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Tamborēšana ir sens un samērā vienkāršs rok-

darbu veids. Nevienā citā tehnikā nevar tik ātri un

vienkārši pagatavot skaistus, siltus un praktiskus
apģērba gabalus.

Tamborētas kleitas, jaciņas un džemperīši, cepu-

rītes un šallītes, cimdi un zeķes izskatās ]oti glīti
un savdabīgi.

Arī no auduma darinātu apģērbu var atsvaidzi-

nāt tamborēta apkakle, aproces vai josta.
Grāmatas uzdevums ir palīdzēt apgūt tamborē-

šanas paņēmienus, sniegt ievirzi dažādu priekšmetu
darināšanā.

MATERIĀLS. TAMBORADATAS

Tamborēšanai var izmantot dažāda rupjuma vil-

nas dziju, kā arī kokvilnas, linu vai zīda diegus.
Siltas jakas, cepures, šalles, bērnu jaciņas un mē-

telīšus tamborē no vairākkārtīgas vilnas dzijas,

blūzes, džemperus, plecu šalles, zeķes — no vien-

kārtīgas vai vairākkārtīgas vilnas dzijas, rupjā-
kiem kokvilnas diegiem vai piemērotiem mākslīgās
šķiedras diegiem. Apkaklīšu aptamborēšanai vai-

rāk piemēroti smalki kokvilnas vai zīda diegi. Pa-

klāju, darba cimdu, jostu darināšanai izmanto

auduma vai triko slejas, mīkstas sutaša vai «bizī-

tes» lentas.

Pārdošanā ir metāla, koka, kaula un plastmasas
dažāda rupjuma tamboradatas. Tamboradatas rup-

jums jāpieskaņo materiālam un izraudzītajam rak-

stam. Vilnas dziju parasti tamborē ar rupju kaula

vai plastmasas tamboradatu, kokvilnas un zīda

diegiem vairāk piemērota smalka metāla tambor-

adata. Bet auduma slejas un lentas tamborē ar

rupju koka tamboradatu.

1. att. Dažāda smailuma
tamboradatas.

2. att. Tamboradatas ar paresninātu
satures vietu un garā tamboradata.
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Ir īsas un garas tamboradatas. Tas, kāda tam-

boradata jālieto, atkarīgs no izraudzītās tehnikas,

īsās tamboradatas piemērotas parasto tamborē-

jumu rakstiem, kas veidojas no cilpām, pusstabi-
ņiem un stabiņiem. Tunēziskā tamborējuma veido-

šanai nepieciešama garā tamboradata.

legādājoties tamboradatu, jāvērš_ uzmanība uz

āķīša smailumu un tā veidojumu. Āķīša gals ne-

drīkst būt ļoti noapaļots (1. att. b), jo ar tādu ir

grūti uzņemt cilpiņas. Tas nedrīkst būt ari ļoti
smails (1. att. c), jo tad ievaino pirkstu. Galam

jābūt noapaļoti smailam un vidēji dziļam ar pie-
tiekami garu (1,5 cm) iegrebumu (1. att. a).

Ļoti tievām tamboradatām saturēs vietā nepie-
ciešams paresninājums. Ja tamboradata saturēs

vietā ir tikpat tieva kā āķīša vietā, tad ātri no-

gurst roka. Resnām kaula vai koka tamboradatām

paresninājums saturēs vietā nav nepieciešams.
Garās tamboradatas (2. att. c) ir viscaur vienādā

resnumā. Galā tām var būt paresninājums.

TAMBORĒŠANAS PAMATVEIDI

Parastākos tamborējumu rakstus veido cilpiņas,
pusstabiņi, stabiņi un garie stabiņi.

Cilpiņas. Pirmo cilpiņu veido šādi. Diega pa-

vedienu tur kreisajā rokā pāri rādītāja pirkstam,
tamboradatu, līdzīgi zīmulim, tur labajā rokā. Zem

diega, kas atrodas uz rādītāja pirksta, ievada

3. att. Cilpiņas veidošana.

tamboradatu un apgriež apkārt āķa galu, virzot

to uz savu pusi. Tā izveido pirmo sagriezto cil-

piņu (3. att. A). Tad ar tamboradatu aizķer pa-
vedienu un izvelk to cauri pirmajai cilpiņai. Tam-

borējot cilpiņas vienu aiz otras, rodas pīnīte.
Cilpiņas pīnītē nedrīkst savilkt stingri. Pīnītei

jābūt tikpat elastīgai kā tālāk veidotajam tam-

borējumam.
Pusstabiņš ir vienkāršākais tamborēšanas pa-

ņēmiens. Notamborē vajadzīgā garuma pīnīti. Tad
veido pirmo pusstabiņu. Pīnītes priekšpēdējā cil-
piņā ievada tamboradatu, uz kuras atrodas pīnītes
pēdējā cilpiņa (4. att. A), aizķer pavedienu un

izvelk cilpiņu. Vēlreiz ar tamboradatu aizķer pa-
vedienu un izvelk to cauri cilpiņai b un a. Veidojot
otru pusstabiņu, tamboradatu ievada pīnītes nāka-

majā cilpiņā, aizķer pavedienu un izvelk to cauri

pīnītes cilpiņai, tad atkal aizķer pavedienu un iz-

velk to cauri abām cilpiņām, kas atrodas uz tam-



boradatas. Katrā pamata cilpiņa veidojot pussta-
biņu, iegūst pusstabiņu rindu (4. att.B).

Stabiņi. Stabiņi ir augstāki par pusstabiņiem,
tādēļ divas pēdējās pamata pīnītes cilpiņas at-

stāj pacēluma tiesai. Pavedienu no priekšpuses
vienu reizi apņem ap tamboradatu, tad caur pa-
mata cilpu (5. att. A) izvelk jaunu cilpiņu, vēlreiz

aizķer diega pavedienu un izvelk to cauri izveido-

tajai cilpiņai un apmetumam. Tā uz tamboradatas

ir divas cilpiņas (5. att. B). Ar tamboradatu atkal

aizķer pavedienu un to izvelk cauri šīm abām

cilpiņām. Šis ir viena apmetuma stabiņš (5. att.C).
Stabiņus var veidot arī ar diviem, trim un vairā-

kiem apmetumiem.

Garie stabiņi. Garo jeb divapmetumu stabiņu
veido trijos paņēmienos. Tas ir augsts, tādēj pacē-
luma tiesai jāatstāj 3 cilpiņas. Pavedienu apņem
divas reizes ap tamboradatu, izvelk cauri pamata
cilpiņai jaunu cilpiņu, aizķer atkal pavedienu un

izvelk to cauri cilpiņai, kas izvilkta cauri pamata
cilpai, un vienam apmetumam, tad vēlreiz aizķer
ar tamboradatu pavedienu un izvelk to cauri cil-

piņai, kas radās, un otram apmetumam. Beigās
satamborē abas cilpiņas, kas ir uz tamboradatas

(6. att.).

Stabiņi var būt arī ar trim, četriem, pieciem un

vairākiem apmetumiem. Cik stabiņam ir apmetumu,
tik paņēmienos to veido.

Savienojuma cilpiņa. Nobeidzot kādu raksta

daļu vai rindu, tamborē savienojuma cilpiņu. To

veido šādi. Tamboradatu ievada pamata cilpiņā,

4. att. Pusstabiņu tamborēšana.

5. att. Stabiņu tamborēšana.

6. att. Garo stabiņu tamborēšana.



aizķer pavedienu un izvelk to cauri pamata cil-

piņai un tai cilpiņai, kas atrodas uz tamboradatas.
Cilpiņu mezgliņš. Cilpiņu mezgliņš veidojas, ja

tamborē trīs četras cilpiņas, tad' tamboradatu
ievada atpakaļ tai pašā cilpiņā, no kuras sāka
veidot mezgliņu, un iztamborē pusstabiņu.

Tehniskie apzīmējumi

••• cilpiņas.
X savienojuma cilpa.

vairākcilpiņu mezgliņš.
I pusstabiņš.

| stabiņš (ar vienu apmetumu).

I garais stabiņš (divapmetumu).

\ garais stabiņš (trīsapmetumu).
ļ garais stabiņš (četrapmctumu).

0 pagarinātā cilpa.

PĪNĪTES

Visiem tamborējumiem pamatā ir pīnīte. Tam-
borējot cilpiņas vienu aiz otras, rodas parastā pī-
nīte. Bez parastās vienkāršo cilpiņu pīnītes tam-

borē arī cita veida pīnītes (7. att.). '
Dubultā pīnīte ir biezāka, izskatās tā, it kā di-

vas pamata pīnītes būtu savienotas kopā. To veido
šadi. Uztamborē divas cilpiņas kā parastajā pīnītē.
Tad cauri pirmajai cilpiņai izvelk vēl vienu cil-

piņu, ar tamboradatu aizķer pavedienu un izvelk
to cauri abam cilpiņām, kas atrodas uz tambor-

7. att. Pīnītes: a — parastā pīnīte, b — dubultā pī-
nīte, c — mezgliņu pīnīte, d — stabiņu pīnīte un
c — lielo robiņu pīnīte.

8. att. Dubultās pīnītes
tamborēšana.

9. att. Stabiņu pīnītes
tamborēšana.



adatas (8. att.). Tā tamborēšanu turpina —
krei-

sās malas cilpiņā izveido jaunu cilpiņu un to sa-

tamborē ar iepriekšējo cilpu.
Mezgliņu pīnīte. So pīnīti veidojot, uztamborē

4 cilpiņas. Tad tamboradatu ievada atpakaļ pir-

majā cilpiņā, izvelk jaunu cilpiņu un savieno to

ar ceturto cilpiņu. Tālāk atkal
—

četras cilpiņas,

pirmo un ceturto cilpiņu satamborē ar pusstabiņu.

Stabiņu pīnīte (9. att.). Iztamborē 3 cilpiņas.
Tad ap tamboradatu apņem pavedienu b, sākuma

cilpiņā izveido jaunu cilpiņu c un ar tamboradatu

aizķer pavedienu d, kuru izvelk cauri cilpiņai c.

Tad atkal aizķer pavedienu un izvelk to cauri nu-

pat izveidotajai cilpiņai un cilpiņai b. Cilpiņu,
kas radās, satamborē ar cilpiņu a.

Lielo robiņu pīnīte (10. att.). Iztamborē 3 cil-

piņas. Uz tamboradatas uzmet 2 apmetumus.
Tamboradatu ievada pirmajā pamata cilpiņā un

izvelk vienu cilpiņu. Tad veido garo (divapme-

tumu) stabiņu. Tālāk tamborē tā: uz tamboradatas

uzmet vienu apmetumu, tamboradatu ievada sta-

biņa lejas cilpiņā a un izveido cilpiņu b, pec tam

tamborē parasto stabiņu. Beigās tamboradatu

ievada cilpiņā c un iztamborē pusstabiņu.
Tā atkārtojas 3 cilpiņas, garais stabiņš, stabiņš

un pusstabiņš. Stabiņi ir horizontālā stāvoklī.

10. att.Lielo robiņu
pīnītes tamborēšana.

11. att. Gludais tamborējums.

TAMBORĒJUMU RAKSTI

Gludais tamborējums (11. att.). Vispirms uz-

tamborē parasto vai dubulto pīnīti vajadzīgajā

garumā. Virs tās tamborē rindu pusstabiņu. Kat-

ras kārtas sākumā veido vienu cilpu pacēlumam.

Tamborējot nākamās pusstabiņu rindas, tambor-

adatu ievada starp pusstabiņu kūlīšiem zem vir-

sējās pīnītes. Tamborējot pusstabiņus turp un

atpaka) rindās, iegūst gludo tamborējumu.
Rievotais tamborējums (12. att.). Uz pīnītes uz-

tamborē pusstabiņu kārtu. Tamborējot atpakaļ-

virzienā, tamboradatu ievada aiz augšējas pīnītes

ārējas maliņas. Tamborējuma labajā pusē pīnītes

augšējā maliņa veido uz āru izvirzītu rievu. Turp-
mākās rindas tamborē tāpat kā otro rindu. Sis

tamborējuma veids ir elastīgs un dekoratīvs.
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12. att. Rievotais tamborējums. 13. att. Cilpiņu raksts. 14. att. Cilpiņu raksta tehniskais
zīmējums.

Cilpiņu raksts (13. att.). Pamatā parastā pī-
nīte.

/. rinda. 4 cilpiņas, 1 pusstabiņš (katrā pamata
pīnītes trešajā cilpiņā).

2. rinda un turpmākās rindas. Tamborē tāpat
kā pirmo rindu — 4 cilpiņas un 1 pusstabiņš. Pus-

stabiņu veido virs apakšējās rindas cilpiņām, cil-

pjņas virs pusstabiņa. Katru rindu sāk un beidz

tā, lai raksts neizmainās un malas ir taisnas

(14. att.).
Rīsa raksts (15. att.). Pamatā pīnīte. Risa

rakstu veido, tamborējot vienu pusstabiņu, vienu

cilpiņu, vienu pusstabiņu, vienu cilpiņu' utt. Nā-

kamajās rindās pusstabiņus tamborē virs iepriek-
šējās kārtas cilpiņām, apņemot pavedienu cilpiņai
apkārt, cilpiņas virs pusstabiņiem (16. att.).

Mazie lodziņi (17. att.). Tamborē līdzīgi rīsa

rakstam.

/. rinda. 2 pusstabiņi (katrs savā pamata cil-

piņā), 2 cilpiņas utt.

2. rinda un turpmākās rindas. 2 pusstabiņi, 2 cil-

piņas. Pusstabiņus tamborē virs iepriekšējās kār-

tas cilpiņām, apņemot tām apkārt pavedienu, cil-

piņas — virs pusstabiņiem (18. att.).
Mezgliņu raksts (19. att.). Pamatā pīnīte.
/. rinda. 4 cilpiņas, tad tamboradatu ievada at-

pakaļ pirmajā cilpiņā, izvelk jaunu cilpu un ar

pusstabiņu savieno. Rodas mezgliņš- Tālāk pus-

stabiņš (otrajā pamata cilpā), mezgliņš, pussta-
biņš, mezgliņš utt. Turpmākās rindas tamborē tā-

pat kā 1. rindu (pusstabiņš, mezgliņš). Pusstabi-

ņus veido virs mezgliņu galotnītēm (20. att.).



15. att. Rīsa raksts.

Kvadrātiņu raksts (21. att.) veidojas no vairai

kām raksta rindām. Pamatā pinlte.
/. rinda. Pieci pusstabiņi, piecas cilpiņas. Tāļ

tamborē līdz rindas beigām.
2. rinda. 3 pusstabiņi (virs vidējiem apakšējās!

kārtas pusstabiņiem), 3 cilpiņas, 1 pusstabiņš]
(apņem apkārt apakšējās kārtas cilpiņu lokam)
un 3 cilpiņas.

