīstamāko pinumu veidi.
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par pārējiem vienkāršiem pinumiem; jo biežāki šķēru un

audu pavedieni krustojas, jo izturīgāks audums ir lieto-

šanā. Pie ripsa pinumiem audums veidojas ar ieciļņiem

un izciļņiem; kreppinumi piedod audumam jauktu, ne-

noteiktu izskatu; cikcak un krustkipera audumiem ir tāds

pats izskats, kāds tas redzams zīmējumā.

Audumi dažādiem tērpiem.

Kungu drēbniecībā pirmo vietu ieņem vilnas audumi.

Tā kā vilna ir slikts siltumvadītājs, kas ķermeņa siltumu

nevada uz ārieni, tad vilnas audumiem dod priekšroku,

sevišķi attiecībā uz ziemas tērpiem. Kokvilnas drānas nāk

lietošanā pie lētākiem apģērbiem, linu un jēlzīda — vieg-

liem vasaras tērpiem. Pēc pielietošanas audumus šķiro:

uzvalku, bikšu, mēteļu un ķostīmu drānām lietojamos au-

dumos.

Vilnas un pusvilnas drānas:

Aparaf dzija (karsta viļņas dzija).

Šķiedras: īsas, stipri cirtainas.

Dzija: daudz atstāvošas pūciņas, tādēļ mīk-

sta tauste, vaļējs grodums, dziju numurs

līdz Nr. 30. Plučvilna — mazvērtīgākās
auduma šķirnes. Audumos apm. līdz 5000

šķerpavedieni, gatava auduma platums 140

—150 cm.

Apretūra: stipri velts, pinums nav redzams,

mierīgs izskats.

īpašības: mīksta tauste, liela elastība; au-

dums nekļūst spīdīgs. Maldināšana viegli

iespējama ar mazvērtīgu audumu.

Ķemmdzija.

Šķiedras: garas, mazs cir-

te;ums.

Dzija: blakus gulošas šķie-
dras, stiprs grodums;
smagākais dziļu numurs

Nr. 100. Plučvilna nav

lietojama. Sķērpavedienu
skaits līdz 12000 pave-

dienu, gatava auduma

platums 142—150 cm.

Apretūra : viegli vai nemaz

nevelts, pinums skaidri

redzams.

īpašības: cietāka tauste, lie-

la izturība. Vietās, kas

padotas berzei, viegli pa-
rādās spīde.

1) Ševiota audumus izgatavo no rupjas ševiotaitu

vilnas, kā arī no citām stiprām, spīdīgām vilnām; au-

dums pa lielākai daļai jr kipera pinuma.

Musturojums ar iespaidīgiem (efektīgiem) pavedieniem.

2) Pusševiota audumus izgatavo ar šķeterētu kokvil-

nas dziju šķēros un plučvilnu audos; cieta tauste, mazāk
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dzīvs izskats, mēreni velts, nedaudz filcēts; viegli uz-

kārsts, šķeterēts, dekdierēts (tvaikots), presēts. Dzijā vai

gabalā krāsots. Smagākus audumus lieto kungu uzvalkiem.

Ševiota audums nekļūst tik ,ātri spīdīgs kā ķemmdziju
audums.

3) Vilnas korda audums. Tīrvilnas; korda audumā lie-

to ķemmdziju šķēros un audos, bieži arī ar aparātdziju
audos. Mazvērtīgākas kvalitātes audumos vilnu lieto šķē-

ros, bet audos — pusvilnu vai tikai kokvilnu. Tūkpinu-
mam rievots izskats. Rievas 1bieži ar pildšķēru pastiprinā-

tas. Apretūra: krāsots, šķērēts, viegli presēts un

rēts (tvaikots).

4) Flans, filanšs — biezs vilnas audums; labām drā-

nām lieto mīksti vērptu aparātdziju šķēros un audos; maz-

vērtīgiem lieto rupju vilnas dziju, arī plučvilnu un kok-

vilnu, īsts flanšs ir dubultaudumu pinums; virsaudums pa

lielākai daļai vienkāršs; apakšaudums visbiežāk rūtains

(pieausta odere). Imitēts flanša audums ir vienkārša ki-

perpinuma, stipri velts, abas puses mazliet uzkārstas, šķē-

rēts, tvaikots, presēts. Lieto ziemas mēteļiem.

5) Foule (fule) — mīksts, vaļīgs audums ar pūkainu

virspusi; pinums tūka, kipera un atlasa; gatavā audumā

pinums nav redzams. Labas kvalitātes šis audums ir no

smalkas merino vilnas; mazvērtīgos audumus izgatavojot

piejauc plučvilnu. Apretūra: viegli velts, abpusīgi uzkārsts,

šķērēts, tvaikots, presēts. Melnās krāsas audumus lieto

smalkiem uzvalkiem. Kokvilnas fule, nevelts, uzkāršot ie-

gūst mīkstu tausti. i

6) Homespun audumus izgatavojot lieto stipru, me-

letu, maz Velšanās spējīgu aparātdziju šķēros un audos,

ar atsevišķi uzkrītošām resnām vietām pavedienā. Labā-

kas kvalitātes audumus izgatavo no ševiota; mazvērtīgas

kvalitātes — bieži ar plučvilnas piedevu. Vaļējā tūka un

kipera pinuma. Viegli šķeterēts, dekdierēts, presēts, ka-

landrēts. Lieto mēteļu un uzvalku drānām.
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7) Loden ir tūkrūpniecībā lietojamais nosaukums au-

dumam, kas izgatavots no melanžētas stiprpavedienu apa-

rātdzijas, dubultauduma pinuma; lētākas kvalitātes izga-

tavojot lieto vienkāršu vai šķeterētu kokvilnas dziju šķē-

ros un melanžas aparātdziju vai plučvilnu audos. Audums

tiek mazliet velts, be£ sloksnes (izņemot garšķiedrīgo mē-

teļu audumu), uzkārsts, šķērēts, dekdierēts, impregnēts.

Kamieļvilnas lodens — reti austs, uzkārsts, šķeterēts, dek-

dierēts, impregnēts, ūdeni necaurlaidošs viegls audums.

Labākas kvalitātes audumus izgatavojot lieto kamieļvilnas

dziju šķēros un audos; šķiedrās krāsots; auduma apakš-

puse šķērēta, virspuse sloksnē uzkārsta, presēta, dekdie-

rēta (tvaikota).

S) Marengo audums, melanža no melnas un baltas

vilnas; lielākā vai mazākā mērā piejaukta plučvilna. Ki-

pera pinuma. Pinumu raksts pēc uzkāršanas vēl saredzams;

labs, smags flanšveidīgs audums ir dubultaudums ar mīk-

stu tausti, pastiprināts ar apakššķēru vai apakšaudu; maz-

vērtīgāki audumi ir biezi» ar cietāku tausti, asāki un viegli

burzās. Ja Marengo auduma izgatavošanai lietota aparāt-

dzija, tad auduma virspuse ir mīksta un spalvaina; tā-

dēļ mazāk noderīgs bikšu drānām; pinums nav redzams.

Ķemmdziju Marengo, ar ķemmdziju šķēriem un audiem,

lieto uzvalkiem. Pusķemmdziju Marengo izgatavojot, au-

diem kā piedevu ņem plučvilnu un kokvilnu; pinums spīd

cauri šķiedru sloksnei.

9) Ratinē ir smags audums no aparātdzijas, arī no kok-

vilnas; lieto ziemas mēteļiem. Dubultaudums; stipri uz-

kārsts, viegli šķērēts (šķiedru gali nolīdzināti), virspuse

bez sloksnes, toties no ratinēšanas attīstītas mazas cir-

tas. Pērlē — slokšņu audums ar lielām cirtām. Vellinē —

audums ar garuma vai šķērsfrīzēm, ar diagonāli tekošām

viļņu līnijām.

10) Tūks, senāki tikai tūkpinuma, bet tagad kipera

pinuma; šķēriem un audiem pa lielākai daļai lieto tikai

aparātdziju vai arī šķēriem ķemmdziju, bet audiem apa-
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rātdziju. Lētiem tūkaudumiem lieto kokvilnas šķērus un

vilnas vai plučvilnas audus. Stipri velts, gluda, slēgta virs-

puse. Pinums nav saredzams.

11) Ulsteraudums ir dubultaudums ar pieaustu oderi.

Savienošanas šķērs griezumā skaidri saredzams. Šķēriem

un audiem pa lielākai daļai lieto rupju aparātdziju vai

plučvilnas dziju, bet mazvērtīgākas kvalitātes audumiem

— plučvilnu un kokvilnu. Krāsoti austs, velts, uzkārsts,

šķērēts, presēts, dekdierēts (tvaikots).

12) Velours (velur) — vilnas samts — kipera pinums;

šķēriem un audiem visbiežāk lieto aparātdziju, labākas

kvalitātes audumiem lieto šķēriem ķemmdziju, bet lētā-

kas kvalitātes audumiem lieto audiem plučvilnu un kok-

vilnu. Blīvi austs. Tūkapretūra: matusegas garās šķiedras

piedod audumam samtam līdzīgu izskatu. Lielās filcsegas

dēļ pinums nav saredzams. Lieto lētiem mēteļiem.

13) Covercoat (keverkots) audumus izgatavo ar stip-
ri šķeterētu mulinē ķemmdziju; šķēros un vienkāršu ķemm-

dziju vai aparātdziju audos; lētākas kvalitātes audumiem

šķēros lieto baltu kokvilnas dziju un brūnās aparātdzi-

jas šķeterētus pavedienus, bet audos — ar kokvilnu jauk-
tu plučvilnu. Lētākas kvalitātes audumiem lieto tikai kok-

vilnas dzijas. Kipera un atlasa pinumi. Izgatavo arī dubult-

audumus dažādos izvedumos. Mīkstas .taustes sasniegša-

nai veļ, tvaiko, šķērē, presē. Vasaras lietus mēteļu izga-

tavošanai lieto impregnētu kokvilnas audumu. Ķemmdziju
keverkota auduma virspuse izveidota ar labi redzamu pi-

numu rakstu. Aparātdziju keverkota virspuse šafilcēta.