3. rinda. Pusstabiņš virs trim pusstabiņiem,
3 cilpiņas, 3 pusstabiņi (virs viena pusstabiņa unj
divām cilpiņām, kas to ietver) un 3 cilpiņas.

4. rinda. Virs pusstabiņa piecas cilpiņas, vird

trim pusstabiņiem 5 pusstabiņi.
5. rinda. Tamborē līdzīgi 2. rindai. Kvadrātiņi

veidojas pamīšus kārtībā.

16. att. Rīsa raksta tehniskais

zīmējums.

19. att.

Mezgliņu raksts.

18. att. Mazo lodziņu

raksta tehniskais zīmējums.

17. att. Mazo lodziņu raksts.

20. att. Mezgliņu raksta

tehniskais zīmējums.



21. att. Kvadrātiņu raksts. 22. att. Kvadrātiņu raksta

tehniskais zīmējums.

23. att. Adījumaraksts.

Katru kārtu nobeidz ar pusstabiņu, bet sāk ar

vienu pacēluma cilpu (22. att.).

Šai rakstā kvadrātiņa vidējā rindā var tamborēt

septiņus pusstabiņus un starp tiem septiņas cil-

piņas. Raksts veidojas lielāks, atstarpes retākas.

Adījuma raksts (23. att.). Šo tamborējuma veidu

pielieto cilindrveida priekšmetu tamborēšanā. Ja to

lieto plakanās formas tamborējumā, tad katras

rindas beigās diegu norauj un rindu sak vienmēr

no labās puses. Pamatā šim rakstam pīnīte.

/. rinda. Pusstabiņš katra pīnītes cilpiņa.
2. rinda un visas turpmākās rindas. Pusstabiņi,

bet tamboradatu ievada zem pīnītes, kas veidojas
tamborējuma augšdaļā, tieši pusstabiņa vidū

(24. att.).

Garo cilpiņu un pusstabiņu raksts (25. att.).
/. rinda. Pusstabiņš katrā pamata cilpiņā.
2. rinda. 1 pusstabiņš (kā gludajā tamborējumā)

virs pusstabiņa, tad tamboradatu ievada zem nā-

kamā apakšējā pusstabiņa un izvelk garu cilpu.
Pēc tam ar tamboradatu aizķer pavedienu un iz-

velk to cauri abām cilpiņām, kas ir uz tambor-

adatas. Tā turpina: pusstabiņš, garā cilpa utt.
3. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Pus-

stabiņš katra cilpiņā.
4. rinda. Virs otrās rindas pusstabiņa — garā

cilpa un virs garas cilpas pusstabiņš. Visas
pārējās pāra skaitļu rindas tamborē tāpat kā

4. rindu.

Cilpiņu raksts (26. att.). Pamata pīnītes pēdē
jās 3 cilpiņas atstāj pacēluma tiesai.



24. att. Adījuma
raksta veidošana.

/. rinda. Ceturtajā pamata pīnītes cilpiņā iz-

tamborē 3 cilpiņas uz augšu un ar savienojuma
cilpu satamborē tās ar cilpiņu, kas atrodas uz

tamboradatas. Nākamajā pīnītes cilpiņā iztamborē

atkal 3 cilpiņas un savieno ar cilpiņu, kas ir uz

tamboradatas, utt.

2. rinda. Atpaka|virzienā tamborē tikai pus-

stabiņus.
3. rinda. Tamboradatu ievada zem 2. rindas pus-

stabiņiem pirmās rindas kūlīšu starpā. Tamborē

tāpat 3 cilpiņas (pirmo pavelk garāku) un ar

ceturto satamborē abus kūlīšus kopā. Tā trīs cil-

piņu kūlīti veido katrā iepriekšējās rindas kūlīšu

starpā (27. att.).
Gludais stabiņtamborējums (28. att.). Pamata

pīnītes pēdējās divas cilpas atstāj pacēluma tiesai.

25. att. Garo cilpiņu un pusstabiņu
raksts.

26. att. Cilpiņu raksts.

27. att. Cilpiņu raksta

tehniskais zīmējums.

28. att. Gludais stabiņ-
tamborējums.



30. att. Lodziņu raksts. 31. att. Kūlīšu raksts.
29. att. Rievotais stabiņtamborējums.

Katrā pamata pīnītes cilpiņa tamborē pa stabiņam

(ar vienu apmetumu). Rindu nobeidzot, katrreiz

veido divas cilpiņas pacēlumam. Visas turpmāka-

jās rindās tamborē stabiņus, ievadot tamboradatu

zem apakšējās kārtas stabiņu virsējās pīnītes

abiem diegiem.
Rievotais stabiņtamborejums (29. att.). So

rakstu veido līdzīgi gludajam stabiņtamborēju-

mam. Katrā rindā veido blīvi stabiņu pie stabiņa.

Tamboradatu ievada aiz virsējās pīnītes ārējās

malas, tāpat kā rievotajā pusstabiņu tamborē-

jumā.
Lodziņu raksts (30. att.). 1. rinda. Katra otrajā

pīnītes cilpiņā stabiņš. Starp stabiņiem viena cil-

piņa. •
2. rinda un visas turpmākās rindas. Raksta

intervāls tāds pats kā pirmajā rindā, stabiņš virs

iepriekšējās kārtas cilpiņas un cilpiņa virs stā-

biņa. Katrā kārta pacēluma tiesai uzmet divas cil-

piņas.
Kūlīšu raksts (31. att.). 1. rinda. Tamborē trīs

stabiņus, katru savā pamata cilpiņa. Stabiņus līdz

galam neiztamborē, to pēdējās cilpiņas atstāj uz

adatas. Tā uz tamboradatas ir viena pīnītes cil-

piņa un trīs neiztamborēto stabiņu cilpiņas. Ar

tamboradatu aizķer pavedienu un izvelk to cauri

visām četrām cilpiņām, tad cauri šai cilpiņai iz-

tamborē vēl vienu cilpiņu un līdz ar to savieno

stabiņus kopā. Tad tamborē trīs gaisa cilpiņas,

aiz tām atkal trīs stabiņus utt.

2. rinda un visas pāra skaitļu rindas. Virs trim

gaisa cilpiņām tamborē 3 stabiņus (augšdaļā tos

savieno kopā), virs stabiņiem trīs gaisa cilpiņas.

Kūlīši izvietojas pamīšus kārtībā (32. att.).
3. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Tamborē

tāpat kā pirmo rindu.



33. att. Gliemezīšu raksts.
32. att. Kūlīšu raksta tehniskais zīmējums.

Gliemezīšu raksts (33. att.). Vienai raksta daļai

vajadzīgas 6 cilpiņas. Uzmetot pamata pīnīti, cil-

piņu skaitam jābūt tādam, kas dalās ar 6, plus 2

pacēluma cilpiņas. Raksts veidojas no 5 stabiņiem

un vienas cilpiņas šāda kārtība: 4 stabiņus iztam-

borē trešajā pamata cilpiņā, starp otro un trešo

stabiņu veido vienu gaisa cilpiņu, piekto stabiņu

tamborē tūlīt aiz ceturtā sestajā pamata cilpa

(34. att.). Tālāk tamborē tāpat kā pirmo rindu,

tikai četrus stabiņus tamborē cilpiņā, kas bija starp

iepriekšējās rindas otro un trešo stabiņu, piekto

stabiņu veido tieši virs piektā stabiņa.

Vēdekļu raksts (35. att.). Pamata pīnītes cilpiņu

skaitam jābūt tādam, kas dalās ar 6, plus 1 pa-

cēluma cilpa.
/. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. 11 sta-

biņi trešajā pamata cilpiņā, pusstabiņš sestajā

cilpiņā. Tā tamborē līdz rindas beigām.

34. att. Gliemezīšu raksta

tehniskais zīmējums.

35.att. Vēdekļu raksts.

2. rinda un visas pāra skaitļu rindas. 2 cilpiņas

pacēlumam. Tad 2 cilpiņas, pusstabiņš virs sestā

stabiņa, 2 cilpiņas un 2 stabiņi virs pusstabiņa.

Tā turpina: 2 cilpiņas, 1 pusstabiņš, 2 cilpiņas,

2 stabiņi.



F/PS

Pussaulīšu raksts (36. att.). Vienai raksta daļai nepieciešamas
6 cilpiņas, tātad pamata cilpiņu skaitam jābūt tādam, kas daļas

ar 6, plus 1 pacēluma cilpa.
/. rinda. Katrā trešajā pamata cilpiņā tamborē 5 stabiņus un

katrā sestajā cilpiņā pusapli noslēdz ar pusstabiņu.
2. rinda. Divas pacēluma cilpiņas, tad divi stabiņi virs pussta-

biņa, pusstabiņš virs iepriekšējās kārtas vidējā stabiņa. Tālāk 5

stabiņi virs pusstabiņa unpusstabiņš virs vidējā stabiņa.
3. rinda. Tamborē tāpat kā pirmo rindu (37. att.).

36. att. Pussaulīšu raksts.

37. att. Pussaulīšu raksta tehniskais zīmējums.

38. att. Saulīšu raksts.

39. att. Saulīšu raksta tehniskais

zīmējums.

40. att. Vagotais raksts.

41. att. Vagotā
raksta veidošana.
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Saulīšu raksts (38. att.). Pamata pīnītes cilpiņu
skaitam jādalās ar 6.

1. rinda. Katrā trešajā pamata pīnītes cilpiņā
iztamborē 7 stabiņus un katrā sestajā pamata pī-
nītes cilpiņa pusstabiņu.
. 2. rinda. 2 pacēluma cilpiņas, 3 stabiņi virs pir-
mās kārtas 3 stabiņiem (līdz galam tos neiztam-

borē
— pēdējā cilpiņa paliek uz adatas), tad aiz-

ķer diegu un izvelk cilpiņu cauri visām četrām

cilpiņām, kas ir uz tamboradatas, iztamborē 2 cil-

piņas un 1 pusstabiņu virs apakšējās kārtas vidējā

stabiņa. Tā ir saulītes ceturtdaļa. Tālāk turpina
tamborēt katrā stabiņu ielokā saulītes pusi, ko

veido 2 cilpiņas, 7 stabiņi, kas visi kopā satam-

borēti, 2 cilpiņas .un pusstabiņš virs saulītes centra

stabiņa. Tā turpina tamborēt līdz galam. Rindas

beigās jāveido atkal tikai ceturtdaļa saulītes.

3. rinda. Divas pacēluma cilpas, 3 stabiņi cil-

piņā, kas radusies, iepriekšējā kārtā satambore-

jot 3 stabiņus, 2 cilpiņas. Tālāk
— pusstabiņš virs

pusstabiņa, 7 stabiņi iepriekšējās rindas 7 stabiņu

savienojuma lokā. Šinī lokā savienoti 14 stabiņi
un 2 cilpiņas. Tas veido saulīti (39. att.)

:
Šo rakstu plaši lieto zīdaiņu jaciņu tamborēšana.

Vagotais raksts (40. att.). /. rinda. Stabiņš
katrā pamata pīnītes cilpiņā.

2. rinda. 2 stabiņi, apņemot diegu apakšējas kār-

tas stabiņiem no mugurpuses, 2 stabiņi, apņemot

diegu diviem nākamajiem apakšējās kārtas stabi-

ņiem no priekšpuses. Tā divi stabiņi izvirzās uz

priekšu, divi iegrimst.
Tamborējot alpakaļvirzienā, jāraugās, lai ne-

42. att. Pinuma raksts.

tiktu samainīta izvirzīto un iegrimušo stabiņu
kārtība. Diegu apņemot apkārt no priekšpuses,

stabiņš izvirzās, bet, apņemot diegu no mugur-

puses,
— iegrimst (41. att.).

Pinuma raksts (42. att.). So rakstu tamborē

līdzīgi vagotajam rakstam.

/. rinda. Stabiņš katrā pamata pīnītes cilpiņa.
2. rinda. 3 stabiņus tamborē, diegu apņemot

iepriekšējās kārtas stabiņam apkārt no priekš-

puses, 3 stabiņus, — diegu apņemot apkārt

no mugurpuses. Tā tamborē 3 kārtas. Raugās, lai

virs izvirzītajiem stabiņiem veidotos izvirzīti sta-

biņi, virs iegrimušajiem stabiņiem — iegrimuši.
Nākamās trīs rindas tamborējot, kārtību maina.

Virs izvirzītajiem stabiņiem veido iegrimušus, virs

iegrimušajiem —
izvirzītus stabiņus. Tā veidojas

pini'maraksts.



45. att. Garo stabiņu raksts (otrais

veids).

46. att. Garo stabiņu raksta

tehniskais zīmējums.
43. att. Garo stabiņu raksts (pirmais veids).
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44. att. Garo stabiņu

raksta tehniskais

zīmējums.

Garo stabiņu raksts. Garos jeb divapmctuma

stabiņus pielieto aizkaru, galda segu un tīklu tam-

borēšanā.

a) Raksta motīvu (43. att.) izraugās ģeomet-

risku, kas iekļaujas raksta rūtiņā. Vienai raksta

rūtiņai atbilst četri garie stabiņi: divi malējie veido

rūtiņas kontūras un divi vidējie — raksta pilno

rūtiņu. Tukšās rūtiņas veidošanai starp diviem sta-

biņiem iztamborē divas gaisa cilpiņas (44. att.).

b) Raksta (45. att.) pamata pīnītes cilpiņu skai-

tam jābūt tādam, kas dalās ar 4, plus 3 cilpas pa-

cēlumam un 2 cilpiņas pirmās rindas rakstam.

/. rinda. Pīnītes pirmajā cilpiņa iztamborē garo

stabiņu, pamata ceturtajā cilpiņā trīs garos sta-

biņus. Starp pirmo un otro, kā arī starp otro un

trešo stabiņu veido 2 cilpiņas. Tā rakstu turpina:
katrā ceturtajā cilpiņā tamborē trīs garos stabiņus,
aiz pirmā un otrā stabiņa divas cilpiņas.

2. rinda. Tamborē tāpat kā pirmo rindu. Trīs

stabiņus veido virs iepriekšējās rindas malējiem di-

viem ' stabiņiem, pusstabiņu tamborē virs vidējā

stabiņa.
3. rinda. Tamborē tāpat ka 1. rindu. Sak ar 5 cil-

piņām (46. att.).

Stabiņu un pusstabiņu raksts (47. att.). /. rinda.

1 pusstabiņš, 1 stabiņš. Pusstabiņus un stabiņus
veidokatrā pamata cilpiņā.



47. att. Stabiņuun pusstabiņu raksts.