J 14} Gabardine audumi ir smagi audumi ar stipru gro-

dumu no šķeterētas ķemmdzijas; audiem lieto vienkāršu

aparātdziju vai šķeterētu kokvilnas dziju. Ļoti blīvs šķē-

ros, liela raušanas izturība šķēru virzienā. Skaidru audu-

ma virspusi sasniedz ar un svilināšanu; dek-

dierēts (tvaikots), kalandrēts. Lieto uzvalkiem un mēte-

ļiem; ļoti izturīgs valkāšanā. Kokvilnas impregnētu ga-

bardinu lieto lietus mēteļiem.
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15) Bikšu audumi (no ķemmdzijas, pusķemmdzijas,

aparātdzijas un kokvilnas dzijas visos pinumu veidos un

visdažādākos pinumu sakopojumos. Labasļ kvalitātes ir du-

bultaudumi ar apakššķēru un apakšaudu; vienkāršiem au-

dumiem ir dubultšķēri vai pastiprināti tikai ar apakšaudu;
cauraustām drānām, ar vienādu pinumu uz virs- un apakš-

puses, dodama priekšroka.

16) Ķemmdziju uzvalku drānas ir vispārējs apzīmē-

jums uzvalku drānām no vienkāršas vai šķeterētas ķemm-

dzijas. Vienkāršos audumus izgatavo visos pamatpinumos,

bet visvairāk kipera pinuma,', bieži izgatavo ar apakšaudu
vai pastiprinātu apakššķēru; retāki sastopami dubultau-

dumi. Efekt-pavedieni no zīda, mākslīga zīda vai merce-

rizētas kokvilnas dzijas ieausti un iešķeterēti. Vieglu, smal-

ku drānu lieto vasaras uzvalkiem, vidēji smagu — vasa-

ras mēteļiem un rudens uzvalkiem, bet smagu — ziemas

uzvalkiem un mēteļiem. Ķemmdziju ševiots, tāpat kā ķemm-

dziju audums, apretēts; stingri jāizsargājas no

Ķemmdziju drapē (atvietojums tūkdrānai) ir smalkpave-
dienu audums ar tūkveidīgu nobeigšanas darbu, satinpi-

numa, vienīgi melnā krāsā, gabalā krāsots; lieto labākiem

uzvalkiem.

17) Tehnis-audumi no tīrbaltās, pelēkas vai krēma

krāsu dzijām, kipera pinuma dažādos sakopojumos. Tīri

ķemmdziju audumi ir ar mīkstu patīkamu tausti; pinums

skaidri redzams. Pusķemmdziju audumi ir viegli filcēti

un ar mazāku spīdi. Aparātdziju audumi ir viegli velti

un ar mīkstu tausti, pinums nav redzams.

18) Tvveed (tvid) audums no rupjas, pēc aparātdziju
veida vērptas vilnas, ar plučvilnas un kokvilnas maisīju-

mu, visvairāk melanžētas dzijas, kipera pinuma. Tūkvei-

dīgs nobeigšanas darbs, gludu izskatu un matētu spīdi;

pret slapjumu mazāk jūtīgs.
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Kokvilnas virsdrānas.

Kokvilna sastopama pusvilnas audumos! vai nu kā šķē-

ri, vai arī kā audi; pie tam kokvilna nereti arī ar vilnas

šķiedrām kopā jaukta un dzijās savērpta. Kā kokvilnas

audumu nosaukumus bieži lieto tos pašus, kādi vispār

pazīstami vilnas audumiem, piem., keverkots, gabardins

v. t. t.

19) Kokvilnas kords, kordsamts ir tīra kokvilnas virs-

drāna, kuras audiem lietots samts ar garumrievām, bet

šķēriem — kokvilnas dziju šķeterē jums, vienkārša dzija

pamat- un slokšņu audam. Paaugstinātas rievas sasniedz

ar slokšņu audiem. Nosaukums mančester (manchester)
stāv sakarā ar pilsētu Anglijā, kur sāka šo audumu izga-
tavot. Plati rievots samts saucas Geunekords. Nobeigšanas
darbs tāds pat kā kokvilnas samtam, mazgāts, birstēts,

svilināts, krāsots, uz kreiso pusi līmēts; pielieto darba

tērpiem un sporta uzvalkiem.

20) Bikšu drāna ir biezs! dubultaudums, kura šķēriem
lieto kokvilnas šķeterējumu, audiem — vienkāršu, mīksti

vērptu kokvilnas dziju vai šķeterējumu. Angļu āda ir pe-

lēks vai pelēkbrūns audums, ļoti blīvs šķēros, uzkārsts,

tā kā audums iegūst ādai līdzīgu izskatu.

21) Regatta ir audums ar vidēji rupju kokvilnas dzi-

ju šķēros un audos, retāki lieto linu dziju; izveido kiper-

pinumā, bet reizēm arī tūkpinumā; musturojums ir šauras

garumstrīpas, krāsaini austs, svilināts, viegli apretēts un

rullēts.

22) Sporta audekls ir audums ar pakulu dziju šķēros

un audos; tūkpinumā.

23) Bastzīds ir rupjāks jēlzīds; taftpinums.

Dāmu apģērbiem lietojamie audumi

1) Vilnas Bengalīns vai rips-popelīns ir smalkas vil-

nas ķemmdzijas audums; šķēros divkārt šķeterēta dzija,
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audos vidēji smalka ķemmdzija, divkārt šķeterēta; pinums
tūka ar ripsa raksturu. Apretūra: mazgāts, plaucēts,

krāsots, žāvēts, dekdierēts (tvaikots) un presēts. Lieto

dāmu kleitām, kostīmiem un vasaras mēteļiem.

2) Faille, audums, kam šķēriem lietots organzinzīds,
bet audiem divkārt šķeterēts šappzīds. Svilināts, atbrī-

vots no basta, krāsots, žāvēts un presēts. Lieto elegantām
dāmu kleitām un mēteļiem. Drāna ļoti mīksta un neburzās.

3) Faille reversible, kura pagatavošanai lietots grežzīds

šķēros, bet audos — divkārt šķeterēts šappzīds ar lielu

grodumu. Pinums — trīssējīgais ķipers. Audums divpu-

sīgs, virspusē — šķērkipers, apakšpusē — audukipers; svi-

lināts, vārīts, krāsots. Lieto dāmu kleitām.

4) Epingle — audums, kura pagatavošanai šķēros lie-

tota divkārt šķeterēta vilnas ķemmdzija, bet audos — vien-

kārt šķeterēta vilnas ķemmdzija; virspuse svilināta, plau-

cēta, mazgāta, krāsota, žāvēta, dekdierēta un žāvēta. Lieto

mēteļiem un kostīmiem.

5) Rovalisse, audums ar grežzīdu šķēros, liela groduma

šappzīdu audos. Pinums — pārceltais ripss. Svilināts, vā-

rīts, krāsots, žāvēts un egalizēts. Vieglākas kvalitātes au-

dumus lieto kleitām, bet biezākus audumus lieto vasaras

mēteļiem.

6) Amurē, audums ar divkārt šķeterētu smalku ķemm-

dziju šķēros un vienkārt šķeterētu vilnas ķemmdziju audos.

Pinums — ripsdiagonāls, no labi pa kreisi pārcelts. Svi-

lināts, plaucēts, mazgāts, viegli līmēts, dekdierēts (tvai-

kots) un presēts. Audumu, kura pagatavošanai šķēros lie-

tots zīds, bet audos — kokvilnas dzija, lieto kleitām, bet

ķemmdziju amurē lieto kostīmiem un mēteļiem.

7) Crēpe romain pagatavošanai šķēros un audos lieto

grežzīdu, pie kam 2 pavedienus ar kreiso un 2 pavedienus
ar labo grodumu; pinums — panāma, šķēros un audos pa

2 pavedieniem. Svilināts, vārīts, krāsots, bez stiepšanas

žāvēts un egalizēts. Lieto dāmu kleitām un blūzēm.
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8) Gabardine pagatavošanai šķēros un audos lieto

vienkāršu smalku ķemmdziju. Pinums4 — 9 sējīgais stāvais

kipers-diagonāls. Mazgāts, žāvēts, svilināts, plaucēts, maz-

gāts, krāsots, žāvēts, dekdierēts un presēts. Lieto dāmu

kleitām, mēteļiem un kostīmiem. Biezākas kvalitātes au-

dumu lieto kungu apģērbiem.

9) Whipcord audumam šķēros un audos lieto divkārt

šķeterētu smalku ķemmdziju. Pinums — 11 sējīgais stāv-

kipers. Mazgāts, žāvēts, svilināts, slapināts, plaucēts, dek-

dierēts, spiests, krāsots, stiepts;, šķērēts, presēts, dekdie-

rēts un vēlreiz presēts. Lieto dāmu kleitām un kungu

uzvalkiem.

10) Crēpe satin pagatavošanai šķēros un audos lieto

grežzīdu, pie kam divi pavedieni ar labo un divi pave-

dieni ar kreiso grodumu. Pinums 6-sējīgais šķēratlass.

Novārīts, krāsots, žāvēts un viegli presēts. Lieto dāmu

kleitām.

11) Corkscrevv audumam šķēros lieto divkārt šķeterētu

ķemmdziju, bet audos — vienkārt šķeterētu ķemmdziju.
Pinums — rips-diagonāls uz 9-sējīga atlasa pamata. Maz-

gāts, žāvēts, svilināts, plaucēts, dekdierēts, stiepts;, krā-

sots, mazgāts, stiepts, šķērēts, dekdierēts un vēl-

reiz presēts. Vieglākas kvalitātes audumu lieto dāmu klei-

tām, labākas kvalitātes — mēteļiem, bet biezākas kvali-

tātes — kungu uzvalkiem. ,

12) Vilnas krepa pagatavošanai šķēros un audos lieto

vienkāršu vilnas ķemmdziju, ļoti vaļēja groduma. Plau-

cēts, mazgāts, krāsots, krāsa uzspiesta, tvaikotsļ, žāvēts,

viegli presēts. Lieto dāmu kleitām.

13) Ādlerzīda, smilšu krepa pagatavošanai šķēros lieto

divkārt šķeterētu kokvilnas dziju, bet audos mākslīgo zīdu~

Tā kā šķērdzija ir dzijā krāsota, tad tikai slapināts un

kalandrēts. Lieto blūzēm un vasaras kleitām.

14) Crēpe jersev audumam šķēros lieto grežzīdu, bet

audos krepzīdu, pie kam1 divi pavedieni ar kreiso un divi
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pavedieni ar labo grodumu. Svilināts, vārīts, krāsots, žā-

vēts, pie kam smalkās šķērrieviņas audumā skaisti pa-

rādās. Audums ir līdzīgs crēpe romain; atšķiras no pē-

dējā ar rievu musturojumu un lielāku mīkstumu. Lieto

dāmu kleitām.