2. rinda un visas turpmākās rindas. Virs pussta-
biņa — stabiņš, virs stabiņa pusstabiņš.

Actiņu raksts (48. att.)'. Vienai raksta daļai va-

jadzīgas 6 pamata cilpiņas. Pacēlumam 2 cilpiņas.
/. rinda. Stabiņš trešajā pamata cilpiņā, 3 gaisa

cilpiņas, stabiņš tai pašā trešajā cilpā, pusstabiņš
sestajā pamata cilpiņā. Tā līdz rindas beigām: sta-

biņš, 3 cilpiņas, stabiņš, pusstabiņš.
2. rinda. Raksta intervāls tāds pats kā 1. rindā.

Stabiņus veido virs pusstabiņa un pusstabiņu virs

vidējās cilpiņas (49. abt.). .
Zirnekļu raksts (50. att.). Raksta veidošanai va-

jadzīgas 9 cilpiņas. Pīnītes garumu aprēķinot, jā-
pieskaita vēl 4 cilpiņas (2 pacēlumam, 2 diviem

stabiņiem rindas beigās).
/. rinda. 2 pacēluma cilpas, stabiņš otrajā pa-

mata cilpā, 4 gaisa cilpiņas, pusstabiņš sestajā

48. att.Actiņu raksts.

50. att. Zirnekļu raksts.

51. att. zirnekļu raksta

tehniskais zīmējums

49. att. Actiņu raksta

tehniskais zīmējums.



52. att. Zvaigznīšu raksts.

53. att. Zvaigznīšu raksta veidošana.

pamat.i cilpiņa, I gaisa cilpiņas. Tālāk raksts at-

kārtojas — divi stabiņi (katrs savā pamata cilpā),
4 gaisa cilpiņas, pusstabiņš un 4 gaisa cilpiņas.

2. rinda un visas turpmākās rindas. 2 stabiņi virs

apakšcjas rimtas stabiņiem, 4 gaisa cilpas, pus-

stabiņš (to veido, apņemot diegu iepriekšējās rin-

das otrajam cetru cilpiņu lokam), 4 gaisa cilpiņas
utt. (51. att.).

55. att. Vilnīšu raksta tehniskais

zīmējums.

Zvaigznīšu raksts (52. att.). /. rinda. Pamata

pīnītes ceturtajā, piektajā un sestajā cilpa izvelk

garas cilpas (pīnītes pirmās 3 cilpiņas atstāj pa-

cēluma tiesai). Ar tamboradatu aizķer pavedienu,
izvelk to cauri 3 garajām cilpām un pīnītes pir-

majai cilpiņai un iztamborē vēl vienu cilpiņu.
Tā veidojas pirmā malas zvaigznīte (53. att. A).

Turpmākās zvaigznītes veidojot, pirmo cilpu
izvelk caur iepriekšējās zvaigznītes satamborē-

juma apakšējo apli, otro
— caur to pašu pamata

cilpiņu, caur kuru tika izvilkta iepriekšējās zvaig-
znītes pēdējā cilpa, nākamās divas

— caur pa-

mata nākamajām divām cilpiņām. Tādējādi uz

tamboradatas ir 5 cilpas. Ar tamboradatu aizķer
diega pavedienu un izvelk to cauri visām 5 cilpām
(53. att. B). Tad iztamborē vēl vienu cilpiņu.

Turpmākās rindas tamborē tāpat kā 1. rindu.

54. att. Vilnīšu raksts.
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58. att. Rombiņu raksts.57. att. Krustiņu raksta

tehniskais zīmējums.
56. att. Krustiņu raksts.

Jāraugās, lai zvaigznīšu malējās garās cilpas tiktu

izvilktas caur zvaigznīšu savienojuma cilpām, bet

vidējā caur cilpiņu, kas atrodas starp zvaigznītēm.
Vilnīšu raksts' (54. att.) . /. rinda. Katrā trešajā

pamata cilpiņā 2 stabiņi, starp stabiņu pāriem
3 cilpiņas savienotas mezgliņā (trešo cilpiņu sa-

vieno ar pirmo).
2. rinda. 2 stabiņi virs apakšējās kārtas diviem

stabiņiem, cilpiņu mezgliņš virs apakšējas kārtas

cilpiņu mezgliņa (55. att.).

Turpmākās rindas tamborē tāpat kā 2. rindu.

Krustiņu raksts (56. att). Rakstu veido četri

diagonāli kopā satamborēti stabiņi (57. att.).
/. rinda. Uz tamboradatas uzmet divas garā sta-

biņa apmetuma cilpas. Devītajā pamata pīnītes

cilpiņā (astoņas paliek stūra pagriezienam un pa-

cēlumam) iztamborē vienu stabiņu ar vienu apme*

tumu (otrs apmetums paliek uz tamboradatas),

uzmet jaunu apmetumu, tamboradatu ievada tre-

šajā pamata cilpiņā (skaitot no pirmā stabiņa) un

iztamborē stabiņu. Tad veido augšējo stabiņu no

pirmā uzmetuma. Iztamborē 2 gaisa cilpiņas un

triju stabiņu krustojuma vietā tamborē ceturto sta-

biņu. Iztamborē 2 gaisa cilpiņas un pec tam veido

nākamo krustiņu.
2. rinda un turpmākās rindas. Tamborē tāpat

kā pirmo rindu. Četru stabiņu krustojumu veido

virs 2 cilpiņām, kas savieno iepriekšējās rindas

2 krustiņus.
57. attēlā redzams, cik gaisa cilpiņu jātamborē

stūru pagriezienos.
Rombiņu raksts (58. att.). Sim rakstam pamata

pīnītei jābūt divreiz garākai par vajadzīgo tambo-

rējuma platumu, jo raksts sākas ar robainu malu.



/. rinda.. Pirmās trīs pamata pīnītes cilpiņas
veido pacēlumu; ceturtajā, piektajā un sestajā cil-

piņa iztamborē katrā pa stabiņam. Devītajā cil-

piņa tamborē savienojuma cilpiņu. Tālāk tamborē

šadi: 2 gaisa cilpiņas, 3 stabiņi, savienojuma cil-

piņa utt.

2. rinda. Pagrieziena vietā 3 cilpiņas, virs pirmā
stabiņa savienojuma cilpiņa. Tad 2 cilpiņas, 3 sta-

biņi (divi virs 2 cilpiņām un trešais
— virs sa-

vienojuma cilpiņas), savienojuma cilpiņa utt.

Nepāra skaitļu rindās stabiņi tiek virzīti vienā

virzienā, para skaitļu rindās — otrā virzienā

(59. att.).

Aplīšu raksts (60. att.). /. rinda. Septiņas pīnī-
tes cilpiņas veido stūra lodziņu, astotajā' cilpiņā
stabiņš. Tālāk katrā trešajā pamata cilpiņā sta-

biņš, starp stabiņiem 2 cilpiņas.

2. rinda. Piecas cilpiņas veido pirmā lodziņ;
stūri. Virs otrā stabiņa stabiņš, virs trešā 5 st'a
biņi šada kartībā: 1 divapmetumu stabiņš, 3 sta

biņi, 1 divapmetumu stabiņš, 2 stabiņi virs nāka

majiem 2 stabiņiem un 2 cilpiņas starp tiem. Vei

dojas lodziņš. Tā līdz rindas beigām: lodziņš
5 stabiņi, lodziņš, 5 stabiņi. Rindubeidz ar lodziņu

3. rinda. Lodziņš virs lodziņa, 2 cilpiņas, v'ir;
divapmetumustabiņa tāds pats garais stabiņš, vir;

trim stabiņiem 3 stabiņi un atkal garais stabiņš
Sos_ piecus stabiņus līdz galam neiztamborē, pē-
dēja cilpiņa paliek uz tamboradatas. Tad visas šīs

piecas cilpiņas savieno un iztamborē vēl 2 cilpi-
ņas. Ta līdz rindas beigām — lodziņš, 2 cilpiņas
piecu stabiņu savienojums, 2 cilpiņas. Rindu beidz

ar lodziņu.
Ar 4. rindu tamborējuma raksts atkārtojas

(61. att.).

59. att. Rombiņu raksta tehniskais

zīmējums.
61. att. Aplīšu raksta tehniskais

zīmējums.

60. att. Aplīšu raksts.



64. att. Trīsstabiņu kūlīšu raksts.
63. att. Kūlīšu raksta tehniskais

zīmējums.
62. att. Kūlīšu raksts.

Kūlīšu raksts (62. att.). /. rinda. Stabiņš katrā

pīnītes cilpiņā.
2. rinda un visas pāra skaitļu rindas. Pusstabiņš

katrā iepriekšējās rindas pīnītes cilpiņā.
3. rinda. Virs pirmā pusstabiņa stabiņš, virs

1. rindas otrā stabiņa tamborēkūlīti, ko veido šādi:

apmetums, cilpa, apmetums, cilpa. Cilpu veido,

tamboradatu ievadot zem stabiņa no priekšpuses.

Ja kūlīti vēlas resnāku, cilpu var būt vairāk.

Tālāk raksts atkārtojas: kūlītis, stabiņš, kūlītis,

stabiņš. Starp kūlīšiem var būt arī 2 vai 3 stabiņi.
5. rinda un turpmākās nepāra skaitļu rindas.

Virs stabiņa stabiņš un virs kūlīša kūlītis. Cilpas

veido, apņemot pavedienu ap iepriekšējās rindas

kūlīti (63.'att.).
.

Trīsstabiņu kūlīšu raksts (64. att.). /. rinda. Sta-

biņš katrā pamata pīnītes cilpiņa.

2. rinda. Virs pirmā stabiņa stabiņš, virs otra —

divu stabiņu savienojums. To tamborē šadi. Uz

tamboradatas izveido 2 apmetumus, tad to ievada

sākuma pīnītes apakšējā cilpā un izvelk cilpu. No

šīs cilpas un viena apmetuma izveido stabiņu. Uz-

met jaunu apmetumu, tamboradatu ievada pamata

pīnītes nākamajā cilpiņā un izvelk jaunu cilpu. No

tās un viena apmetuma izveido otru stabiņu. Sa-

tamborē abus apakšējos stabiņus kopā un augšā

virs tiem no pirmā apmetuma izveido augšējo sta-

biņu. Tā tamborē līdz rindas galam — stabiņš,

triju stabiņu kūlītis utt.
_

3. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Stabiņš

katrā pīnītes cilpiņā.
4. rinda un visas para skaitļu rindas. Tamborē

tāpat kā 2. rindu. Kūlīšu veidošanai diegu apņem

ap iepriekšējās rindas stabiņu pamatnītēm.
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65. att. Mežģīņu raksts.

66. att. Mežģīņu raksta tehniskais zīmējums

Mežģīņu raksts (65. att.). /. rinda. Stabiņš
katrā otrajā pamata cilpiņā, starp stabiņiem 1 cil-

piņa. Rindu nobeidz ar 2 stabiņiem.
2. rinda. Piecas gaisa cilpiņas stūra veidošanai.

Virs treša stabiņa 2 stabiņi (starp tiem viena cil-

piņa), aiz tiem 5 cilpiņas. Tā tamborē līdz rindas

galam — virs katra trešā stabiņa 2 stabiņi, aiz
tiem 5 cilpiņas.

3. rinda. Stabiņš, apņemot cilpiņu starp iepriek-
šējās kārtas diviem stabiņiem, 2 cilpiņas, stabiņš,
apņemot to pašu cilpiņu, 2 cilpiņas, pusstabiņš un

2 cilpiņas virs piecu cilpiņu loka. Tālāk raksts at-

kārtojas: 2 cilpiņas, stabiņš, 2 cilpiņas, pusstabiņš,
2 cilpiņas.

4. rinda. Rindas sākumā 4 cilpiņas. Tālāk pus-

stabiņš, 5 cilpiņas. Pusstabiņu tamborē virs cil-

piņām, kas atrodas starp diviem stabiņiem.
Sākot ar 5. rindu, raksts atkārtojas (66. att.).

TAMBORĒJUMI AR GARO TAMBORADATU

(tunēziskie tamborējumi)

_ Sis tamborēšanas veids atšķiras no iepriekšē-
jiem ar to, ka, veidojot rakstu, visas rindas cilpi-
ņas tiek uzlasītas uz tamboradatas. Tādēļ nepie-
ciešama garā tamboradata. Tamborējumi, kas da-
rināti šai tehnikā, ir mīksti un nezaudē formu.
Tādēļ šī tehnika iecienīta jaku, spilvenu un citu

priekšmetu tamborēšanā.

Kvadrātiņu raksts (67. att.). Notamborē pīnīti.
Tad tamboradatu ievada katrā pīnītes cilpiņā un

uzlasa uz tās visas cilpiņas pēc kārtas (68. att. A).
Atpakaļvirzienā tamborē šādi. Ar tamboradatu aiz-

ķer pavedienu un to izvelk cauri pirmajai cilpiņai.
Tad atkal aizķer pavedienu un izvelk to cauri nu-



67. att. Kvadrātiņu raksts. 68. att. Cilpiņu uzlasīšana

un nolaišana.

69. att. Pamīšus stabiņu raksts.

70. att. Pamīšus stabiņu raksta veidošana.

pat izveidotajai cilpiņai un vienai pamata cilpiņai

(68. att. B). Tā turpina (aizķer pavedienu un iz-

velk to cauri tikko izveidotai cilpiņai un vienai

pamata cilpiņai), līdz uz tamboradatas paliek
tikai viena ciipiņa. Nākamajā rindā atkal uzlasa

visas cilpiņas — tamboradatu ievada zem iepriek-

šējās kārtas vertikālā pavediena pārstaipa un iz-

velk jaunu cilpiņu (68. att. C). Turpejošā virzienā

cilpiņas uzlasa, atpakaļejošā virzienā satamborē-

jot cilpiņas nolaiž no tamboradatas.Veidojas rūtiņu

fons. Uz šāda tamborējuma var ar krustiņiem izšūt

kādu rakstu. Sāda veida tamborējumus un izšuvu-

mus pielieto bērnu segu un jaciņu darināšanā.

Pamīšus stabiņu raksts (69. att.). /. un 2. rindu

tamborē tāpat kā iepriekšējā (kvadrātiņu) rakstā

(68. att.).



71.att. Zirnīšu raksts.

72. att. Zirnīšu raksta

tehniskais zīmējums.

3. rinda. Tamboradatu ievada zem virsējās pī-

nītes starp vertikālajiem pārstaipiem un izvelk pie-
tiekami garu cilpu, lai virsējais diegs nesavilktu

rakstu (70. att.).
4. rinda. Tamborē tā, ka to parasti dara, kad

cilpiņas nolaiž no tamboradatas.

5. rinda un visas turpmākās turpejošas rindas.

Tamborē kā 3. rindu
—

uzlasa cilpiņas. Cilpas
kārtojas pamīšus kārtībā.

73. att. Krustiņu raksts.

74. att. Krustiņu raksta
veidošana.

75. att. Diagonālais raksts.

76. att. Diagonālā raksta veidošana.

Pēdējā rindā var tamborēt pusstabiņus turpejošā
virzienā.

Zirnīšu raksts (71. att.). /. rinda. Cauri katrai

pīnītes cilpiņai izvelk cilpiņu un uzlasa tās uz tam-

boradatas (sk. 68. att.).
2. rinda. Tamborē tā, kā to parasti dara, kad cil-

piņas nolaiž (sk. 68. att.).
3. rinda. Uzlasa cilpiņas, tamboradatu ievadot

aiz vertikāli stāvošām cilpiņu malām.
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4. rinda. Veido zirnīšus. Divas cilpiņas iztam-

borē (nolaiž), trešajā tamborē 4 gaisa cilpiņas.

Tā aiz katra otrā kvadrātiņa tamborē 4 gaisa cilpi-

ņas (72. att.).
5. rinda un turpmākas nepāraskaitļu rindas. Uz

tamboradatas uzlasa cilpiņas. Četru cilpiņu loku

izvirza priekšā.
6. rinda un turpmākās para skaitļu rindas. Jam-

borē tāpat kā 4. rindu. Jāraugās, lai zirnīši iz-

vietotos pamīšus kārtībā — virs zirnīša kvadrā-

tiņš, virs kvadrātiņa zirnītis.

'Krustiņu raksts (73. att.). /. un 2. rinda. Tam-

borē pēc 68. attēlā redzamā parauga.
3. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Cilpiņas

uzlasa uz tamboradatas šādi: diega pavedienu no-

laiž tamborējuma priekšpusē, ar kreisas rokas īkšķi

pietur, tamboradatu ievada zem vertikāla diega,

aizķer pavedienu un izvelk cilpiņu.Tā rodaspriekš-

pusē diegu krustojums_(74. att.).
4. rinda un visas para skaitļu rindas. Tamborē

tāpat kā 2. rindu.

Diagonālais raksts (75. att.). /. un 2. rinda. Tam-

borē pēc 68. attēlāredzamā parauga.

3. rinda. Tamboradatu ievada zem divu cilpu

vertikālajām malām un izvelk cilpiņu, tad tambor-

adatu vēl reizi ievada tikai zem pirmās cilpas ver-

tikālās malas un izvelk otro cilpiņu. Tā turpina
uzlasīt cilpiņas.

4. rinda un visas pāra skaitļu rindas. Tamborē

tāpatkā 2. rindu.

5. rinda. Rindas sākuma tamboradatu ievada

zem vienas cilpas vertikālās malas un izvelk cil-

piņu. Tālāk tamborē tāpat kā 3. rindā — ievada

tamboradatu zem
divām cilpu vertikālajam ma-

lām un izvelk cilpiņu, tad vēlreiz ievada tambor-

adatu zem pirmās cilpas vertikālas malas un iz-

velk cilpiņu. Tā diegu krustojums iznāk pamīšus

kārtībā.
_

7. rinda. Tamborē tāpat kā 3. rindu (76. att.).

DAŽĀDAS FORMAS PRIEKŠMETU

TAMBORĒŠANA

Vispirms jāizvēlas piemērots materiāls un at-

bilstoša tamboradata, tad izraudzītajā rakstā jāuz-
tamborē paraudziņš. Saskaitot, cik cilpiņu vienā

rindā, un izdalot to skaitu ar pāraudzina platuma
centimetru skaitu, uzzinām, cik cilpiņu ir 1 cm.

Reizinot 1 cm cilpiņu skaitu ar vajadzīgoplatumu

(centimetros), uzzinām, cik cilpiņu jāuzmet izrau-

dzītā priekšmeta tamborēšanai. Atkarībā no raksta

pīnīti veido vai nu garākām, vai īsākam cilpiņām.
Ja tamborējums izplešas, pīnīti veido garākam cil-

piņām, lai mala neierautos. Ja tamborējums sarau-

jas, pīnīti veido mazām cilpiņām.
Kvadrāta tamborēšana. Kvadrātveida priekš-

metus var tamborēt divējādi.
1. Notamborēpīnīti kvadrāta malas garumā, tad

tamborē tik daudz kārtu, līdz izveidojas kvadrāts.

Līdzīgi darina ari taisnstūrveida priekšmetus.
2. Vispirms notamborē pīnīti no astoņām cilpi-

ņām. To savieno kopā, lai izveidotos aplis. Var arī



77. att. Kvadrāta veidošana

pusstabiņu tamborējumā.

sasiet diega galu apli un tam apkārt aptamborēt

astoņus pusstabiņus (77. att.). Pirmajā aplī tam-

borē pusstabiņus šādā kārtībā: vienā cilpiņā pus-

stabiņš, otrā trīs pusstabiņi. Otrajā aplī trīs pus-

stabiņus tamborē virs stūra vidējā pusstabiņa.
Starp pieaudzējumiem tamborē trīs pusstabiņus —

vienu pusstabiņu virs katra apakšējā pusstabiņa.
Tā katrā kārtā stūros pieaudzē trīs pusstabiņus.
Malu daļas tamborē taisni. Katru kārtu noslēdz ar

savienojuma cilpu un 1 cilpiņu pacēluma tiesai

(78. att.).
Ja kvadrāta formu veido stabiņu tamborējumā

(79. att.), tad katra stūra pagrieziena vietā jātam-
borē 5 cilpiņas. Tās var veidot, iztamborējot vienā

cilpiņā 5 stabiņus (80. att. A.) vai 2 stabiņus,

78. att. Kvadrāta veidošana

pusstabiņu tamborējumā (tehnis-
kais zīmējums).

79. att. Kvadrāta veidošana stabiņ-
tamborējumā.

80. att. Kvadrāta stūru veidošana

stabiņtamborējumā.

81. att. Apļa veidošana pusstabiņu
tamborējumā.



1cilpiņu un 2 stabiņus (80. att.B.), vai arī 2 stabi-

ņus un 3 cilpiņas starp tiem (80. att. C.). Nākoša-

jās kārtās pieaudzē tā, kā pieaudzēts iepriekšējā
kārtā. Katru kārtu nobeidz ar savienojuma cilpiņu,

pacēlumam uztamborē 2 cilpiņas.

Apaļas formas veidošana. Pusstabiņu tamborē-

jumā apaļu formu iegūst, pieaudzējot 6 vietās

(81. att.). Ja pieaudzē 8 cilpas, kā to darīja,

veidojot kvadrātu, aplis sāk krokoties. Ja pieaudzē
noteiktās vietās, aplis iegūst sešstūra veidu un

pieaudzējuma vietas ir redzamas. Ja pieaudze-

juma vietas nevēlas izcelt, pieaudzē katra aplī
noteiktu skaitu cilpiņu dažādās vietās.

Stabiņu tamborējumā apļa formu iegūst, ja pie-
audzē 12—16 vietās (82. att.). Aplī sasietam die-

gam aptamborē 12 stabiņus. Ar savienojuma cil-

piņu apli noslēdz un uztamborē 2 pacēluma cilpas.

Otrajā aplī pieaudzē 12 stabiņus —
katrā apakšējā

stabiņā iztamborē 2 stabiņus. Trešajā aplī un katra

nākamajā aplī pieaudzē 12 stabiņus noteikta kar-

tībā, lai raksta ritms neizjūk. Dažādus stabiņtam-

borējuma rakstus visās apļu kārtās_ vienādi pie-
audzēt nevar, jāvēro, kā tas vēlams pec raksta.

Priekšmetu tamborēšana pēc noteiktas piegriez-
tnes. Ja tamborējums strauji jāpaplatina, tad tam-

borējuma malā uzmet vajadzīgā garuma pīnīti.
Rakstu turpina uz pīnītes. Pieaudzējuma vietā iz-

veidojas taisns leņķis (83. att.). To sauc par taisno

pieaudzējumu. Diagonālo pieaudzējumu panāk, ja
katras rindas malējā cilpā iztamborē divus vai

trīs pusstabiņus (84. att.). Kimono jakas paduses

83. att. Taisnais pieaudzējums.

84. att. Diagonālais pieaudzējums.

82. att. Apļa veidošana stabiņtamborējumā
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85. att. Diagonālais pieaudzējums lodziņu rakstā.

86. att. Pieaudzējums kreisajā un

labajāmalā krustiņu rakstā.

87.att.Tamborējumasašaurināšana.

veidošanai nepieciešams savienot diagonālo
un taisno pieaudzējumu.

Lodziņu rakstā diagonālo pieaudzējumu
var veidot ar cilpiņām (85. att. A) vai garo

stabiņu (85. att. B). Ja pamata tamborējumu
veido parastie stabiņi, tad diagonālē divap-
metumu stabiņš, un, ja rakstu veido divapme-
tumu stabiņi, tad diagonālē trīsapmetumu
stabiņš.

86. attēlā A redzams, kā jāpieaudzē krei-

sajā malā, ja rakstu veido četri kopā savienoti

stabiņi. 86. attēlā B redzams, kā jāpieaudzē
labajā malā.

Tamborējuma sašaurināšanu kreisajā malā

izdara, pēdējās cilpas neiztamborējot, labajā
malā

— tamborē savienojuma cilpas tik tālu,

par cik vēlas sašaurināt tamborējumu
(87. att.).

DAŽĀDU PRIEKŠMETU TAMBORĒŠANA

KAKLAUTI UN ŠALLES

Kaklauts pinuma rakstā (88. att.). Kakl-
autu vaj tamborēt no divu krāsu dzijas. Pīnīti

tamborē tik garu, cik platu vēlas kaklautu.
/. rinda. Stabiņš, cilpiņa, stabiņš, cilpiņa

utt. Stabiņu veido katrā otrajā pamata cil-
piņā.
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90. att. Svītru raksta tehniskais

zīmējums.
89. att. Svītru raksts.88. att. Pinuma raksts.

2. rinda un turpmākās rindas. Stabiņš virs

iepriekšējās rindas cilpiņas, cilpiņa virs stabiņa.

Maliņu tamborē pusstabiņu vai adījuma raksta.

Ja kaklautu tamborē divās krāsās, tad pīnīti un

visas pāra skaitļu rindas tamborē ar vienas krāsas

dziju, nepāra skaitļu rindas — ar otras krasas

dziju- , -ii

Kaklauts svītru rakstā (89. att.). Vienai raksta

daļai nepieciešamas 8 cilpiņas. Katrā malā jabut

4 stabiņu joslai, tādēļ pīnītes cilpiņu kopskaitam

jābūt tādam, kas dalās ar 8, plus otrās malas blīvo

stabiņu posma 4 cilpiņas un 2 cilpiņas pirmās rin-

das pacēlumam.
/. rinda. 4 stabiņi, 2 cilpiņas, 1 pusstabiņš ses-

tajā pamata cilpiņā, 2 cilpiņas. Tālāk raksts atkār-

tojas. Rinda jānobeidz ar 4 stabiņiem,

2. rinda un turpmākās rindas. 4 stabiņi virs sta-

biņiem, 2 cilpiņas, pusstabiņš virs otrā cilpu loka,

2 cilpiņas (90. att.).
Kaklauta galos darina bārkstis.

Plecu šalle tīkliņa rakstā (91. att.). Plecu salies

darināšanai vajadzīga mīksti vērpta smalka vilnas

dzija. Pamatā pīnīte plecu šalles platuma.

/. rinda. Pīnītes pirmās trīs cilpiņas atstāj rak-

sta augšējai sākuma daļai, nākamas trīs cilpiņas —

pacēluma tiesai. Pamata pīnītes 7. cilpiņa veido

garo stabiņu (divapmetumu) un 11. pamata cilpiņa

otru garo'stabiņu. Tad iztamborē 3 cilpiņas un

2 garos stabiņus: vienu 11. pamata cilpiņa un otru

trīs cilpiņas tālāk (92. att.).
2. rinda un turpmākās pāra skaitļu rindas. 3 cil-

piņas pacēlumam. Virs iepriekšējās rindas stabiņu



krustojuma tamborē garo stabiņu, 3 cilpiņas un

otru garo stabiņu. Tā tamborē visu rindu
— virs

iepriekšējās rindas stabiņu krustojuma veido 2 ga-

ros stabiņus un 3 cilpiņas starp tiem.

3. rinda un turpmākās nepāra skaitļu rindas.

Sākas ar 6 cilpiņām — 3 pacēluma un 3 raksta

augšējai daļai. Tālāk tamborē tāpatkā pirmo rindu.

Salies galos piestiprina bārkstu pušķus.
Plecu šalle vilnīšu rakstā (93. att.). Vienai rak-

sta daļai nepieciešamas 10 pamata cilpiņas.

92. att. Tīkliņa raksta teh-
niskais zīmējums.

91. att. Tīkliņa raksts.

/. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Pus-

stabiņš katrā pamata cilpiņā.
2. rinda. 5 cilpiņas (viena cilpiņa pacēlumam),

5 pusstabiņi, 5 cilpiņas (izlaižot 5 pamata cilpi-
ņas) , 5 pusstabiņi utt.

4. rinda un turpmākās pāra skaitļu rindas. Virs

iepriekšējās rindas 5 cilpiņām 5 pusstabiņi, virs

5 pusstabiņiem 5 cilpiņas (94. att.).
Plecu šalle dakšiņtamborējumā (95. att.). Salies

tamborēšanai nepieciešama speciāla dakšiņa, kas

gatavota no stingra nerūsējoša metāla, un parastā
tamboradata.Dakšiņas garums var būt 20—30 cen-

timetru liels, atstarpe starp tās zariem — 2—3 cen-

timetri.

Dakšiņtamborējumā var darināt plecu šalles no

ļoti smalkas vai rupjas vilnas dzijas, vai jēldzijas.
Dakšiņtamborējums. Dzijas pavediena

galā izveido tik garu cilpu, lai, uzmaukta uz viena

dakšiņas zara (a), tā sniegtos līdz atstarpes

94. att. Vilnīšu raksta tehniskais

zīmējums.

93. att. Vilnīšu raksts.