15) Tūks — audu vaffels. Šķēros lieto divkārt šķete-

rētu ķemmdziju, audos — vienkāršu ķemmdziju. Vaffeļa

pinums. Mazgāts, žāvēts, svilināts, birstēts, labā puse vēl-

reiz svilināta, plaucēts, stiepts, krāsots, stiepts/, dekdie-

rēts un presēts. Lieto dāmu kleitām un kostīmiem.

16) Kamieļvilnas lodens, šķiedrās krāsots un kā me-

lanža melni balts savērpts. Pamatīgi mazgāts, pēc žāvē-

šanas kreisā puse šķērēta, virspuse sloksnē uzkārata, pre-

sēts un dekdierēts. Lieto Hetus mēteļiem.

17) Bourette auduma šķēros un audos bourette dzijas.

Ar sodā novārīts, krāsots, vieglai skābes peldei caurvilkta,

lai iegūtu īpatnējo zīda( tausti, žāvēts un kalandrēts. Lieto

mājas kleitām.

18) Tafta vai taffeta auduma šķēros lieto piesātinātu

organzinzīdu, audos — mākslīgo zīdu. Viegli presēts. Lieto

kleitām, blūzēm, mēteļiem.

19) Lietus mēteļu zīdam šķēros lieto organzinzīdu, au-

dos -— tramēzīdu; tafta pinums; dzijās krāsots, krāsaini

austs, kreisā puse audumam] pilnīgi segta ar gumijas kārtu

un tādēļ audums ir ūdeni necaurlaidošs.

20) Crēpe georgette auduma šķēros un audos lieto

grežzīdu, pie kam divi; pavedieni ar kreiso un divi ar labo

grodumu; tafta pinums. Svilināts, vārīts, krāsots un žā-

vēts bez stiepšanas, no kā audums iegūst krepraksturu.

21) Crēpe dc chine auduma šķēros divpavedienīgi ie-

vērts grežzīds, bet audos! grežzīds, pie kam divi pavedieni

ar labo un divi pavedieni ar kreiso grodumu. Svilināts,

ziepju peldē no basta atbrīvots, pie kam audu pavedieni

saīsinājās, tad krāsots, bez stiepšanas žāvēta pie kam'
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audu dzijas labais un kreisais igrodums piedod audumam

liesmainu krepraksturu; pēc tam audums egalizēts. Lieto

blūzēm un kleitām, arī elegantai apakšveļai.

22) Veloutine auduma šķēros ir grežzīds, audos —

divkārt šķeterēta ķemmdzija, sagriezta; tafta pinums. Svi-

lināts, krepēts, novārīts, krāsots, žāvēts un viegli presēts.
Audums ļoti maz burzās un viegli pats izlīdzinās. Lieto

dāmu kleitām, i ' 1

23) Damu tuka pagatavošanai šķēros un audos lieto

vilnas aparātdziju; pinums — trīssējīgais šķērkipers.

24) Velour dc laine auduma šķēros vienkārša ķemm-

dzija ar mīkstu grodumu, audos — vienkārša vilnas apa-

rātdzija, pinums — trīssējīgais šķērkipers; nobeigšanas

process, sk. tūkapretūru. Lieto ziemas mēteļiem un kos-

tīmiem.

25) Ševiots, ķemmdziju ševiots. Šķēros, un audos še-

viotvilnas vienkārša ķemmdzija; pinums — četrsējīgais du-

bultkipers, dzijās krāsots, krāsaini austs, s-vilināts, maz-

gāts, žāvēts, dekdierēts un[ presēts. Lieto dāmu kostīmiem,

arī kungu uzvalkiem.

26) Pusševiots. Šķēros — divkārt šķeterēta kokvilna,

audos — ševiotķemmes atbirumi ar plučvilnu jaukti un

kā aparātdzija savērpti; pinums — trīssējīgais audukipers,

kokvilnas Šķēri dzijās krāsoti; auds nekrāsots. Mazgāts,

velts, krāsots, žāvēts, abas puses uzkārstas, presēts, tvai-

kots, un vēlreiz viegli presēts. Preses spīde nav vēlama.

Lieto dāmu kleitām un kostīmiem.

27) Foulard (fulards) auduma šķēros — grežzīds, au-

dos vienkāršs šappzīds; pinums četrsējīgais dubult-

kipers Vārot no basta atbrīvots, krāsa uzspiesta, tvaikots;,

žāvēts, presēts. Lieto dāmu kleitām.

28) Charmeux. Šķēros lieto divkārtīgu grežzīdu. Kā

resnais auds — tramēzīds, smalkais auds — grežzīda krep-

dzija; pinums: krepauds; tramēauds — divpadsmitsējīgs
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atlass. No basta atbrīvots, krāsots, žāvēts un Viegli pre-

sēts. Krepraksturu audumam piedod krepauds; pēdējais

pie vārīšanas un krāsošanas savelkas. No tā tramēaudu

lokumi paliek vaļīgi un dod audumam īpatnēju izskatu,

matētu spīdi. Lieto dāmu kleitām.

Oderu drēbi galvenā kārtā izgatavo no kokvilnas; pi-

nums un apretūra atbilst pielietošanas mērķim, piem., roku

oderēm pirmā kārtā jābūt izturīgām un glītu, gludu virs-

pusi.

Dzelzsdziju oderi izgatavo no labākās kokvilnas dzijas
un šķeterē jumiem. Dzijās krāsots, smitēts, listrēts un rul-

lēts; visvairāk lieto vienkrāsainu, arī vestes mugurām. Imi-

tētas dzelzsdziju oderes izgatavošanai lieto mazvērtīgu

kokvilnu šķēros un audos; gabalā krāsots, vai no vienas

puses krāsa uzspiesta, musturojums kodināts,; līmēts, gauf-
riēts, rullēts.

Kokvilnas seržas pagatavošanai šķēros un audos lieto

vienkāršu dziju, labākai kvalitātei — divkārt šķeterētu;

viegli apretēts, virspuse kalandrēta, kreisā puse gluda;

spīdīgs audums.

Pusvilnas serža (tirdzniecībā saukta par „vilnas seržu").

Alpakaserža ir labākā oderu drāna; tās audos lieto alpaka

vilnu, bet šķēros — cietu ķemmdziju vai kokvilnas šķe-

terējumu. Tūka un kipera pinums. Viegls, mazāk blīvs

audums, melni krāsots. Kimbriaseržu šķēros lieto kok-

vilnu, bet audos — mīkstu vilnu, pa lielākai daļai pluč-

vilnu; audatlasa pinums. Blīvs audums; mīksts, stipri spī-

dīgs. Vilnas moltons — garas, mīkstas šķiedras, tūka vai

kipera pinums, tumšs un krāsains, maz velts, viegli apretēts.

Satinella auduma pagatavošanai lieto mercerizētu un

šķeterētu kokvilnas dziju, bet audos — kokvilnas dziju,
arī vilnas dziju. Šķēratlasa pinums. Ļoti viegla drāna;

svilināta, mercerizēta, krāsota, kreisā puse apretēta, zīdu

finišs kalandrēts. Atlasa pagatavošanai visvairāk pielieto

8-sējīgo kiperu; glīts, skaists un vienāds satina audums,

apzīmēts dažādiem fantāzijas nosaukumiem, no basta at-
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brīvots, krāsots, kreisā puse līmēta. Oderu satina paga-*

tavošanai šķēros lieto organzinzīdu, audos — vienkāršu

kokvilnu. Šķērkipera pinums. Krāsaini austs, kreisā puse

apretēta un kalandrēta.

Vestu oderes vislabāk ir tīri kokvilnas audumi; izga-
tavo arī pusvilnas, puszīda un mākslīgā zīda audumus

dažādos pinumos. Frakām un fantāziju vestēm lieto tīra

zīda audumus.

Kabatu oderu audumu pagatavošanai šķēros un audos

lieto vienkāršu kokvilnas dziju. Visvairāk melns audums,

gabalā krāsots, apretēts, virspuse — no kalandra spīdīga.

Flanels — audums no nešķērētas vilnas vai kokvilnas.

Labākiem audumiem šķēros lieto ķemmdziju, bet audos

arvien aparātdziju; lētākus audumus izgatavo tikai no kok-

vilnas. Velvēt (kokvilnas samts), kipera pinums, ar vel-

šanu, šķērēšanu un birstēšanu piedod samtveidīgu rak-

sturu; šķēros visvairāk lieto šķeterētu kokvilnu, pamat-
auds smalks un sloksnes auds rupjāks. Lieto kā kabatu

oderi ziemas mēteļiem v. t. t.

Bikšu kabatu odere. Moleskins — mercerizēta kokvilna;

mīksta, blīva; satina pinuma, pastiprināta ar apakšaudu;

apretēts, kreisā puse uzkārsta, rullēts, sauc arī par angļu
ādu. Nātru drāna — no rupjāku nātru stiebru šķiedrām

izgatavota; mūsu dienās izgatavo tikai no kokvilnas; tūka

pinuma, bez apretūras.

Cvillich, drillich, drells - audums no mercerizētas

kokvilnas, apretēts, kalandrēts, lieto arī vestes kabatām

un izgatavo arī no ļiniem.

Stīvdrānu, vidējās un labākās kvalitātes izgatavo no

linu vai pakulu dzijas; tūka pinuma; lētākas kvalitātes

drānu pa daļai vai pilnīgi izgatavo no kokvilnas; tādā

gadījumā stipri apretēts; kokvilnas audumiem stīvums ātri

pazūd, un apģērbu gabali zaudē savu veidojumu.

Džutas audums ir gani letāks, bet nekāda ziņā nav līdz-

vērtīgs atvietojums stīvaudeklim; šķēros lieto liela gro-
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dūma kokvilnas šķeterējumu, audos džutas dziju; līmēts,

rullēts; jūtīgs pret mitrumu.

Kokvilnas starpoderes ir pelēks un melns gabalā krā-

sots audums, mazliet apretēts un kalandrēts.

Saru drēbe, savas lielās elastības dēļ, ir vislabākais

stīvināsanas materiāls. Šķēros lieto šķeterētu kokvilnu vai

stipra groduma vienkāršu kokvilnas dziju; lieto arī vil-

nas dziju; audos agrāk lietoja tikai zirgu sarus, bet pē-

dējā laikā izgatavo tādā veidā, ka pamīšus laiž vienu vai

divus kokvilnas audus un vienu saru audu, ar ko sasniedz

to, ka saruauds nevar tik viegli izvilkties; bez tam izga-

tavo arī tādā veldā,: ka šķēros ņem kamieļvilnu, bet

audos ņem kamieļmatus, pie kam audos piejauc suņu un

citu taml. vilnu.