31

vidum. Dakšiņu ar zariem uz augšu tur kreisajā
roka. Pavedienu virza no mezgla vietas pa dakši-

ņas priekšpusi uz aizmuguri apkārt tās otram za-

ram (b) un saņem to kreisajā rokā. Tamboradatu

ievada cilpa, kas uzmaukta uz dakšiņas, aizķer pa-
vedienu un iztamborē pusstabiņu (96. att. A.). Tad

dakšiņu pagriež ar otru pusi pret sevi, tambor-

adatu ar cilpiņu, kas atrodas uz tās, pārceļ pāri za-

ram tā, lai tamboradata atrastos iepriek-
šējā stāvoklī. Pavediens paliek uz kreisās rokas

pirksta, bet, griežot dakšiņu, tas ir aptinies ap pre-

tējo zaru. Tamboradatu ievada zem garākās cilpas,
kas apmesta ap dakšiņas otro zaru (b), iztamborē

vienu pusstabiņu un satamborē abas cilpiņas, kas

ir uz tamboradatas (96. att. B). Tad dakšiņu atkal

pagriež ar otru pusi pret sevi un ap tās zaru ap-
tīto diegu satamborē ar cilpiņu, kas atrodas uz

tamboradatas.
Tā tamborē vajadzīgā garuma slejas. To garumu

aprēķina šādi: uztamborē 10 centimetru garu sleju

95. att. Dakšiņ-
tamborējums.

96. att. Dakšiņtamborē-
juma veidošana.



97. att. Pārsliņu raksts.

98. att. Pārsliņu raksta tehniskais zīmējums.

un saskaita, cik tajā ir mezgliņu. Mezgliņu skaitu

izdalot ar 10, noskaidro, cik mezgliņu 1 cm garā
slejā. legūto skaitli pareizinot ar slejas vajadzīgo
garumu (centimetros), aprēķina mezgliņu skaitu

vajadzīgā garuma slejā.
Sleju savienošana. Divas slejas saņem

kreisajā rokā tā, lai to malu cilpas, kas bija uz

dakšiņas zariem, būtu kopā. Tad uz tamboradatas

uzņem vienas slejas divas cilpas un izvelk tām

cauri otras slejas divas cilpas. Tā turpina savienot

ik pa divām cilpām. Var savienot arī pa vienai cil-

pai, tad savienojums iznāk smalkāks, bez atstar-

pēm. Sleju savienošanai pielieto arī stabiņu un

pusstabiņu tamborējumu.
Šalles malas un galus aptamborē ar pusstabiņu

rindu, virs tās var tamborēt stabiņus vai pussauiī-
tes. Galos iesien bārkstis.

Plecu šalle pārsliņu rakstā (97. att.). Plecu šalli

vēlams tamborēt no plāniem, stingriem zīda die-

giem, vilnas vai mākslīgas šķiedras dzijas.
/. rinda. Astotajā pamata pīnītes cilpiņā stabiņš,

tad 4 cilpiņas, stabiņš virs apakšējās piektās cilpi-
ņas (skaitot no iepriekšējā stabiņa), 2 cilpiņas un

stabiņš virs trešās cilpiņas (98. att.). Rindu no-

beidz ar stabiņu.
2. rinda. Divas cilpiņas, stabiņš virs otrā stabiņa,

2 cilpiņas, stabiņš apakšējo četru cilpiņu loka vidū,
2 cilpiņas, stabiņš turpat loka vidū, tad 2 cilpiņas,
2 stabiņi — viens virs pirmā apakšējā stabiņa, otrs

virs otrā stabiņa.
3. rinda. Septiņas pacēluma un pagrieziena cilpi-

ņas, stabiņš virs pirmā no izvērstajiem stabiņiem,



99. att. Berete.

100. att.Beretes tamborējuma
tehniskais zīmējums.

2 cilpiņas, stabiņš virs otrā no izvērstajiem stabi-

ņiem, 4 cilpiņas.
4. rinda. Tamborē tāpat kā 2. rindu, tikai izvēr-

stie stabiņi ir virs 2. rindas diviem satamborēta-

jiem stabiņiem un satamborētie virs izvērstajiem.
Salies galos piestiprina diegu pušķus, malas var

aptamborēt ar zobiņiem.

CEPURES

Berete (99. att.). So bereti tamborē no rupjas
lauku dzijas. Sāk tamborēt no cepures vidus. Iz-

veido aplīti un uztamborē 2 cilpas pacēlumam
(katru rindu sāk ar 2 pacēluma cilpām).

/. aplis. 12 stabiņi apkārt aplītim.
2. aplis. Virs pirmā stabiņa viens stabiņš, virs

otrā divi stabiņi, virs trešā viens stabiņš, virs ce-

turtā divi ult. Sinī aplī pieaudzē 6 stabiņus.
3. aplis. Tamborē tāpat kā otro apli. Sinī aplī

pieaudzē 9 stabiņus.
4. aplis. Tamborē vagotajā rakstā šādā kārtībā:

diviem stabiņiem diega pavedienu apņem katram

apkārt no priekšpuses divas reizes. Tā rodas divi

lieki stabiņi. Trešajam stabiņam diegu apņem

apkārt no mugurpuses. Sinī kārtā 4 stabiņi izvir-

zās, 1 stabiņš iegrimst utt.

5. aplis. Nepieaudzē.Tamborē tāpat kā 4. aplī —

4 stabiņi tiek izvirzīti, viens tiek iegremdēts utt.

6. aplis. 4 izvirzītos stabiņus tamborē tāpat,
diegu ņemot apkārt no priekšpuses, bet virs viena

iegrimes stabiņa, apņemot tam pavedienu 2 reizes,

pieaudzē otru iegrimes stabiņu.



101. att. Berete ziediņu rakstā.

102. att. Beretes
veidošana.

Nākamajos apļos 4 stabiņi visu laiku tiek tam-

borēti no priekšas. legrimes joslā vienā aplī pie-
audzē stabiņu vienā malā, otrā aplī — otrā malā

(100. att.). Tamborējot vēro, cik apļos jāpieaudzē,
lai nemestos krokas.

Ja galvas apkārtmērs ir, piemēram, 56 cm, tad

beretes ārējās malas apkārtmēram jābūt lielākam

rādiusā par 3—4 cm. Kad vajadzīgais lielums sa-

sniegts, 3 apļus tamborē taisni, tad sāk sašaurināt.

Sašaurina straujāk nekā pieaudzē, tā, lai 3—4 cm

platā tamborējuma joslā būtu sasniegts galvas ap-
kārtmērs.

Beretes maliņu tamborē pusstabiņu vai adījuma
tamborējumā (3 vai 4 apļus).

Berete ziediņu rakstā (101. att.). Sā raksta tam-

borēšanai vēlama mīksta, rupja vai vairākās kārtās

salikta smalka vilnas dzija un resna un stingra
tamboradata. Bereti sāk tamborēt no centra. No-

tamborē 6—B cilpiņas un savieno tās aplī.
1. aplis. Pēdējo apļa savienojuma cilpu pavelk

tik garu, cik garas vēlas ziedlapiņas (1,5—3 cm).
Tamboradatu ievada atpakaļ aplī, aizķer diega pa-
vedienu un izvelk tikpat garu cilpu, tad atkal aiz-

ķer diegu un izvelk cilpu. Tā tamborē tik daudz

cilpu, cik vajadzīgs, lai izveidotu vajadzīgā bie-

zuma ziedlapiņu. Tad izvelk cilpiņu cauri visām

garajām cilpām, kas atrodas uz tamboradatas, un

iztamborē vēl vienu cilpiņu. Nākamo cilpu izvelk

ziedlapiņas garumā. Tamboradatu ievada atpakaļ
savienojuma cilpā un te veido jaunu ziedlapiņu. To

nenoslēdz —
uzlasītās cilpas paliek uz tambor-

adatas. Turpina uzlasīt jaunu ziedlapiņu centra
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aplī. Tad savieno abas ziedlapiņas ar vienu savie-

nojuma cilpu, ar otru cilpu nostiprina savieno-

jumu un atkal izvelk garo cilpu. Tā turpina tambo-

rēt ik pa divām ziedlapiņām (viena apļa malā, otra

centrā) līdz centrā ir sešas ziedlapiņas un sešas

apļa malā (102. att ).
2. aplis. Pirmā apļa noslēgumacilpa veido pirmo

otrā apļa ziedlapiņu. To noslēdz un tas galā tam-

borē otrā apļa malas pirmo ziedlapiņu. So ziedla-

piņu nenoslēdz (cilpas paliek uz tamboradatas) un

turpina veidot jaunu turpat apakšā pirmā apļa no-

slēguma cilpā. Ari to nenoslēdz, bet veido trešo

ziedlapiņu nākamajā apakšējās kārtas savienojuma

cilpā. Uz tamboradatastagad ir trīs ziedlapiņu cil-

pas. Tās savieno ar vienu cilpu, noslēdz un izvelk

garo cilpu nākamajai apļa malas ziedlapiņai, kuru

veido šajā pašā savienojuma cilpā. To nenoslēdz,

bet tamborē jaunu ziedlapiņu nākama apļa zied-

lapiņu savienojumā. Savieno šīs divas ziedlapiņas.
Tā turpina veidot trīs un divas ziedlapiņas, lai

apakšējā apļa savienojuma cilpa butu vienmēr se-

šas ziedlapiņas. Otrā apļa malas veido 12 zied-

lapiņas.
3. aplis. To tamborē līdzīgi otrajam aplim. Veido

pacēluma ziedlapiņu, tad trīs ziedlapiņas: pirmo

pacēluma ziedlapiņas gala, otro sakuma savieno-

juma cilpā un trešo nākamajā savienojuma cilpā.
Visas trīs ziedlapiņas savieno. Tā turpina tambo-

rēt. Uzmanīgi jāraugās, lai katram ziediņam būtu

6 ziedlapiņas. Sī apļa malu veido 18 ziedlapiņas-

Tā tamborē, līdz sasniedz vajadzīgo beretes pla-

tumu. Tas, cik apļu jātamborē, ir atkarīgs no zied-

103. att. Pīnīšu reljefa raksts.

lapiņu garuma un dzijas resnuma. Beretes malas

sašaurina, samazinot malas ziedlapiņu skaitu.

Beretes maliņu tamborē parastajā pusstabiņu
rakstā (5—6 apļus).

Berete pīnīšu reljefa rakstā (103. att.). Uztam-

borē bereti parastajā pusstabiņu rakstā, tad no

centra uz malām pāri tamborē no resna diega pīnī-
tes. Lai centrā nebūtu pīnīšu sablīvējuma, vienu

pīnīti sāk no paša centra, otru nedaudz zemak utt.

Pīnītes var tamborēt no citas pieskaņotas krasas

dzijas.



104. att. Cepure vālīšu rakstā.
105. att. Cepures tamborējuma
tehniskais zīmējums. 106. att. Vālīšu raksts.

Cepure vālīšu rakstā (104. att.). Cepuri tamborē

no divkārtīgas vilnas dzijas.
/. aplis. Sasietam diega aplim apkārt tamborē

14 stabiņus.
2. aplis. Katrā pirmā apļa stabiņa cilpā tamborē

2 stabiņus.
3. aplis. Virs pirmā stabiņa tamborē stabiņu,

virs otrā stabiņa veido vālīti: apmetums, cilpa,

apmetums, cilpa. Cilpas pavelk garākas un satam-

borē kopā. Raksts atkārtojas: stabiņš, divu cilpu
vālīte, stabiņš, divu cilpu vālīte utt.

4. aplis. Virs stabiņa 2 stabiņi un virs vālītes

triju cilpu vālīte.

5. aplis. Virs diviem stabiņiem 3 stabiņi un virs

vālītes triju cilpu vālīte.

6. aplis. Virs vidējā no trijiem stabiņiem vālīte,

virs malējiem stabiņi un vālīte virs vālītes. Tādē-

jādi stabiņš, vālīte, stabiņš, vālīte (106. att.).

Nākamajās kārtās pieaudzē tā, kā parādīts
105. attēlā. Ja veidojas krokas, tad pieaudzē nevis

katrā otrajā aplī, bet retāk. Vālīšu resnumu vai

palielināt līdz pieciem apmetumiem.

Kad apļa apkārtmērs ir vienāds ar galvas ap

kārtmēru, tad tamborē, vairs nepieaudzējot

Cepures augstums jāpielaiko individuāli katra

galvai (frizūrai).

Maliņu tamborē pusstabiņu vai adījuma rakstā

Šai cepurei vēlams iestrādāt tamborētu vai bie

zākās drānas oderi.



Cepure vālīšu skuju rakstā (107. att.). Cepuri
ieteicams darināt no divās kārtās saliktas vilnas

dzijas.
Uztamborē 8 cilpiņu apli un noslēdz to ar savie-

nojumacilpiņu un 2 pacēluma cilpiņām.
/. aplis. Katrā apļa cilpiņā tamborē 2 stabiņus.

Apli noslēdz un iztamborē 2 cilpiņas pacēlumam.
(Tā noslēdz katru apli.)

2. aplis. Starp katriem diviem stabiņiem, kas iz-

tamborēti vienā cilpiņā, veido divas trīsapmetumu
vālītes (apmetums, cilpa, apmetums, cilpa, apme-

tums, cilpa) un vienu cilpiņu starp tām. Pavisam

aplī ir 8 pāri vālīšu un 8 cilpiņas (108. att.).
3. aplis. Ap cilpiņu, kas ir starp divām vālītēm,

veido divas četrapmetumu vai piecapmetumu vālī-

tes un cilpiņu starp tām. Starp vālīšu pāriem tam-

borē stabiņu.
4. aplis. Ap cilpiņu, kas ir starp divām vālītēm,

veido tikpat lielas vālītes kā iepriekšējā aplī un cil-

piņu starp tām. Virs stabiņa tamborē divus stabi-

ņus, apņemot diegu iepriekšējā apļa stabiņam no

mugurpuses, lai pīnīti izvirzītu uz priekšu.
5. aplis. Virs vālītēm veido vālītes un cilpiņu

starp tām kā iepriekšējā aplī. Virs pirmā stabiņa
tamborē stabiņu, virs otrā stabiņa —

divus stabi-

ņus (stabiņus visos turpmākajos apļos veido tā, lai

pīnīte izvirzītos uz priekšu).
6. aplis. Vālītes veido tāpat kā iepriekšējos apļos.

Virs pirmā stabiņa tamborē divus stabiņus, virs

nākamajiem diviem — pa vienam.

7. aplis. Vālītes kā iepriekšējos apļos, stabiņus
pieaudzē virs pēdējā stabiņa.

107. att. Cepure vālīšu skuju rakstā.

108. att. Vālīšu skuju raksta
tehniskais zīmējums.
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109. att. Cepure pinuma rakstā.

110. att. Pinuma raksts.

8. aplis. Vālītes kā iepriekšējos apļos. Virs pirmā

stabiņa tamborē divus stabiņus, virs nākamā —

vienu stabiņu, cilpiņu un virs trim stabiņiem trīs

stabiņus.
9. aplis. Vālītes kā iepriekšējos apļos. Virs trim

stabiņiem tamborē trīs stabiņus, virs cilpiņas 2

vālītes ar cilpiņu starp tām un virs trim stabiņiem
trīs stabiņus.

Turpmākajos apļos, tāpat kā 9. aplī, starp katru

vālīšu pāri veido 3 stabiņus. Ja stabiņu josla ierau-

jas, dažos apļos var tamborēt divapmetumu sta-

biņus.
Tā tamborē, līdz sasniedz cepures vēlamo aug-

stumu. Cepures maliņu tamborē pusstabiņu vai

adījuma rakstā.

Cepurē vēlams iestrādāt tamborētu vai drānas
oderi.

Cepure pinuma rakstā (109. att.). Cepuri tam-

borē no divu krāsu diezgan rupjas dzijas. Sāk tam-

borēt no apakšējās malas. Izveido pīnīti galvas
apkārtmēra garumā (cilpiņu skaitam tajā jādalās
ar seši). Trīs četrus apļus tamborē parastajā pus-

stabiņu rakstā ar vienas krāsas dziju. (Vēlams ar

tās pašas krāsas dziju arī nobeigt tamborējumu.)
Tālāk veido cepurītes rakstu.

/. aplis. Divas pacēluma cilpas. Trīs gaišas krā-

sas stabiņi un trīs tumšas krāsas stabiņi. Katra
trešā stabiņa pēdējo cilpiņu tamborē jau ar otru

krāsu. No vienas krāsas stabiņiem līdz tās pašas
krāsas nākamajiem stabiņiem pavedienu pārstiepj
pa kreiso pusi.

2. aplis. Virs gaišās krāsas stabiņiem 3 tādas pa-



šas krāsas stabiņi (tos tamborē, apņemot cilpas
gar stabiņu priekšpusi tā, lai tie izvirzītos uz

priekšu). Virs tumšās krāsas stabiņiem 3 tādas pa-

šas krāsas stabiņi (tos tamborē, apņemot apakšējā
ap]a stabiņus nokreisās puses tā, lai tie iegrimtu).

3. aplis. Tamborē tāpat kā 2. apli. Pacēluma 2

gaišās krāsas cilpiņas, gaišie stabiņi virs gaiša-
jiem tiek izvirzīti uz priekšu, tumšie virs tumša-

jiem — iegremdēti.
4. aplis. Virs gaišajiem stabiņiem tumšie, virs

tumšajiem gaišie. Tamborē parastajā stabiņu tam-

borējumā.
5. un 6. aplis. Tamborē tāpat kā 2. un 3. apli.

Gaišās krāsas stabiņi virs gaišajiem tiek izvirzīti

uz priekšu, tumšās krāsas stabiņi virs tumšajiem—

iegremdēti (110. att.).
7. aplis. Tamborē tāpat kā 4. apli.
Tā tamborē, līdz sasniedz vajadzīgo cepures

augstumu. Tad sāk samazināt tumšo (iegrimes)
stabiņu skaitu. Beigās noteiktās vietās samazina

ari gaišo stabiņu skaitu, līdz paliek B—lo8—10 stabiņi.
Tos savieno kopā un cepures galā piešuj aptambo-
rētu pogu vai pušķi. Ja vēlas, priekšā var uztam-

borēt arī nadziņu adījuma rakstā.

Sportista cepure (111. att.). Cepuri tamborē no

rupjas divu krāsu (gaišas un tumšas) vilnas dzijas.
Vispirms notamborē pīnīti galvas apkārtmēra

garumā. Tās cilpiņu skaitam jādalās ar seši.
/. aplis. Trīs stabiņi ar tumšās krāsas dziju (gai-

šās krāsas diegu virza līdzi apakšējai pīnītei, lai

tas pietamborējas), trīs stabiņi ar gaišās krāsas

dziju (tumšo diegu virza līdzi pīnītei, lai tas

111. att. Sportista cepure.

112. att. Sportista cepures raksts.



pietamborējas). Tā turpina līdz apļa beigām. Apli

noslēdz ar savienojuma cilpu.
2. aplis. Pacēlumam ar gaišās krāsas dziju iz-

tamborē divas cilpiņas. Virs apakšējiem tumšajiem
stabiņiem tamborē stabiņus ar gaišo dziju, virs

gaišajiem — ar tumšo (112. att.). Diegu, ar kuru

netamborē, virza gar apakšējā apļa malu un pie-

tamborē pie tās.

Tā tamborē tik ilgi, līdz sasniedz cepures vaja-

dzīgo augstumu. Pēc tam sāk samazināt vienas

krāsas stabiņu skaitu un beigās arī otras krāsas

stabiņu skaitu, līdz paliek B—lo stabiņi. Cepures

galu sašuj un virsū uzšuj aptamborētu pogu.

Tā kā šim tamborējumam abas puses ir vienādas,

tad cepurei var notamborēt nolaižamo maliņu. Trīs

ceturtdaļas no apkārtmēra turpina tamborēt turp

un atpakaļ virzienā uz leju tādā paša stabiņu

Priekšā veido nadziņu. To ieteicams tamborēt

adījuma rakstā. Tamborē tikai turp virzienā, bet

atpakaļ diegu novelk gar pīnīti. Katras kārtas pē-

dējo cilpiņu no tamboradatas noņem un iztamborē

to nākamajā kārtā. Beigās ar pusstabiņiem aptam-

borē nadziņu un atlokāmo malu. Priekša, kur na-

dziņš savienojas ar cepuri, piešuj sagrieztu aukliņu

vai'tamborētu pīnīti (dubulto). Pīnītes galos piešuj

mazas aptamborētas podziņas.
Lai cepure būtu siltāka, ieteicams taja iestrādāt

tamborētu vai drānas oderi.
_ v

Tādā pašā tamborējumā var darināt arī šalli.

Galos var izveidot kvadrātiņu rakstu. Salies galus

noslēdz ar bārkstīm.

114. att. Kūlīšu

pieaudzēšana.

113. att. Ausainīte.

Ausainīte (113. att.). Silto ziemas ausainīti ietei-

cams tamborēt no mīkstas, divkārtīgas vilnas

dzijas.
Sāk tamborēt no cepurītes vidus. Kad cepurītes

augšdaļa notamborēta, tālāk tamborē turp un

atpakaļ virzienā. So gabalu tamborējot, mugurpusē
divās pēdējās kārtās tamborējumu sašaurina, lai

labāk pieguļ galvai. Pēc tam tamborē katru sānu

(auss) daļu atsevišķi, pamazām abās malās sa-

šaurinot. Ja cepurīti vēlas sasiet, tad turpina tam-

borēt 3—4 cm platu lentu katrā pusē. Ja veļas,
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lai cepurīte būtu pogājama, tad vienā malā iešuj

pogu, otrā izveido cilpu.

Cepurītei jāiestrādā odere. Tā var būt tambo-

rēta vai darināta no biezākas drānas.

Tamborējuma raksts.

Veido mazu aplīti un divas cilpas pacēlumam.

A aplis. Mazajam aplītim apkārt 10 stabiņi.
2. aplis. Katrā stabiņu starpā tamborē kūlīti. Kū-

līti veido šādi. Uz tamboradatas uzmet apmetumu,

adatu ievada starp stabiņiem un izvelk garu cilpu,

uzmet otru apmetumu un izvelk otru cilpu, trešo

apmetumu un trešo cilpu (ja diegs smalks, apme-

tumu un cilpu skaitu pavairo). Tad aizķer pave-

dienu, izvelk to cauri visām cilpām, kas ir uz tam-

boradatas, un iztamborē vēl vienu noslēguma

cilpiņu. Tā katrā stabiņa starpā veido vienāda lie-

luma kūlīti.
. . _

3. aplis. Vienā kūlīšu starpā 1 kūlītis, otra ku-

līšu starpā 2 kūlīši (114. att.).

Nākamajās kārtās kūlīšu starpas veido kulisus,

bet pieaudzē tikai 4—6 vietās. Tamborējot taisno

gabalu turp un atpakaļ virzienā, nepieaudze.
Sasienamās lentas tamborē gludajā raksta.

Cepurītei visapkārt aptamborē vienu vai divas

rindas pusstabiņu.
_ _

...

Cepurīte ar pušķi (115. att.). Uztamborē pīnīti

galvas apkārtmēra garumā. Pirmās divas rindas

veido pusstabiņu tamborējumā. Tā ir cepurītes ma-

liņa. , , _ , ~ • -

3. rinda. Stabiņi katrā iepriekšējas kārtas cilpiņa.

4. rinda. Virs katra stabiņa pusstabiņš.

115. att. Cepurīte ar pušķi.

5. rinda. Virs pirmā pusstabiņa stabiņš, virs otrā

pusstabiņa kūlītis. Kūlīti veido šādi. Uz tambor-

adatas uzņem apmetumu, tamboradatu no priekš-

puses ievada zem stabiņa un izvelk garu cilpu; tā

turpina vēl 2—5 reizes: apmetums, cilpa, apme-

tums, cilpa. Tad ar tamboradatu aizķer pavedienu

un izvelk cauri visām cilpām, kas ir uz tambor-

adatas. Kūlīti noslēdz ar vienu cilpu. Tā tamborē

visu rindu: 1 stabiņš, 1 kūlītis utt.

6. rinda un turpmākās pāra skaitļu rindas. Pus-

stabiņš virs katra stabiņa un katra kūlīša.



117. att. Bārkšu raksts.

116. att. Cepurītes raksta

tehniskais zīmējums.

118. att. Pušķa gatavo-
šana.

119. att. Bārkšu cepure.

7. rinda un turpmākās nepāra skaitļu rindas.

Virs piektās rindas stabiņa stabiņš un virs kūlīša

kūlītis (116. att.). Kad cepurītes vajadzīgais aug-

stums sasniegts, divās vai vairākās kārtās kūlīšus

samazina 4 vai 6 vietās. Sānu malas sašuj un gal-
vas vidusda|u tamborē apļveidā stabiņu, pussta-

biņu vai bārkšu rakstā (117. att.). Ja tamborē

bārkšu rakstā, tad atsevišķu pušķi nepievieno, ja
kādā no gludajiem rakstiem, tādā gadījumā galā
piešuj atsevišķi pagatavotu pušķi.

Pušķis. 10 cm platai kartona slejai aptin ap-
kārt 20—30 reizes vairākkārtīgu dziju. Vienā lo-

cījuma vietā diegu kūlīti ar stipru diegu pārsien.
Uzmanīgi diegu kūlīti nobīda no kartona un 3 cm

no pārsējuma vietas pušķi stingri notin ar diegu.
Diega galu nostiprina. Otrā locījuma vietā diegus
pārgriež. Pušķi piešuj pie cepures vai piestiprina
3—5 cm garā tamborētā aukliņā (118. att.).

Bārkšu cepure (119. att.). Noņem cepures priek-
šējās malas mēru. Pīnīti tamborē šī mēra garumā.

/. rinda. Pusstabiņš katrā pīnītes cilpiņā.
2. rinda un turpmākās pāra skaitļu rindas. Tam-

borē bārkstis. Pret sevi ir darba kreisā
puse, un

bārkstis veidojas otrajā — labajāpusē.
Tamboradatu ievada virs pusstabiņa kā gludajā

tamborējumā, aizķer diegu zem pirksta (tā diegs

pāri pirkstam veido garu cilpu) un izvelk cilpu.
Cilpu, kas ir uz pirksta, uzmanīgi nolaiž no tā.

Diega pavedienu uzņem no jauna uz pirksta, ar

tamboradatuaizķer diegu no pirksta virspuses un

tamborē pusstabiņu. Tā tamborēšanu turpina: vien-

reiz diegu aizķer zem pirksta (lai veidotu bārk-
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stis), otrreiz virs pirksta (lai satamborētu kopā).
Bārkstis veidojas parastā pusstabiņu tamborējumā.

3. rinda un turpmākas nepāra skaitļu rindas.

Tamborētikai pusstabiņus.
Tā tamborē apmēram 20 cm (atstatums no pa-

kauša vidus līdz deniņiem). Nobeidz ar 2 vai 3 rin-

dām parasto pusstabiņu. Tad notamborēto gabalu

pārloka uz pusēm un sākuma pīnītes maliņu sa-

šuj vai satamborē. Cepurītes apakšējo maliņu ap-

tamborē ar vairākām kārtām pusstabiņu, tambo-

rējumu pagarinot abās pusēs, lai izveidotu pīnītes

cepurītes sasiešanai.

Sporta cepurīte un kaklauts (120. att.). So kom-

plektu tamborē pusstabiņu rievotajā rakstā (sk.

12. att.). Cepurītes sākuma pīnīti tamborē tik garu,

cik augstu vēlas cepurīti. Ja tās malu vēlas atlo-

cīt, pieskaita vēl atloku platumu. Tamborē no divu

krāsu vidēji rupjas dzijas. Vienu rindu tamborē

ar vienas krāsas dziju, otru — ar otras krasas

dziju (121. att.). .
.

/. rinda. Pusstabiņš katrā pamata cilpiņa.
2. rinda un visas turpmākās rindas. Pusstabiņi

rievotajā rakstā.

Tā kā katru otro rindu tamborē ar vienas kra-

sas dziju, tad, lai, katru rindu beidzot,, dzijas pa-

vediens nebūtu jānorauj, ieteicams ņemt divus vie-

nas un divus otras krāsas dzijas kamolīšus. Tam-

borē šādi: vienu rindu ar vienas krāsas dziju no

pirmā kamolīša, otru rindu ar otras krāsas dziju

no otrās krāsas dzijas pirmā kamolīša, trešo rindu

ar pirmās krāsas dziju no otrā kamolīša un ce-

turto rindu ar otrās krāsas dziju no otrā kamo-

120. att. Sporta cepurīte
un kaklauts.

121. att. Sporta ce-

purītes un kaklauta

tamborējuma raksts.

līša. Tā tamborē, līdz sasniegts galvas apkārtmērs.
Tad sākuma un beigu malas sašuj vai satamborē

kopā.
Vienu sānu malu cieši savelk un izveido cepurī-

tes augšu. Galā piestiprina lielu bumbuli. Otru

malu aptamborē pussaulīšu raksta (sk. 36. att.).

Kaklautam sākuma pīnīti tamborē tik garu, cik

garu vēlas kaklautu. Tamborē tāpat kā cepurīti.

Galos piestiprina bārkstis.



sim komplektam var pieskaņot arī tamborētus

cimdus. Virspusi tamborē rievotajā rakstā divās

krāsās, apakšpusi — vienā no šīm krāsām gludajā
tamborējumā.Malas visapkārt sašuj.

CIMDI

Var tamborēt gan darba cimdus, gan siltus dū-

raiņus, gan greznus vasarascimdus.