Audumu apstrādāšanas paņēmieni

Ķemdziju audumi.

1) Iztrūkstošos dziju pavedienus auduma šķēru- un

audu virzienā, pēc pinuma izvešanas, jāiešuj.

2) Audumu svilināšana. Skatoties pēc vajadzības, šo

darbu izved divējādi; uz gāzes degļiem vai plaknes svili-

nāšanas mašīnas. Audumu tik jlgi pārvelk degļiem vai

plaknēm, (ar ātrumu no 80 -100 m minūtē), kāmēr visas

atstāvošās pūciņas nodegušas. Svilināta tiek tikai auduma

labā puse. Pēc svilināšanas vispirms audumu jāatbrīvo

no taukiem un līmes,i šo darbu izved plaucināšanas mašīna.

3) Auduma plaucināšana. Audumus velk cauri vāro-

šam ūdenim tik ilgi, kamēr visi netīrumi atbrīvoti, ja

audumam jāpiedod spīde, tad pie plaucināšanas spiedes
veltnis spiež stipri pret apakšējo veltni un audumam caur-

ejot piedod spīdi; piedotā spīde ir paliekoša; ja audumam

jābūt bez spīdes, tad spiedēja veltni paceļ un audumu

brīvi caurvelk. Ja audumu vajaga mīkstināt, tad plau-
cināšanas ūdenim piedod turku sarkano eļļu. Audumu ne-

drīkst karstu uz veltņa tīt, jo fad audumā parādās moire
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svītras. Spīdīgos audumus atstāj uz veltņa uztītus divas

stundas, bet nespīdīgos tūdaļ jānovelk.

4) Audumu mazgāšana. Audumu mazgā 40° C siltā

ūdenī, piedodot 4—6°Bē stipru sodā atšķaidījumu un 6%

ziepju sārmu. Audums jāmazgā pamatīgi, jo citādi tas

kļūst mākoņains. Ja audums ir plankumains un netīrs,

tad ziepju sārmai piedod 2—3 Itr. amonjaka. Pēc mazgā-
šanas audumu skalo tīrā ūdenī.

5) Tvaikošana jeb dekdierēšana. Lai audumam pie-
dotu lielāku spīdi, kā arī mīkstāku tausti, to tvaiko slapjā

stāvoklī. Audumus, kuriem jābūt bez spīdes, nedrīkst

slapjā stāvoklī tvaikot, jo tvaikošanas laikā piedotā spīde
nav vairs novelkama. Tvaikošanas iekārta sastāv no per-

forēta vara veltņa, kuram audumu uztin un tad ar 3 atm.

lielu spiedienu tvaiku iepludina tik ilgi, kāmēr visur vien-

līdzīgi caurspiests. Tvaikošana ilgst 3—3 minūtes. Slapj-
dekdierēšana ir tvaikošanai līdzīgs process; arī šeit au-

dumu uztin uz perforēta vara veltņa, pēc kam veltni lēni

griež karstā ūdenī vai spiež vispirms aukstu ūdeni, tad

tvaiku un pēc tam atkal aukstu ūdeni caur griezošos veltni.

6) Karbonizācija. Šo darbu izved pirms auduma vel-

šanas, lai atbrīvotu audumu no stādu šķiedrām un dadžu

atliekām, ko izdara ar 4—s°Bē stipru sērskābi. Audumu

iemērc peldē un tūdaļ izņem ārā, vai arī uz žigera no

viena veltņa pārtin uz otru, pie kam audums iet cauri

sērskābes peldei. Pēc tam centrifūgā mitrumu izspiež un

tad audumu dod karbonizācijas krāsnī, resp. mašīnā. Ma-

šīnā atrodas divas nodaļas. Pirmā nodaļa — audumu žā-

vēšanai, pie 50—60° C augstas temperātūras, bet otrā no-

daļa ar 80—90° C augstu temperātūru — stādu šķiedru pār-

ogļošanai. Pēc tam audums nonāk uz kādas citas mašīnas,

uz kuras ar speciālu ierīci pilnīgi saberž pārogļotās stādu

šķiedras un dadžu atliekas. Tad seko auduma neutrali-

zēšana 30° C siltā un 4°Bē stiprā sodā peldē, kur audumu

tur apm. 10 minūtes, pēc kam apm. 20—30 minūtes skalo

tīrā ūdenī. Neutralizēšanu un otrreizējo mazgāšanu jā-
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izdara pamatīgi, jo citādi krāsotā audumā var parādīties
skābes vai sodā plankumi. Pēc mazgāšanas viegli kleitu

audumi nāk krāsošanā, bet smagāki audumi, kā kungu uz-

valku, mēteļu v. t. t drānas, nāk velšanā, pie kam audumu

garumā un platumā ieveļ apm. 5—10%; pēc velšanas au-

dumu mazgā un skalo, pēc tam krāso, tad atkal skalo,

vieglus audumus līmē un žāvē, tad šķērē, dekdierē un

presē.

Aparātdziju (kārstas vilnas dziju) audumu apretūra ir

līdzīga ķemmdziju audumu apretūrai, tikai atkrīt audumu

plaucināšana. Tūkaudūmus ieveļ garumā apm. 15—20%, bet

platumā apm. 15—25%. Auduma uzkāršanu izved mitrā

stāvoklī, bet mazvērtīgus audumus un audumus ar garu

sloksni — sausā stāvoklī. Velūraudumus pēc uzkāršanas

vēl caurlaiž sišanas mašīnai, pie kam sloksni paceļ un

audumam piedod lielāku mīkstumu un patīkamu tausti.

Labus tūkaudumus presē hidrauliskā presē. \

Kokvilnas audumu apretūra: Labākus kokvilnas audu-

mus vispirms svilina, lai iegūtu pilnīgi gludus audumus,

bez pūciņām. Var arī atstāvošās1 pūciņas nocirpt uz šķērē-

šanas mašīnas, tomēr svilināti audumi ir daudz gludāki
un patīkamāki. Tam seko auduma mazgāšana, lai atbrī-

votu no netīrumiem un smites. Tad audumu piesātina ar

apretlīdzekli, piedodot audumam labu tausti un gludumu,
vai, kā stīvdrānām, lielu stīvumu. Audumu stīvināšanai

pielieto kartupeļu miltus, dekstrinu, līmi, stādu līmi; kā

mīkstināšanas piedevu pielieto: talku, ziepes, turku sarkano

eļļu, parafīnu, chlorkaliju, chlormagnēziju, glicerīnu. Au-

dums kļūst smagāks, ja apretlīdzeklim piedod glaubersāli,
chlorbariju, cukuru v. t. t. t

Impregnēšanai pielieto (ūdens necaurlaidības sasnieg-

šanai) tauku skābes, darvu, kaučuku, aluminija sāļus.
Audumu gludināšanu izved ar mīlēšanu, spīdi audu-

mam piedod ar smagiem, siltiem un nevienādi ātri grie-
zošiem metalla veltņiem (frikcijas kalandri) vai automā-

tiski iedarbojušiem koka āmuriem. Ripsveidīgus audu-

mus musturo ar gaufriērkalandra palīdzību. Lai samazi-
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nātu auduma spēka spīdi, audumu laiž caur kalandru ar

papīra veltņiem. Zīda finiškalandrs piedod audumam zīd-

veidīgu spīdi.

,Linu, pakulu, kaņepāju un nātru audumus apstrādā

līdzīgi kokvilnas audumiem.

Pusvilnas audumus (vilna un kokvilna), atkarībā no

auduma rakstura, apretē vai nu kā tūka, vai kā ķemmdziju
audumus. Puszīda audumus svilina, vāra, krāso, žāvē un

presē. Audumi no zīda un kokvilnas tiek parasti svili-

nāti, vārīti, krāsoti, žāvēti, līmēti un presēti. Zīda audumi

pa lielākai daļai nāk jau gatavi no stellēm. Dažus audu-

mus arī viegli apretē un ar gummiju, dekstrīnu, Agar-

Agar v. t. t. slapina un ar gludiem vai musturotiem velt-

ņiem kalandrī krepē, svītro, vai gaufriē.

[Auduma praktiska pazīšana un labuma noteikšana pēc

ārēj£ izskata: Vilnas auduma virspusei jābūt tīrai, glu-
dai, slēgtai, vienlīdzīgai, viscaur vienāda blīvuma audos.

Ja audos nevienāds blīvums, tad to var viegli atšķirt, jo

parādīsies vietām gaišāka, vietām tumšāka krāsa, kā arī

biezākas un plānākas vietas. Ja audums par daudz piesāti-

nāts ar apretlīdzekli, tad, turot audumu pret gaismu, tanī

var novērot mākoņainas vietas.

Drošāks paņēmiens ir, ja audumu paraugu saburza un

tad pēdējo salīdzina ar audumu, i

Pļie slokšņu uzkāršanas nāk priekšā, ka pavedieni ir

stipri bojāti; pie pamatīgākas novērošanas šādas vietas

var viegli atrast, jo tās izskatās kā no kodēm bojātas un

ir ļoti nestipras. Arī pie šķērēšanas, kad naži ir pa tuvu

audumam piedoti, nāk priekšā, ka pavedieni tiek ļoti stipri

bojāti, pie kam audums zaudē pat 80—90°/o no savas iztu-

rības. Velšanas krokas un bērztās vietas arī nav izlabo-

jamas un audumā skaidri redzamas.

Ja saslapinot audumu, novērojam, ka saslapinātā vieta

pēc žāvēšanas savu izskatu maina, tad audums nav bijis

dekdierēts; tad vajaga ar karstu, mitru gludināšanu ar

gludekli izpalīdzēt. Ja audums un auduma eģes (malas)
ir vienādā krāsā, tad audums ir gabalā krāsots; citādas
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lerašas auduma eģes rāda, ka vilna bijusi krāsota pirms

aušanas.

Krāsu izturības novērtēšanai apstrādā audumu ar vā-

rošu ziepju sārmu, un tad viegli rīvē pirkstos.
Krāsu izturību pret gaismas iedarbību var noteikt, kad

daļu no parauga labi nosedz, bet pārējo daļu padod dienas-

gaismas iespaidam. Ja krāsa ir stipri jūtīga pret gaismas

iedarbību, tad atklātā daļa īsā laikā uzrādīs blāvāku krāsu.