Dūraiņi. Dūraiņus sāk tamborēt no locītavas vie-

tas, īkšķim atstāj Vs no cilpiņu skaita. Ja roka

plata, tad līdz īkšķa vietai pakāpeniski pieaudzē
tik daudz cilpiņu, cik atstāj īkšķa veidošanai. īk-

šķa vietu veido, uzmetot īkšķa iekšējās daļas pla-

122. att. Pirkstaiņu
piegrieztne.

tumacilpiņu skaitu. Tālāk tamborē plaukstas daļu.
Tad cimdu sāk sašaurināt, veidojot pirkstu galu
noraukumu. Pēc tam tamborē īkšķi. Valnīti tam-

borē beigās tādā pašā vai citā pieskaņotā rakstā.

Pirkstaiņi. Cimdiem jābūt pieguļošiem rokai un

ērtiem, tādēļ ieteicams pagatavot piegrieztni tieši

pēc rokas izmēriem (122. att.). Izmēri delnas ap-
kārtmēru (16 cm). Pusi no tā (8 cm) ņem par

piegrieztnes platumu. Atstatums no garākā pirk-
sta gala līdz locītavai (17 cm) ir cimda garums

(bez valnīša). Valnīša garums var būt ļoti dažāds:

īsiem valnīšiem 2—3 centimetri, garajiem 10—18

centimetru. Delnas apkārtmērs pie īkšķa ir lielāks

(par 4 cm), tādēļpiegrieztne šinī vietā jāpaplatina
par 2 cm.

Platai rokai ieteicams veidot iegriezumu, jo ci-

tādi grūti uzvilkt cimdu. legriezumu veido 3 cm

virs locītavas un 2 cm zem tās delnas vidusdaļā.
Pirmais tamborēšanas veids. Tamborē I, 11, 111

un IV pirkstu atsevišķi. Katru pirkstu sāk tambo-

rēt no pirkstgala. Iztamborē 4 vai 5 cilpiņas. Ar sa-

vienojuma cilpu loku noslēdz. 1. aplī tamborē pus-

stabiņus vai stabiņus. Tālākos apļus tamborē

izraudzītajā rakstā, pieaudzējot 4 vietās, līdz sa-

sniedz pirksta apkārtmēru.
Pirksta apkārtmērs ir vienāds ar diviem pirksta

piegrieztnes platumiem, kam pirksta biezuma tie-

sai pieskaitītas I pirkstam 4 cilpas vienā malā,

IIpirkstam 4 cilpas vienā pirksta malā un 3 cilpas
otrā, 111 pirkstam 3 cilpas vienā malā un 2 otrā

un IV pirkstam 2 cilpas vienā malā. Ja tamborē

no smalkiem diegiem, pieskaitāmo cilpu skaitu pa-



lielina. Kad vajadzīgais pirkstu garums notambo-

rēts, pirmo trīs pirkstu starpas sašuj un tālāk dažās

kārtas tamborē aplī (0,5—1 cm), tad piešuj ce-

turto pirkstu.
Turpina tamborēt plaukstas daļu līdz īkšķa pa-

matnes vietai, pēc tam pietamborē vai piešuj no-

tamborētā īkšķa iekšējo daļu. Vienu vai divas kār-

tas tamborē lielo riņķi apkārt plaukstai un īkšķa
pamatnei, tad sāk īkšķa platumu pakāpeniski sa-

šaurināt, līdz iegūst vajadzīgo cimda platumu.
Valnīti tamborē platāku par delnas daļu.

Otrais tamborēšanas veids. Cimdu sāk tamborēt

no locītavas vietas. Notamborē pīnīti locītavas ap-

kārtmēra garumā. Ja cimdam veido šķēlumu, tad

pirmās 3 vai 4 kārtas tamborē turp un atpakaļ vir-

zienā, līdz šķēlums izbeidzas. Tālāk tamborē aplī.

īkšķa paplatinājumu pieaudzē, pielāgojot piegriez-
tnei vai rokai. Kad vajadzīgais garums un pla-
tums sasniegts, īkšķa pamatnītes vietā delnas bie-

zumam uzmet s—B cilpas (atdalot īkšķa trijstūri).
Tālāk turpina tamborēt īkšķi līdz nagam, tad veido

noraukumu. Pēc tam tamborē delnas daļu līdz ma-

zajam pirkstam. Pirkstu starpu cilpas veido kā

pirmajā tamborēšanas veidā. Kad mazais pirksts
notamborēts, 2 vai 3 kārtas tamborē trīspirkstu

apli. Katru (I, II un III) pirkstu tamborē atsevišķi.
Cimdam pietamborē valnīti, pieskaņojot cimda

rakstam.

Trešais tamborēšanas veids. Tamborē katru

daļu — cimda virsu un delnas daļu atsevišķi. Sā-

kuma pīnīti uzmet tik garu, cik centimetru ir no

mazā pirksta gala līdz valnīša beigām. Tamborē

sleju mazā pirksta platumā. Tad uzmet jaunu
pīnīti 111 pirksta garumā. Tamborē, līdz sasniegts
111 pirksta platums. Pēc tam uzmet pīnīti II pirk-
sta garumā un beigās I pirksta garumā.

Tādējādi tiek notamborēta četru pirkstu un

plaukstas virspuse līdz īkšķim. Tad uzmet pīnīti
īkšķa garumā un cimda platumu pakāpeniski sa-

mazina, kā tas vajadzīgs pēc piegrieztnes.
Līdzīgi tamborē cimda delnas daļu. Starp pirk-

stiem ietamborē 2 vai 3 kārtas pirkstu resnuma

tiesai. Cimda virsu un apakšu savieno, sašujot vai

satamborējot.

Tamborējumu raksti cimdiem

1. raksts (123. att.). Pamatā pīnīte.
/. kārta. 1 pusstabiņš, 1 cilpiņa utt.

2. kārta un visas nākamās kārtas. Virs cilpiņas
cilpiņa, virs iepriekšējās kārtas pusstabiņa pus-

stabiņš. Pusstabiņus tamborē tā kā adījuma rakstā.

123. att. Cimdu raksts.



126. att. Cimdu valnīšu raksta

tehniskais zīmējums.
125. att. Raksts cimdu valnīšiem.

124. att. Cimdu raksts.

2. raksts (124. att.). Pamatā pīnīte.

/. kārta. Katrā cilpiņā pusstabiņš.

2 kārta un turpmākās kārtas. Virs viena pus-

stabiņa tamborē pusstabiņu kā rievotajā raksta,

virs otra pusstabiņa tamborē pusstabiņu ka adī-

juma rakstā.

3. raksts (125. att.). So rakstu var izmantot

cimdu valnīšiem.

/. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Katrā

cilpiņā stabiņš.

2. rinda un visas pāra skaitļu rindas. 3 trīsap-

metumu stabiņi virs apakšējās rindas nākamiem

trim stabiņiem, 3 trīsapmetumu stabiņi virs apak-

šējās rindas iepriekšējiem trim stabiņiem- Ta tur-

pina tamborēt, krustojot ik pa trim trīsapmetumu

stabiņiem (126. att.).

JAKAS, DŽEMPERI, VESTE

Zēna jaciņa (127. att.). Pagatavo vajadzīga iz-

mēra piegrieztni (128. att.). Tamborē atsevišķi mu-

guras daļu, 2 priekšas daļas, 2 piedurknes un ap-

kakli Tamborēt sāk no apakšējās malas. Apkakli

sāk tamborēt no malas, ar kuru to piešuj pie jakas.

Jaciņu tamborē 2 krāsās no divkārtīgas vilnas

dzijas.' Jaciņas raksts (129. att.) veidots no stabi-

ņiem un pusstabiņiem.
/ rinda. 5 stabiņi, 5 pusstabiņi utt. 1. rindu un

turpmākās nepāra skaitļu rindas tamborē ar tas

pašas krāsas dziju kā pamata pīnīti.

2 rinda. 5 pusstabiņi virs stabiņiem, 5 stabiņi

virs pusstabiņiem (130. att.). So rindu un turpmā-

kās pāra skaitļu rindas tamborē ar otras krasas

dziju tai pašā virzienā kā iepriekšējo rindu.



Tālāk tamborē tāpat kā 2. rindu. Maina tikai

dziju. Vienu rindu tamborē ar vienas krāsas dziju,
otru — ar otras krāsas dziju. Apkaklīte ir vienkrā-

saina. To tamborē kādā no blīvajiem pusstabiņu
rakstiem. Apkaklītes pamata pīnīte tik gara, cik
liels kakla izgriezums.

Džemperis no lentītēm. Džemperi darina no tam-

borētas lentītes. 131. attēlā redzamā raksta veido-

šanai izmantota dubultā pīnīte (sk. 8. att.). To

tamborē no trijās kārtās saliktas smalkas vilnas

dzijas. Ļoti skaisti izskatās lentīte, kas tamborēta

no angoras dzijas vai citiem pūkainiem diegiem.
Lentīti var darināt arī no kokvilnas vai zīda die-
giem. Tadā gadījumā to tamborē platāku.

Pagatavo vajadzīgā izmēra piegrieztni (132.
att.). To ieteicams veidot tā, lai nebūtu plecu šuvju.

Uz piegrieztnes izveido lentītes locījumu rakstu.

Piedurkņu galus, kakla izgriezuma malu un apakšas
malu var noslēgt ar taisnu lentīti vienā vai divās

rindās. Malas var noslēgt arī ar mežģīnveidā izlo-

cītu lentīti. Lai abām priekšas pusēm un muguras

daļai raksts būtu vienādi izvietots, to zīmē vienai

pusei un caur kopējamo papīru pārnes uz otru

pusi un muguras daļu. Pa zīmētā raksta līnijām
pie piegrieztnes piediedz lentīti ar kreiso pusi uz

augšu. Izlocītās un piediegtās lentītes malas sa-

saista ar diegu pārstaipiem. Izver diegu cauri locī-

juma malām un, velkot to atpakaļ, divas vai vairā-

kas reizes aptin ap nostiepto pavedienu. Lielākās

locījuma vietu atstarpes saista, diegus krustojot.
Lentīšu saistījumam jābūt vienmērīgam un pietie-
kami blīvam.

127. att. Zēna jaciņa.

129. att. Zēna jaciņas raksts.

130. att. Zēna jaciņas raksta

tehniskais zīmējums.

128. att. Zēna jaciņas piegrieztne.



131. att. Džempera
veidošana no

lentītēm.

132. att. Džempera
piegrieztne.

Kad visas ielocījuma vietas sasaistītas, lentīti

noārda no piegrieztnes. Vēlreiz pārbauda, vai visās

vietās lentīte stāv neatlocījusies un ir vienmērīgi
sasaistīta, tad sašuj vai savij (lai nemana savie-

nojuma vietu) sānu malas.

Lejas malu,kakla izgriezuma vietu un piedurkņu

galus var arī aptamborēt ar pusstabiņu rindām.

Vīriešu jaka (133. att.). Vīriešu jakas tamborē-

šanai jāizraugās rupjāka vilnas dzija un piemērota
tamboradata. Jaku tamborē pēc piegrieztnes
(134. att.). Sāk tamborēt no apakšējās malas, pie-
durknes — no lejas gala. Tamborējot priekšas
kreiso pusi, atstāj pogcaurumu vietas.

Kad jakas atsevišķie gabali ir notamborēti, sašuj
piedurknes, sānu un plecu vietas un beigās iešuj
piedurknes. Apakšējo malu, priekšas malas un

kakla vietu aptamborē ar blīva raksta joslu.
Jakas raksts (135. att.)./. rinda un 2. rinda.

Tamborē pusstabiņus.
3. rinda. Virs viena iepriekšējās rindas pussta-

biņa pusstabiņš, virs otra — stabiņš, ko veido, ap-

ņemot pavedienu no priekšpuses ap pirmās rindas

pusstabiņu. Tā turpina līdz rindas beigām — pus-

stabiņš, pagarinātais stabiņš, pusstabiņš, pagari-
nātais stabiņš.

4. rinda un visas turpmākās pāra skaitļu rindas.

Tamborē pusstabiņus.
5. un visas turpmākās nepāra skaitļu rin-

das. Tamborē tāpat kā 3. rindu, tikai, veidojot pa-

garināto stabiņu, pavedienu pāri pusstabiņu rindai

apņem no priekšpuses ap iepriekšējās kārtas sta-

biņu (136. att.).

48



133. att. Vīriešu jaka.

135. att. Vīriešu jakas raksts.

136. att. Vīriešu jakas raksta tehniskais

zīmējums.134. att. Jakas piegrieztne.
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137. att. Meitenes jaciņa.

140. att. Meitenes

jaciņas raksta teh-

niskais zīmējums.

138. att.Meitenes jaciņas piegrieztne.

139. att. Meitenes

jaciņas raksts.

Meitenes jaciņa (137. att.). Jaciņu tamborē no

divu krāsu divkārtīgas vilnas dzijas. Piegrieztni

(138. att.) veido pēc valkātājas izmēriem. Tambo-

rēt sāk no muguras daļas. Pīnīti tamborē tik garu,

cik plata ir muguras piegrieztne._
Piedurkņu garumu mugurpuse pakāpeniski pie-

audzē atbilstoši piegrieztnei un rakstam, priekš-

pusē —
sašaurina.

Tamborējot jaciņas priekšdaļu, vispirms notam-

borē vienu priekšpusi, tad otru. Kad jaciņa no-

tamborēta, sašuj sānus un piedurknes. Tad jaci-
ņas malas un kakla izgriezumu aptambore ar

vienas krāsas dziju pusstabiņu raksta (3 vai 4 kār-

tas). Vienā jaciņas malā veido pogcaurumus. Tā-

pat aptamborē arī piedurkņu galus.

Jaciņas raksta (139. att.) vienu rindu tamborē

ar vienas krāsas dziju, otru ar otras krasas dziju.

/. rinda. 1 pusstabiņš, 1 stabiņš, 1 garais sta-

biņš, 1 stabiņš utt. So rindu nobeidz ar pusstabiņu.

2. rinda. Garais stabiņš virs pusstabiņa, stabiņš
virs stabiņa, pusstabiņš virs garā stabiņa, stabiņš
virs stabiņa utt. (140. att.). Tālāk tamborē tāpat
kā 2. rindu.

Meitenes jaciņa (141. att.). Jaciņu darina biezā

tunēziskajā tamborējumā. Tās augšdaļu un kaba-

tiņas augšējo malu tamborē zirnīšu raksta (sk.
71. un 72. att.), pārējās daļas kvadrātiņu raksta

(sk. 67. un 68. att.). Jaciņu tamborē no mīkstas,

rupjas vilnas dzijas pēc piegrieztnes (142. att),

kas izgatavota atbilstoši valkātajās izmēriem. Sak

tamborēt no lejasdaļas-



141. att. Meitenes

jaciņa.

Vasaras džemperis (143. att.).