Padota saules gaismas iespaidam ilgāku laiku, krāsa zau-

dēs savu spilgtumu un svaigumu.

Ja audums pēc mazgāšanas karstā ziepju vai sodā ūdenī

un pēc tai sekojošas rīvēšanas nemaina savu krāsu, tad

krāsa ir mazgāšanas izturīga. Ūdens iedarbības iespaida
noteikšanai bieži pietiek ar to, ķa saslapināto vietu berž

uz baltas drānas. Drošāka audumai pārbaude ir ņemt kopā

paraugu un baltu drānu, sagriezt grīstē un ielikt tīrā ūdenī

uz ilgāku laiku. Sviedru iedarbības pārbaudei vispār nav

apmierinošas metodes. Tomēr, kad krāsa paliek bez pār-

maiņām, ja audumu ar stipru vāramās sāls sārmu sasla-

pina, izžāvē un pēc tam birstē, tad to var apzīmēt par

izturīgu pret sviedru iedarbību.

Berzes izturīga krāsa apģērbu drānām ir no ļoti liela

svara, it sevišķi, ja drāna ņāk sakarā ar baltu veļu. Pār-

baudi izdara tādā veidā, ka paraugu ilgāku laiku stipri

rīvē uz asa balta papīra vai baltas kokvilnas drānas.

Auduma virspusi no apakšpuses var atšķirt sekoši: pi-

nums un krāsu kārtojums parādās uz auduma virspuses

daudz glītāks un skaistāks; arī apretūra ir pamatīgāka
un spīdīgāka nekā auduma kreisā pusē. Pie kipera audu-

miem pinuma grāds (līnijas) uz auduma virspuses pa lie-

lākai daļai iet no kreisās! puses apakšas pa labi uz augšu.

Ja slokšņu audumiem saspiež auduma kroku, lai šķiedru

gali paceltos, un tura lūzuma līniju pret gaismu, tad vien-

līdzīgs šķiedru garums norāda uz auduma virspusi. Pie

audumiem ar garu sloksni, piem., velur v. c, virspuse ir

glītāka nekā apakšpuse.
Vilnas audumu izturību pārbauda ar audumu raušanu

vai plēšanu, kā šķēru, tā arī audu virzienā, ko var izdarīt



258

Saīpētertkabe(koncentr.,
auk-

BtaJ

Sērskābe(koncentr.J Vārīšana
15m
!

n.

il«i

10°/
0

kāli-

ja

vai

uatrija

sarma ,

uchsins(al-ohola
šķī-

urnV)
edzinašana •arbaude

ar

Uu

lapinašana aušana 'auste pskate Pārbaudes
j

veids

Nekrasojas
Ļoti

viegli
šķīst

Nešķīst Mazgājot
ūdenī
ar

salmi-

Krāsojas
sarkans
un

tāds

jāku

—krāsojas
rozā;

paliek
arī

pec

mazgaša-

skalojot
klust

balts

nas
un

skaloš.

salmijaka

Vieglipelnu

uzliesmo;

Paliek

necaurredzams
Mitrumu

uzņem
leni

Pavedieni
īsi

un

viegli

trūkst;

šķiedras
gali

cir-

taioi;

šķiedra

neļaujas

dalīties.
Pie

auduma
no-

griešanas
rodas
īsi

šķie-

dru

atbirumi
Audums

viegli

burzās

Šķiedra

nespīdīga;

vediens

vienlīdzīgs Kokvilna

Nekrasojas
Leni

šķīst
Nešķīst

maz
Vi

'glipelnu Caurredzams Mitrumu
atri

uzsūc

Gputi

raujas;

šķiedru
gali

stīvi,

slotveidigi;
rupjas

šķiedras
ļaujas

dalīties;

pie

auduma

nogriešanas

rodas

gluda

griezuma

līnija Audums
vēsāks
un

glu-

Tauste
asa;

audums
ne-

daks
par

kokvilnas
au-

burzās

dumu Šķiedra

spīdīga;
pave-

Maiga
spīde;

ķemmdzijai

diens

uzrāda

nevienādas
—gludas,
garas,

paralle-

vietas

Ias

šķiedras;

aparatdzi-

jai

stipri

cirtainas
šķie-

dras,

nevienāds
izskats

pa-

uzliesmo; Lini

maz

Krāsojas

dzeltena;

mazām
šķīst

pa-
ļ

Krāsojas

dzeltens;

i

šķist

Nešķīst Šķū-t,

raribt

tumšu

šķidrumu;
Šķīst;

nosedums
rodas

svina

svina

ūdens

piedevā
rada

bie-

ūdens

piedeva;

cukura

spīde;

zus,

brūnus

no>ēdumus

balts

Lēni
un

grūti

deg

bez

liesmas,
ar

stipru

smaku;

cieti

pelai
Grūti

raujas;

plučvilna

raujas
viegli
un

īsi;

ķem-

dzijai—
garas

šķiedras,

aparatdzijai—īsas

šķie-

dras;
pie

plučviluasaudu-

mu

sagriešanas
rodas

daudz

atbirumu Vilna

Šķīst Ģruti
deg,

īpaši

smadzi;

natais
zīds;

cieti,

tumši

pelni Siekalas

pavediens

pakāpeniski

pariet

šķiduma
Tītam

zīdam—
stingrs,

garš

pavediens;
šapp-

zīdam

—īss

pavediens

Tauste
gluda
un

mīksta

Izkopta,
matēta

spīde;

smalks

pavediens Zīds

atri



259

ar roku vai stipruma pārbaudes aparātā. Lai uzzinātu,

vai vilnas audums satur plučvilnu, ņem baltu papīru, tur

audumu virs tā un plēš; ja uz papīra nobirst daudz īsas

šķiedriņas, tad tas ir pierādījums, ka plučvilna ir pie-

jaukta. Ja grib uzzināt procentuālo piemaisījumu dau-

dzumu, tad no auduma jāizņem vairāki šķēru un audu

pavedieni un tad katrs jāatgriež vaļā, lai šķiedras

viena no otras atdalās, un |ķiro pēc šķiedru garuma un

smalkuma, pēc kam katru šķirni atsevišķi nosver uz spec.

svariem; tādā ceļā var noteikt vilnas un plučvilnas dau-

dzumu. Pie audumiem, kas no dažādu materiālu

dzijām, jārīkojas tādā veidā, ka vispirms jāpārbauda šķē-

ros, vai ir tikai viens materiāls vai arī jauktas ķemm-

dzijas un kokvilnas dzijas; tāpat arī audos. Ķemmdziju
dubultaudumiem bieži ņem

273 ķemmdzijas un Vs kokvil-

nas dziju. Pusvilnas un puszīda audumos šāds materiālu

sakopojums netiek ņemts. Pusvilnas audumos ir vai kok-

vilnas šķērs un vilnas auds, vai otrādi. Puszīda audumos

arvien zīdu lieto šķēros, bet audos vilnu vai kokvilnu.

Audumu un šķiedru analīze

Izšķir divējāda veida analīzes — mikroskopisko un

ķīmisko.

Ar mikroskopa palīdzību, neskatoties uz analizētajā
lieliem piedzīvojumiem, nav iespējams dažādo šķiedrvielu

piejaukumu daudzumu pietiekoši precīzi noteikt, jo re-

zultāts saistīts ar 5—10% lielu kļūdu.

Ķīmiskās metodes toties ir daudz labākas un ar to

palīdzību iespējams atšifrēt gandrīz visus iespējamos

šķiedrvielu maisījumus.

Priekšnoteikums pareizai daudzumu noteikšanai ir:

1. Analizējamā ražojuma pilnīga atbrīvošana no jebkā-

diem blakus piemaisījumiem, kā taukiem, eļļām, apre-

tūras v. c. 2. Tā kā visi audumi ir vairāk vai mazāk

higroskopiski, tad liela nozīme ir analizējamā ražojuma

kopsvara pareizai noteikšanai. Lai to panāktu, priekš-
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metu stavina ilgāku laiku pie 65% relatīva mitruma un

tikai tad sver.

Acetāt-zīdu un acetāt-vilnu atšķirt no pārējām šķiedr-
vielām ir ļoti viegli, jo kā zināms, acetilceluloze viegli

šķīst acetonā.

Viskozes un vara-amonjaka zīdu un vilnu piejaukumus
kokvilnai var atdalīt apstrādājot ar kalcija rodanīda šķī-
dumu (īpatn. svars 1,35) 1 stundu pie 70°C. Šādos ap-

stākļos kokvilna, skatoties pēc šķirnes un iepriekšējas ap-

strādāšanas, šķīst ļoti niecīgi, tā ka pēc zināmas ko-

rektūras, var iegūt pilnīgi apmierinošus rezultātus.

Lai atdalītu vilnu no mākslīgā zīda un mākslīgās vil-

nas, ar pilnu drošību nevar lietot sārmainus šķīdumus,

jo arī mākslīgās šķiedrvielas ievērojamā daudzumā iz-

šķīst. Tomēr, lietojot tikai 2%-īgu sārmu šķīdumu un

vārot tikai desmit minūtes, viskozes zīds un vilna izšķīst

apm. 5%, bet vara- amonjaka zīds un vilna tikai 2%.

Tamdēļ šo metodi, ātra rezultāta iegūšanas dēļ, lieto

diezgan bieži.

Vilnas atdalīšanai no mākslīgā zīda un mākslīgās vil-

nas, apstrādāšana ar sērskābi (3 stundas ar 80%-īgu sēr-

skābi) nav sevišķi ieteicama, jo gadījumos, kur vilnas

procentuāli daudz, iegūst līdz 8% augstākus rezultātus.

Tas izskaidrojams ar to, ka vilna tik cieši saista daļu

pielietotās skābes, ka nav iespējams $o izmazgāt. Līdz

ar to rodas vilnas svara šķietams pieaugums.

Karbonizacijā ar aluminija chlorīdu un sekojošu iz-

mazgāšanu iegūstami daudz labāki rezultāti.

Tik pat sekmīga ir kalcija rodanīda metode. Darbība

tā pati, kā pie mākslīgā zīda un mākslīgās vilnas atda-

līšanas no kokvilnas. Kvantitatīvai atdalīšanai lieto to-

mēr vājāku šķīdumu — ar īpatnējo svaru 1,20.

īsto vilnu no īstā zīda var atšķirt ar koncentrētu sēr-

skābi. Zīds izšķīst skābē nedaudz minūtēs, kamēr īstā

vilna paliek gandrīz pilnīgi neaizskārta.
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Impregnēšana.

Impregnēšanu pielieto, lai audumus padarītu: 1) ūdens-

drošus un 2) ugunsdrošus.

1. Audumus padarīt ūdeni necaurlaidošus var divējādi:

a) Lslapjā veidā — piesūcinot ar taukskābju sāļiem, vai

b) sausā veidā —

ar taukiem, ņemot palīgā organiskus

šķīdinātājus.

a) Vispirms audumu iemērc 30° Csiltā 6°Bē stiprā

etiķskābā aluminija šķīdumā un patur tā apm. 1 stundu,

tad nospiež un izžāvē. Pēc tam audumu liek 30—40°C
siltā ziepju šķīdumā, kas satur 2—3 gr. neutrālziepju uz

litra ūdens;, un atstāj turf 15 minūtes, tad nospiež un žāvē,

nemaz drēbi neizskalojot. Necaurlaidība ievērojami pa-

lielinās, ja ziepju šķīdumam pieliek klāt arī japāņu vas-

kus — Vs—V 2no ņemtā ziepju daudzuma.

b) Kā impregnēšanas materiālus ņem parafīnu, cere-

zīnu, japāņu vaskus, šķīdinātus benzīnā, benzolā vai tetra-

chloroglekli. Šķīdumā attiecība ir 1:3 vai 1:4.

2. Padarīt audumus ugunsdrošus var tikai līdz zinā-

mai pakāpei. Tamdēļ galvenā kārtā rūpējas par to, lai

audums no liesmas tik viegli neaizdegtos.
Visvienkāršāk to panākt piesūcinot audumu ar boraku,

amonija sulfātu, nātrija fosfātu, nātrija volframātu vai

ūdensstiklu. Panākumi ir labi un droši.

Pašu impregnēšanu izdara sekoši: 100—200 gr. kā-

das no minētām sālīm izšķīdina litrā ūdens, pieliek klāt

10—20 kub. cm. glicerīna, lai aizkavētu sāļu izkristalizē-

šanos. Audumu piesūcina ar aukstu šķīdumu, nospiež

un — nemaz neskalojot ūdenī — žāvē.

Vēl labākus panākumus un pret mazgāšanu drošākus

piesūcinājumus izdara sekoši: Audumu piesūcina ar aukstu

25° Bē stipru nātrija stanuāta šķīdumu, £ad nospiež un iz-

žāvē. Pēc tam ieliek amonija sulfāta šķīdumā (200 gr.

amonija sulfāta uz litru ūdens), tad nospiež un žāvē,

nemaz iepriekš neskalojot ar ūdeni.

legūt audumu, kas vienlaicīgi ūdens un uguns-

drošs, var sekoši: Audumu iemērc 6°Bē stiprā etiķskābā
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aluminija šķīdumā un nospiež. Tad" apstrādā ar aukstu

šķīdumu, kas uz katru litru ūdens satur 5 gr. ziepju un

5 gr. ūdensstikla un nospiež. Vispēdīgi pārceļ trešā šķī-

dumā, kas satur uz katru litru 5 gr. alauna, 30 gr. bo-

raka un 200 gr. amonija sulfāta, nospiež un žāvē, nemaz

iepriekš nenoskalojot ar ūdeni.

Dzijas un diegi

Kokvilnas dzijas iedala sekošas šķirnes:

a) Waterdzija — ar lielu grodumu, asa un austuvēs

to lieto kā šķērdziju;

b) Muledzija — ar mazu grodumu, mīksta un dod

audumam (kā auds) pilnu, slēgtu izskatu;

c) Mediodzija —

ar lielāku grodumu ļnekā muledzi-

jai, ir izturīgāka, un to, var lietot kā šķēros, tā arī audos;

d) Šķeterējumi rodas ar kopā sagriešanu no 2, 3 vai

vairākiem vienkāršiem dziju pavedieniem;

c) Efektšķeterējumi rodas sagriežot nevienāda resnu-

ma, bieži dažādas krāsas vienkāršus pavedienus; šķeterē-

jumu tinumi var arī būt stiepti, saspiesti, no kā attīstās

mezgliņi, cilpiņas v. t. t.;

f) Dzelzsdzija ir vienkārša vai vairākkārt kopā šķe-
terēta kokvilnas dzija ar stipru grodumu un stīvu apre-

tūru. Spīdīgo dzelzsdziju sauc arī par spīddziju. Spīdi

iegūst ar gludināšanu un sukāšanu ar dekstririšķīdumu.
Raibām dzelzsdzijām jābūt pirms apretūras krāsotām.

g) Melanža dzijas ir raibas dzijas, ko iegūst, sajaucot

baltu ar melnām vai citām ķrāsām; šķiedras krāsotas da-

žādās krāsās un tad sajauktas, resp. melanžētas un tad

savērpts pavediens, i

h) Mulinē ir šķeterejums no 2 pavedieniem, katrs ci-

tā krāsā.

i) Žaspē (Jaspē) ir tāpat raiba kokvilnas dzija, tikai

šeit divi dažādu krāsu priekšdziju pavedieni uz smalk-

vērpšanas mašīnas savienoti vienā pavedienā un savērpti.
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Žaspe dzija ir ta tad' vienkārši pavedieni, kas ar dažādam

krāsām imitē šķetējumu.

k) Vigurē dzija (Vigoureux) izgatavo posmos daudz-

kārt musturveidīgi divas vai vairākas krāsas uzspiežot.
Pēc posmu notīšanas pavediens parādās vietām krāsaini

smidzināts vai ar krāsainiem punktiem..

1) Adīšanas dziju izgatavo no Mako kokvilnas, pa lie-

lākai daļai ar 6-kārtīgu, bieži pat ar 12—18-kārtīgu šķe-

terējumu.

m) (Rokdarbu dzija ir pa lielākai daļai 6-kārtīgi stip-

ri šķeterēta, ļoti tīra un vienlīdzīga, dažādi apstrādāta,
vai nu dabiskā krāsā, balti balināta, spīdīgi mercerizēta,

dažādi krāsota, vai arī tai ķrāsa uzspiesta.

n) IŠujamās dzijas (sadiegšanas diegi) ir pa lielākai

daļai nebalinātas kokvilnas dzija, 2-kārtīgi šķeterēta. Iz-

turība maza — no 300—600 gr, stiepība 3,5—5%.

o) Šujamie šķeterējumi (šujamie diegi) ir ar 3, 4 vai

6-kārtīgu šķeterējumu, ar cietu grodumu, atsevišķie pa-

vedieni ir no garštapelīgas kokvilnas, šķeterējumu pave-

diens ar apretēšanu un sukāšanu padarīts gluds un spī-

dīgs. Izturība — starp 700—1000 gr. Stiepība svārstās

starp 3—6%. ,

p) Izšuvumu dzijas ir no 3—6 atsevišķiem pavedie-
niem kopā šķeterētas, bieži ar mīkstu grodumu (atvērta

dzija) vai cietāku grodumu (slēgta dzija).

r) Perēdzija ir mercerizēti šķeterējumi.

Kokvilnas dziju numerāciju izved gandrīz vienīgi pēc

angļu numerācijas sistēmas, retāki pēc metriskās vai fran-

ču sistēmas. Pie angļu kokvilnas numerācijas dziju nu-

murus nosaka pēc posmu skaita (hauks), t. i. 840 jardiem;
viena mārciņa šādas dzijas sver 453,6 gr vai apaļi — 454

tfr.

Piem., Nr. 1 dzijas viens posms (hauks) sver 1 angļu

mārciņu.
Nr. 24 dzijas 24 posmi (hauks) sver 1 angļu mārc.

Nr. 32/2k dzijas 16 posmi (hauks) sver 1 angļu mārc.
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Nr. 80/2/2k dzijas 20 posmi! (hauks) sver 1 angļu mārc.

(ivienkāršais dziju numurs jādala ar dubultošanas skaitli.)
Pavediena garumu mērošana notiek ar tītavu; tā angļu

numerācijai ir sekoša: 1 tītavas apmērs == 1,5 jardi, 80

tītavas apmēri == 120 jardi ~
1 nosējums, 7 nosējumi

= 840 jardi —
1 posms (hauks), 1 jards līdzinās 91,44

840 91 44
cm; tā tad 840 jardi ir 4— — 768,09 vai apaļi

100

768 m.

Linu dzijas tiek sausi un slapji vērptas. Sausi vērpta

dzija ir mīksta un spuraina, t. i. ar atstāvošiem šķiedru

galiem; slapji vērpta dzija, turpretim, gluda, slēgta un

stīva.

Linu dziju izgatavo no garām šķiedrām, pakulu dziju
— no īsām atkritumu šķiedrām un pavediens ir nevie-

nāds, t. i. vietām resnāks vai tievāks.

Linu šķeterējumi parasti sastāv no trīs vai četriem

vienkāršiem pavedieniem, kas kopā šķeterēti, apretēti, ne-

balināti, balināti un krāsoti.

Linu izšuvumu dzija ir mīksti ļkopā šķeterēta no di-

viem vai trīs atsevišķiem pavedieniem, turpretim, linu rok-

darbu dzijas ir cieti šķeterētas, i

Linu un pakulu dziju numerāciju izdara pēc angļu si-

stēmas, pie kam nosaka nosējumu skaitu; katri 300 jardi,
kas iet uz vienu angļu mārciņu, skaitās par nosējumu.

Tādā kārtā 1 tītava ir 21/2 jardi, 120 tītavas ir 300

jardi = 1 nosējums, 10 nosējumi ir 3000 jardi = 1 posms,

20 posmi ir 60.000 jardi = sainis, 3 saiņi ir 180.000 — .%

paka, 4 pakas ir 720.000 jardi =. 1 šoks.

T . , • 3000.91,44
0„._0Linu dzrju posma garums: == 2743,2 m.

Linu dzijas parasti pārdod pēc garuma, tā tad saiņos,

pakās, vai šokos. Jāņem vērā, ka rupjie numuri ir aiz-

vien dārgāki par smalkiem dziju numuriem, jo garums

visām dzijām ir līdzīgs, bet rupjākiem numuriem jēlvielu
vajaga vairāk. Pie kokvilnas dzijām! šī attiecība ir otrāda,,

jo šīs dzijas pārdod pēc svara, pie kam garumi pie smal-

kākām dzijām paaugstinājās.
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Piem. Nr. 10 kokvilnas dzijas = 10 posmi, katrā 768

m uz vienu/angļu mārc., Nr. 40 kokvilnas dzijas — 40 posmi,

katrā 768 m uz vienu angļu mārc., pie linu dzijas, tur-

pretim, ir: ,

Nr. 10 == 60 posmi, katra 2743,2 m ~- viena paka-
Nr. 40, tāpat 60 posmi, katrā 2743,2 m — viena paka.

Pavedienu garums tā tad pie abiem numuriem ir lī-

dzīgs, bet jēlvielu patēriņš Nr. 10 linu dzijai ir četras

reizes lielāks nekā Nr. 40 dzijai. Linu dzijas no Nr. 3—30

tiek sausi vērptas, bet slapji — no Nr. 3—150, pakulu dzi-

jas — sausi līdz Nr. 16, bet slapji — augstākais līdz

Nr. 35.

Linu dzijas laiž tirdzniecībā arī balinātas; balināšanas

grāds, atkarībā no mērķa, kādam ;dzija domāta, ir da-

žāds. Pie balināšanas linu dzija zaudē no svara. Svara

zudums tieķ aprēķināts:

3/4 balinātai linu dzijai no B—lo°/o8—10°/o

Vi
» » „

11—15o/(>
3A

„ „ „ „
16-200/o

Vi
„ „ „ *

21-250/0

Kaņepāju dzijas numurē pēc angļu sistēmas, tāpat kā

linu un pakulu dzijas.

Džutas dzijas numuro gandrīz tikai pēc angļu nume-

rācijas sistēmas, retāki metriski. Rupjas džutas dzijas vērpj

sākot ar .Nr. 1/4.

Nātru un Ramiedzijas numurē pa lielākai daļai metriski.

Pie metriskās numerācijas nosaka smalkuma numuru, at-

karībā no metru skaita, kas iet uz 1 gr, vai no posmu

skaita katros ,1000 metros, kas iet uz 1 kg.

1 tītava ir 143 cm

70 tītavas ir 100 m 1 nosējums,
10 nosējumi ir 1000 m = 1 posms.

lesaiņošana notiek sekoši: 2.1/2 posmi — 1 grīste; 5 kg
«ainī ir divreiz tik daudz grīstes, kā numurs uzrāda; piem.
Nr. 30 metriski == 60 grīstes, katrā 2,5 posmi = 150.000 m.
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Vilnas dziju numerācija. Ķemmdzijas un pārējās vil-

nas un surogātu dzijas gandrīz bez izņēmuma numurē

metriski. Metriskais numurs norāda uz to, cik metri iet

uz 1 gr, vai cik posmi ir katros 1000 m uz 1 kg.

Dziju notīšana posmos ir dažāda: ' '

I veids: 1 tītava m 137 cm

73 tītavas ir 100 m = 1 nosējums

10 nosējumi ir 1000 m =11 posms.

II veids: 1 tītava ir 143 cm

70 tītavas ir 100 m ■■= 1 nosējums

10 nosējumi ir 1000 m = 1 posms.

111 veids: 1 tītava ir 125 cm

80 tītavas ir 100 m = 1 nosējums
10 nosējumi ir 1000 m = 1 posms.

lesaiņošana: 1 sainis == 5 ķg, satur tik daudz grīstes,

cik dziju numurs rāda; 1 grīste r-= 5 posmiem.

Aparātdzijas numurē pēc angliskās sistēmas tad 1

posms ~

560 jardiem = 512 m. Angļu aparātdziju nu-

murs rāda, cik daudz posmu, t. i. cik reizes katri 560

jardi iet uz 1 angļu mārc. = 453,6 gr.

Pie angļu ķemmdziju numerācijas lieto 3 dažādu tītavu

veidus: īso, vidējo un garo tītavu.

īsā tītavā tītava ir 1 jards
80 tītavās ir 80 jardi p= 1 nosējums

7 nosējumi ir 560 jardi =h 1 posms = 512 m.

Vidējā tītava ir līdzīga kokvilnas tītavai un

1 posms ir 840 jardi p= 768 m.

Garā tītavā tītava ir 2 jardi
80 tītavās ir 160 jardi = 1 nosējums ,

7 nosējumi ir 1120 jardi = 1 posms = 1024 m.

Angļu ķemmdziju numurs rāda, cik! daudz posmu, resp.

cik reize« katri 560 jardi iet uz 1 angļu mārciņu.

lesaiņojums izvests grīstēs un katra grīste satur tik

daudz posmu, cik dziju numurs rāda. Katrā sainī saiņo
5 vai ,10 angļu mārc; tā tad 10 angļu mārc. = sainī 10



267

grīstes, 5 mārc. == sainī !5 grīstes; piem. dzijas Nr. 48

5 mārc. sainī ir 5.48 t=; 240 posmi, katrā 560 jardi; 10

mārc. sainī ir 10.48 = 480 posmu dzijas.

Titrācija tītam zīdam (grēž, organzīns, framē) ir pre-

tēja visām pārējām numerācijām; šai numerācijai pamatā

ir nemainīgs dziju garums. Gammu nosaka pēc svara vie-

nību skaita (svara numerācijas sistēma). Šķiro jauno inter-

nacionālo un legāltitru un veco internacionālo titru.

Jaunais internacionālais vai legāltitrs norāda,, cik daudz

gramu sver 9000 mtr. garš pavediens.

1 tītava ir 1,125 m

400 tītavas ir 450 m' —
1 nosējums

20 tītavas ir 9000 m = 1 posms.

Visvairāk pielietotie zīda titri ir šādi:

Organzīn 18/19 līdz 24/26 denier,

Tramē 20/22 līdz 36/38 denier,

Grēž (grege) 9/11 līdz 11/13 denier.

Vecais internacionālais titrs rāda, cik daudz gramu

sver 10.000 mtr. pavedienu garuma.

Vērptos zīdus (šapp-, bourette- un tussah) numurē

metriski. Metriskais numurs rāda, cik daudz metru iet

uz 1 gr, vai cik daudz posmu (katrā 500 m) iet uz o,skg.

Metriskā tīšana: 1 tītava ir 1,25 m

100 tītavas ir 125 m = 1 nosējums
4 nosējumi ir 500 m ;= 1 posms.

Anglijā vērptos zīdus numurē tāpat kā kokvilnas dziju.

Francijā numurē pēc franču kokvilnas numura ar 1,25 m

tītavu apmēru (franču numerācija ir pusmetriska).

Zīdu tirdzniecībā šķiro zīdu šķirnes pēc izcelšanās

vietas:

1) Eiropas zīdi (Itālija, Francija, Spānija, Ungārija,

Šveice).

2) Levantinijas zīdi (Grieķija, Balkānu/ valstis, Saloniki,

Adriānopole, Brussa, Kipra, Sīrija, Kaukāzs, Turkestāns,

Persija).
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3) Indijas zīdi.

4) Ķīnas zīdi (Dienvidķīnas, Kantonvērpumi, Centrāl-

un Ziemeļķīnas baltie un dzeltenie zīdi).

ļ 5) Japānas zīdi.

Zīdi uzsūc līdz 30% mitruma, bez kā būtu jūtams
•mitrums.

Pielaistais mitruma saturs ir 11 % aio; absolūtā saussvara,

īstos zīdus numurē tāpat kā mākslīgos.

Metalldzijas. īstas sudraba dzijas sastāv no tīra sud-

raba, bet zelta stiepules — no sudraba un apzeltītas. Bez

tam vara dzijas apsudrabo vai apzeltī. Pēdējās tirdznie-

cībā pazīstamas zem nosaukuma „Leonijas vērpumi". Bril-

janta dzijas Sastāv no smalkiem lentveidīgiem metāllpa-

vedieniem, ko sauc par lānu un ko šķeterē kopā ar vilnas,

kokvilnas vai zīda pavedieniem. No īstiem metallpavedie-
niem izgatavo dārgus greznumu audumus, gobelēnus, bro-

kātus, zelta un sudraba tresea( v. t. t.

Kažokādas

Kažokādas iegūst no mājkustoņiem (aitām, truliem,

kaķiem) un dažādiem savvaļas dzīvniekiem (seskiem, vā-

verēm, bebriem v. c.) un tās lieto drēbniecībā siltumam

(kažoku stāvam, apkaklēm) un greznumam (mēteļu un

kleitu apšuvumiem).

Kažokādām izšķir divu veidu spalvas:

1) smalku, pūkveidīgu apakšspalvu un

2) rupjāku un stingrāku akotspalvu.

Akotspalva parasti ir spožāka par apakšspalvu.
Pēc spalvu garuma, krāsas, spožuma, izturības v. c.

īpašībām spriež par tā saucamo kažokādu „akotu". Jo

labāks „akots", jo vērtīgāka kažokāda.

Izšķir šādus kažokādu veidus:

1) kažokādas, kurām ir abu spalvu veidi — apakš-

spalvas un akotspalvas, piem. vāveru, lapsu, caunu, suņu,,

kaķu un zaķu ādas;
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2) kažokādas, kurām ir tikai akotspalva vien, piem.

karakulaitu ādas;

3) kažokādas, kurām ir tikai apakš- jeb pūkspalva

vien, piem. trušu āda. To pašu efektu panāk akotspalvas

mākslīgi izplūcot, piem. bebru, bīzāmu, kotiku v. c. ādām.

Vērtīgākās kažokādas ir sudrablapsu, sērmuliņu, caunu,

bebru, ūdru, sesku, Sibirijas coboļu, vāverīšu v. c. ādas.

Zvērādu tirdzniecība koncentrēta galv. kārtā atsevišķos
lielos centros, piem. Londonā, Leipcigā, Maskavā (Sibi-

rijas zvērādas) v. c.

Pieprasījumiem augot, vairākās valstīs ierīkotas īpa-

šas kažokādu dzīvnieku audzētavas. Starp citu arī Latvijā
audzē sudrablapsas un purvu bebrus.

Kažokādu apstrādāšana izdarāma stipri saudzīgi, lai

nekaitētu spalvas izskatam un izturībai. Žāvētas jēlādas

vispirms izmiekšķē, notīra no jēlumiem un miecē — ie-

smērējot jēlo pusi ar trāniem, vai apstrādājot ar sāls,

alauna, glicerīna un miltu maisījumu.

Kažokādas jāuzglabā tumšās, tīrās, sausās un labi vē-

dinātās telpās, kur tās laiku pa laikam jāpārcilā un jā-

pārķemmē.
Beidzamā laikā, kad it visu vērtīgo un stipri piepra-

sīto imitē un vilto, arī kažokādas visplašākos apmēros

tiek viltotas — gan pārkrāsojot, gan tīri mēchaniski (ap-

cērpot, ondulējot v. c.) pārveidojot to izskatu. Piem., aitu,

zaķu, suņu, kaķu v. c. lētas ādas tādā kārtā ārēji pār-

veido gandrīz līdz nepazīšanai. Tomēr vispiemērotākās

viltojumu izgatavošanai ir trušu ādas. No tām izgatavo

vairākus desmitus dažādu ādu viltojumu. Starp tiem mi-

namas kotika, vāveru, šinšila v, c. vērtīgu ādu imitācijas.
Bet tā kā katra dzīvnieka spalvām ir sava īpatnēja

uzbūve, tad kažokādu īstenību nav sevišķi grūti noteikt,

apskatot to spalvas zem mikroskopa.

Pogas

Pogas noder apģērba sastiprinašanai un izgreznošanai.

Sevišķi agrākos laikos pogām piekrita liela loma apģērba
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krāšņuma izcelšanai. Toreiz pogas izgatavoja no zelta,

sudraba un dārgakmeņiem. Arī tagad dāmu apģērbiem
tās lieto galvenā kārtā greznumam.

Pogu forma un lielums atkarīgi no mērķa, kādam tās

noder. Pogas galvenā kārtā ir apaļas un stūrainas; pla-

kanas, iedobtas, izliektas un citādi izveidotas. Pogu lie-

lumu izvēlas pēc modes norādījumiem.

Pogas izgatavo gandrīz vai no katra cieta materiāla,

ko dod stādu, dzīvnieku un minerālu valstis.

Pogu kvalitāti nosaka ņemtais izejmateriāls un apstrā-

dāšanas veids.

Pogas, kuras pārsitot viscaur ir vienā krāsā, ir krā-

sotas jēlvielā. Izdevīgāk tomēr tāsi krāsot jau gatavā veidā.

Kungu drēbniecībā svarīgākās ir ragu, kokosriekstu un

pārvilktās pogas.

1. Ragu pogas. Solīdākās un skaistākās, bet arī dār-

gākās ir vēršu un bifeļu ragu pogas. Tās ir caurspīdīgas

un gaišā krāsā. Citas pogas izgatavo no liellopu, kazu,

aunu un antilopu ragiem un nagiem. Labākās un skai-

stākās iegūst no ragu galiem, vienkāršākās — no nagiem.

Šie materiāli ir cieti, sīksti, šķiedraini, caurspīdīgi un

ļaujas spoži nopulierēties. To spožums ir izturīgs pret

gludināšanu, bet pašas pogas pret sitieniem drošas.

Šīs pogas viegli pazīstamas un atšķiramas no citām:

iegriežot mazliet ar nazi, redzama raga uzbūve, dedzinot,

izplatās pazīstama degošu ragu smaka; karsts sārms tās

pamazām izšķīdina.
Lieto mēteļiem, sakko-, sporta- un ceļojumu uzvalkiem.

2. Kokospogas izgatavo no kokospalmu riekstu čau-

malām. Šīs palmas aug D-Āzijā un dienvidu salās (se-

višķi Javas un Ceilonas salās). Rieksti ir gandrīz galvas

lielumā un ar vairāku milimetru biezu čaulu. Cieto čau-

malu pārzāģējot riekstu izņem. No čaumalām virpo, cau-

rumo, frēzē, krāso un pulierē dažāda lieluma pogas. Šo

pogu vērtība ir tikai V3—

xk no ragu pogu vērtības. Lē-

tums un dažas priekšrocības ir sekmējušas to plašu pie-
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lietošanu. Kā sevišķi svarīga priekšrocība mināma iespēja
šīs pogas nokrāsot katrā vēlamā krāsā,,

Kaut gan pret sitieniem tās nav tik izturīgas kā ragu

pogas, tomēr puslīdz uzmanīgi rīkojoties tās pārsist ga-

dās reti.

Spīdums un krāsa tomēr nav sevīšķi izturīgi. Toties

ievērojamas ar savu gludo virsmu un grūto aizdegšanos.

Koncentrēta sērskābe tās šķīdina, sevišķi karstā veidā.

Pielietošana, kā pie ragu pogām, bet sevišķi plaša —

bikšu pogu veidā.

3. Pārvilktās pogas tiek izgatavotas dažu dažādos vei-

dos un izpildījumos. Pamatni pārvelk — pārauž ar zīdu,

mākslīgo zīdu, vilnu vai kokvilnu dažādos musturojumos.

Šīs pogas lieto frakām, smokingiem, garsvārkiem un

to vestēm.

Pastāv arī dažādi — šo īsto pārvilkto pogu — imitā-

ciju veidi. Tādos gadījumos pamatni, kas sastāv no skārda

vai celuloida, pārklāj ar kādu plastisku masu, kurā ie-

spiež vēlamo musturu. Šīs pogas, kā mazvērtīgas, drēb-

niecībā nepielieto.
Cita veida pārvilktas pogas lieto dāmu apģērbiem. Šīs

pogas sastāv no koka pamatnes un pārvelk ar attiecīgā

apģērba audumu. Šo pārvilkšanu izdara vai nu pati šu-

vēja, vai īpašs amatnieks — pozamentiers.

4. Gliemežu vāku pogas izgatavo galvenā kārtā no

jūrās zvejotu gliemežu vākiem. Tos iegūst pie Ceilonas

krastiem, Sarkanā jūrā, Kalifornijas-, Meksikas un Z.-Au-

strālijas piekrastēs. Upju gliemežu vākus iegūst ar kaļķi

nabagās kalnu upēs. Gliemežu vāki nav vienāda labuma

un biezuma, un ir dažādās krāsās — balti, melni, brūni,

zilgani v. t. t. Varavīksnes veidīgais spīdums rodas no

vāku iekšējas uzbūves — noslāņojuma, pateicoties kuram

gaismas stariem lūstot rodas īpatnējais efekts. Gliemež-

vākus sazāģē un ar mašīnu palīdzību izveido par pogām.

Slīpējot un pulierējot dabīgais spīdums vēl palielinās. Šīs

pogas ir tik īpatnas, ka tās var pazīt bez jebkādiem pa-

līglīdzekļiem.
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Tās pielieto greznuma vestēm, bet galvenā kārtā dāmu

drēbniecībā un veļas rūpniecībā. Šo pogu imitācijai lieto

kaula un stikla pogas.

5. Brieža ragu pogas ļoti iecienītas mednieku puska-

žociņiem. Parasti nokrāsotas brūnā krāsā. Bieži vien tās

vilto.

6. Ādas pogas parasti ir rokdarbs un tās pin no ma-

zām ādu strēmelītēm. Lietā sporta apģērbiem.

7. [Metallpogas ir dažādas. Vienas — parasti zeltītas,

sudrabotas un niķelētas lietā militārām v. c. uniformām.

Citas — vērtīgāku pogu aizvietņošanai, piem. biksēm —

izgatavo no izspiesta vai štancēta skārda un nolako vai

nokodinā zilā krāsā (tēraudpogas).

Šīs metallpogas nav ieteicamas, jo lakai nodilstot, tās

viegli rūsē, bet pogu asām šķautnēm piešuvuma diegus

pārdeldējot — pašas pogas drīz vien zūd. Lai no tā iz-

bēgtu, ir izgatavotas īpašas patentpogas. Tās sastāv no

2 daļām — galviņas un saslēdzēja. Šīs pogas nav jā-

piešuj, jo saslēdzēja kājiņu izdurot cauri drēbei un ie-

spiežot galviņā, tūliņ dabūjam neatraisāmu savienojumu.

8. Galalif-pogas izgatavo no kazeina. Kazeinu iegūst

no piena pēc fermentatīvās metodes. Pieliekot dažādas

pildvielas, krāsvielas un plastificētājus, no iegūtās masjas

izgatavo dažāda biezuma plātnes, stieņus v. c. Lai masu

padarītu ragveidīgu, plātnes iemērc atšķaidītā formalīna

šķīdumā un tanī patur ilgāku laiku, atkarībā no plātņu
biezumā un stieņu resnuma (jo biezāka plātne, jo ilgāk).
No tā apstrādātām plātnēm, pēc žāvēšanas, izzāģē un iz-

virpo dažāda lieluma pogas. Galalītu var nokrāsot visās

vēlamās nokrāsās.

Galalīt-pogas lietā raga v. c. pogu aizvietošanai.

Galalīts un rags ir viegli atšķirami, jo galalītam nav

ragveidīgas uzbūves un, tā kā pogas izgatavo no plātnēm,

tad to mugurpuses parasti ir plakanas. Kaut gan ar pu-

lierēšanu galalīts iegūst spīdumu, tomēr to, taukainā iz-

skata dēļ, no raga var viegli atšķirt. Galalīt-pogas vieglā-
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kas par raga pogām. Galalīts pret gluddzelzs -iedarbību

nav drošs, jo zaudē spīdumu. Galalīts ir arī ūdens ne-

drošs, paliek mīksts un neizturīgs. Pret eļļām tas tomēr

izturīgs.

Lietā galvenā kārtā dāmu drēbniecībā un kungu mē-

teļiem

Latvijā galalīta pogas v. c. ražojumus izgatavo Latv.

Piensaimnieku Centrālā Savienība un laiž pārdošanā zem

nosaukuma — lettoīds.

Beidzamā laikā Vācijā v. c. izgatavo pogas no dažā-

diem citiem mākslīgiem kondensācijas produktiem — ba-

kelīta, mākslīgiem sveķiem v. c. Šie ražojumi izrādījušies

daudzējādā ziņā pārāki par galalīta izstrādājumiem. Gal-

venā kārtā tie nebaidās no mitruma un ir mēchaniski

izturīgāki.

Āķus un sprādzes izlieto kungu drēbniecībā biksēm,

vestēm, kažokiem v. c. Tos izgatavo galvenā kārtā no

dzelzs, attiecīgi nolakojot vai nokodinot melnā, brūnā,

zeltainā vai baltā krāsā. Retāk izgatavo no misiņa v. c.

metalliem. 1

Dāmu drēbniecībā, kur sprādzēm ir vairāk greznuma

nozīme, materiālu izvēle ir lielāka — neizslēdzot pat dārg-

snetallus, dzintaru v. c. Jo plaši pielieto arī mākslīgās

plastiskās masas, kā māksi, sveķi, galalītu, celuloidu, ba-

kelītu v. t. t.
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