Džemperi tamborē no smalkas,
mīkstas vilnas dzijas vai kokvilnas

diegiem. Tamborē pēc piegrieztnes

(144. att.). Kad priekšpuse un mu-

gurpuse notamborētas, sašuj sānu

un plecu malas. Pēc tam aptam-
borē piedurkņu galus.

Džemperi sāk tamborēt no apak-
šējās malas. Apakšējo malu veido

tikai no pusstabiņiem. Tālāk tam-

borē zirnekļa rakstā (145. att.).

142. att. Meitenes jaciņas piegrieztne.

143. att. Vasaras džemperis.

146. att. Džempera raksta

tehniskais zīmējums.

144. att. Džempera
piegrieztne.

145. att. Džempera raksts.



147. att. Džemperis
vēdekļa rakstā.

148. att. Džempera

piegrieztne.

149. att. Džempera raksts.

150. att. Džempera
raksta tehniskais zī-

mējums.

/. rinda. Malā 4 pusstabiņi, tad 3 cilpiņas, 1 ga-

rais stabiņš, 3 cilpiņas, 5 pusstabiņi. Ta līdz

rindas beigām: 3 cilpiņas, 1 garais stabiņš, 3 cil-

piņas, 5 pusstabiņi.
2. rinda. 3 stabiņi virs vidējiem pusstabiņiem,

3 cilpiņas, 3 pusstabiņi (1 pusstabiņš virs garā

stabiņa un 2 pusstabiņi blakus cilpiņās), 3 cilpi-

ņas utt.

3. rinda. 3 stabiņi virs stabiņiem, 4 cilpiņas
3 pusstabiņi virs pusstabiņiem, 4 cilpiņas utt.

4. rinda! 5 pusstabiņi (3 pusstabiņi virs 3 stabi

ņiem un pa vienam pusstabiņam blakus cilpiņas)
3 cilpiņas, 1 garais stabiņš virs vidējā no 3 pus

stabiņiem, 3 cilpiņas.
5. un 6. rinda. Pusstabiņi katrā iepriekšējās rin

das cilpiņā.
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7. rinda. Raksta intervāls tāds pats kā 1. rindā.
Mainīta ir tikai kārtība: virs vidējā no pirmās
rindas 5 pusstabiņiem 1 garais stabiņš un virs

gara stabiņa_s pusstabiņi. «Zirnekļi» veidojas pa-
mīšus kartībā (146. att.).

Džemperis vēdekļu rakstā (147. att.). Džemperi
tamborē no kokvilnas diegiem vai smalkas vilnas
dzijas. Pēc piegrieztnes (148. att.) tamborē atse-

višķi džempera priekšdaļu un mugurdaļu. Kad
sanu un plecu malas savienotas, aptamborē pie-
durkņu galus, apakšējo malu un kakla izgriezuma
vietu. Vienai raksta (149. un 150. att.) daļai nepie-
ciešamas 10 pamata pīnītes cilpiņas, tādēļ pīnītes
cilpiņu skaitam jābūt tādam, kas dalās ar 10, plus
2 cilpiņas.

/. rinda. Tamborējumamalā 2 pusstabiņi. Tālāk

periodiskais raksts —
3 cilpiņas, stabiņš (4. cil-

piņā), 3 cilpiņas, stabiņš (turpat 4. cilpiņā), 3 cil-

piņas, 3 pusstabiņi (8., 9. un 10. cilpiņā).
2. rinda. Malā 1 pusstabiņš. Tālāk 3 cilpiņas,

7 stabiņi ap triju cilpiņu loku, 3 cilpiņas, 1 pus-

stabiņš (virs vidējā no trijiem pusstabiņiem).
3. rinda. Malā 4 cilpiņas. Tad 7 pusstabiņi virs

7 stabiņiem, 5 cilpiņas.
4. rinda. Malā 3 cilpiņas, stabiņš, 3 cilpiņas.

Tālāk tamborē šādi: 3 pusstabiņi centrā virs 7 pus-

stabiņiem, 3 cilpiņas, 2 stabiņi, starp tiem 3 cilpi-
ņas, 3 cilpiņas.

5. rinda. Tamborē tāpat kā 2. rindu. 7 stabiņi
triju cilpiņu lokā, 3 cilpiņas, 1 pusstabiņš, 3 cil-

piņas.
Raksts veidojas pamīšus kārtībā.

Veste (151. att.). Vestes piegrieztnes pagatavo-
šanai nepieciešami šādi izmēri: gurnu apkārtmērs,

plecu garums un vestes garums (152. att.). Roku

izgriezumu dzi|umu un kakla izgriezuma slīpumu
var veidot pēc vēlēšanās. Vesti sāk tamborēt no le-

jas daļas. Kad muguras daļa un priekšas divas da-

ļas notamborētas, sašuj sānu vīles un plecus.
Vestes apakšējo malu, priekšējās malas un kakla

vietu var apšūt ar mestajām bārkstīm. Roku izgrie-
zumu vietas aptamborē ar pusstabiņiem. Vestes

priekšu var sastiprināt ar saktām, āķiem, pogām
vai aukliņām.

Šūniņu raksta tamborēšana (53. att.).
/. un 2. rinda. Tamborēkā tunēziskajā kvadrā-

tiņu rakstā (skat. 23. lpp.).
3. rinda. Rindu iesākot, uz tamboradatas ir viena

cilpiņa. Aiz šīs cilpiņas diegu apmet ap tambor-

adatu, tad tamboradatu virza zem diviem apakšē-

jiem diegiem (154. att. A), pavedienu nolaiž

priekšā, pieturot to ar labās rokas īkšķi, ar tambor-
adatas galu aizķer pavedienuun izvelk to cauri di-

viem apakšējiem diegiem (154. att. B). Apmetums
un cilpiņa paliek uz tamboradatas. Tad atkal veido

apmetumu, tamboradatu ievada zem diviem nāka-

majiem apakšējiem diegiem un izvelk jaunu cilpu.
Tā turpina līdz rindas beigām. Ja rindas beigās
paliek tikai viens apakšējais diegs, tad pirms tā

uzmet divus apmetumus, lai tamborējuma cilpu
skaits visā rindā nesamazinātos.

4. rinda un visas turpmākās pāra skaitļu rindas.

Tamborē kā parasti tunēziskajos rakstos.



154. att. Šūniņu raksta

veidošana.

155. att. Bārkšu

veidošana.

153. att. Šūniņu raksts un bārkstis.

5. rinda un visas turpmākās nepāra skaitļu rin-

das. Tamborē kā 3. rindu, tikai divu apakšējo diegu
pārsējumu veido pamīšus kārtībā.

.Bārkšu gatavošana. Tā kā ir vajadzīgs
diezgan garš gabals mesto bārkšu, tad vispirms uz

kada kociņa vai papes satin divus vienas krāsas

diegus tā, lai vienā kociņa galā būtu satīts viens

diegs un otrā galā otrs tikpat garš diegs. Uz otra

kociņa līdzīgi satin divus tikpat garus citas pieska-
ņotas krāsas diegus. Ar šiem diegiem veido bārkšu

pīnīti. Diegu, ar kuru met bārkstis, uztin uz ka-

mola. Visu šo diegu galus sasien mezglā.
Mesto bārkšu gatavošanā piedalās divi cilvēki.

Viens tur rokās uz kociņiem uztītos diegus: vienu

kociņu labajārokā, otru — kreisajā rokā. Otrs krei-

152. att. Vestes piegrieztne.

151. att. Veste.



sajā rokā tur lineālu vai kartona sloksnīti (tik

platu, cik garas vēlas bārkšu cilpas), uz kuras uz-

likti mezglā sasietie diegu gali, labajā rokā
—

ka-

molu. Diegu, kas satīts kamolā, apņem ap lineālu

virzienā no augšas uz leju un cilpas izvelk vienu

cauri otrai (155. att.). Cilpu maiņa jāizdara visu

laiku vienā virzienā, piemēram, labās rokas cilpa

jāizvelk cauri kreisās rokas cilpai.

Bārkstis var mest vienā krāsā vai arī mainot

156. att. Kleita

mezgliņu rakstā.

158. att. Mezgliņu

raksts.

157. att. Kleitas piegrieztne.

krāsu pa posmiem. Ja met mazos posmos, viena;

un otras krāsas diegi mainās pīnītē, ja posmi lie

lāki, — diega galunogriež un katrreiz sākno jauna

KLEITAS

Kleita mezgliņu rakstā (156. att.). Kleitu tam-

borē no smalkas vilnas dzijas (650 g) vai īrisa

diegiem (apmēram 36 kamoli). Piegrieztnes
(157. att.) izmēri atbilst 48. lielumam. Ja kleitu

159. att. Mezgliņu raksta tehniskais zīmējums.



vēlas valkai ar jostu, tad jostas vielā nesašaurina.

Kleitas priekšas augšda|a kairu pusi tamborē at-

sevišķi. Kad kleita sašūta, aptamborē priekšas

šķēlumu un kakla izgriezumu. Priekšas šķēlumu
sasaitē ar tamborētu aukliņu.

Mezgliņu raksts (158. att.).
/. rinda. 7 stabiņi, 1 cilpiņa, 2 stabiņi desmitajā

pīnītes cilpiņā, starp tiem mezgliņš (mezgliņu
veido 4 kopā savienotas cilpiņas), 1 cilpiņa, 2 sta-

biņi četrpadsmitajā cilpiņā un mezgliņš starp tiem,
1 cilpiņa, 2 stabiņi astoņpadsmitajā pīnītes cilpiņā
un mezgliņš starp tiem, I cilpiņa. Tad atkal 7 sta-

biņi, cilpiņa utt.

2. rinda. 7 stabiņi virs 7 stabiņiem, stabiņš,

mezgliņš, stabiņš (abi stabiņi vienā apakšējās rin-

das cilpiņā), cilpiņa, stabiņš, mezgliņš, stabiņš,

cilpiņa, stabiņš, mezgliņš, stabiņš, cilpiņa, stabiņš,
mezgliņš, stabiņš.

161. att. Svītru raksts. 162. att. Pīnītes ietamborēšana

svītru raksta tamborējumā.

3. rinda. 2 stabiņi un mezgliņš starp tiem, virs

7 stabiņiem (centrā) 3 stabiņi, virs 6. stabiņa 2

stabiņi un mezgliņš starp tiem, cilpiņa, 2 stabiņi
un mezgliņš, cilpiņa, tad 2 stabiņi un starp tiem

cilpiņa, cilpiņa, 2 stabiņi un mezgliņš starp tiem,
cilpiņa.

_____

160.att.Kleitasvītru rakstā.
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4. rinda. Raksta intervāls ir tāds pats kā

1. rindā, bet 7 stabiņus izvieto vidū starp iepriek-
šējo kaitu stabiņu grupām (159. att.).

Kleita svītru rakstā (160. att.). Pēc izmēriem

pagatavo piegrieztni. Kleitu veido taisnu, valkā ar

jostu. Priekšas daļā no jostas vietas līdz kakla

izgriezumam aizdare. Tās izveidošanai katru priek-
šas pusi paplatina par 3—4 cm. Labajā malā da-

rina pogcaurumus, un kreisajā malā iešuj pogas.

Kleitu sāk tamborēt no sānu malas. Sākuma pī-
nīte tik gara, cik gara ir kleita no paduses līdz

apakšējai malai. Pēc piegrieztnes veido paduses
izgriezumu, plecu slīpumu. Priekšas šķēluma vietā

uz jaunas pīnītes turpina otro malu.

Piedurknes veido vienādā platumā. Pīnīte tik

gara, cik gara ir piedurkne no paduses līdz galam.
Piedurknes pleca apaļumu veido pēc piegrieztnes.

Svītru raksts (161. att.).

/. rinda. Stabiņš katrā pamata cilpiņā.
2. rinda un visas turpmākās pāra skaitļu rindas.

Virs katra stabiņa pusstabiņš.
3. rinda un visas turpmākās nepāra skaitļu rin-

das. Stabiņu rinda. Pusstabiņam diegu ņem apkārt
no priekšpuses tā, lai virsējā pīnīte paliek otrā pusē.

Ja vēlas, lai tamborējums neizstaipās, iestrādā

oderi vai katrā stabiņu rindā apkārt katram stabi-

ņam tamborē parasto pīnīti. So pīnīti var tamborēt
citā krāsā (162. att.).

Meitenes kleitiņa (163. att.). Kleitiņa labāk iz-

skatās, ja tās augšdaļu tamborē biezākā rakstā, bet

164. att. Kleitiņas
piegrieztne.

163. att. Meitenes

kleitiņa.

lejas daļu mēžģīntamborējumā. Piegrieztni

(164. att.) pagatavo pēc valkātājas izmēriem ar

garām vai īsām piedurknēm. Vispirms tamborē

muguras un priekšas augšdaļu. Lejas daļu var tam-

borēt atsevišķi un vēlāk piešūt, veidojot mazas kro

ciņas, vai turpināt tamborēt uz leju citā rakstā.

Augšdaļas raksts (165. att.). /. un 2.

rinda. Tamborē kā tunēzisko kvadrātiņu rakstu.



165. att. Kleitiņas augšdaļas
raksts.

166. att. Kleitiņas augšdaļas
raksta veidošana.

167. att. Kleitiņas lejas daļas raksts.

3. rinda. Uzmet uz tamboradatas pavedienu

no aizmugures uz leju, tamboradatu ievada

zem diviem apakšējiem taisniem diegiem un

izvelk cilpiņu. Uz tamboradatas ir divas cil-

piņas — uzmestā un izvilktā. Ta turpina līdz

rindas beigām (166. att.).
4. rinda un visas para skaitļu rindas. Tam-

borē kā tunēziskajā kvadrātiņu raksta.

5. rinda. Virs uzmestās cilpiņas apmet ap

tamboradatu pavedienu un cauri apakšējai

cilpiņai izvelk jaunu cilpiņu, atstājot to_ uz

tamboradatas.Cilpu skaits ir uz pusi mazāks,

nekā tas bija 1. rindā. Talak raksts turpinās
bez izmainām.

Lejas daļas raksts (167. att.). Vē-

lams uztamborēt paraugu, lai precizētu cilpu
skaitu vienam robiņam un robiņu lielumu pie-

skaņotu diega resnumam. Sākuma var tam-

168.att. Kleitiņas lejas daļas raksta

tehniskais zīmējums.



borēt mazākus robiņus un lejas daļā tos papla-

tināt. . . ,

/. rinda. 15 pusstabiņi, 3 pīnītes cilpiņas izlaiž,

13 pusstabiņi, 3 pusstabiņi viena cilpiņā.
2. rinda. Stabiņu rinda. Sašaurinājuma stūrī iz-

laiž 5 cilpiņas net'amborētas unpaplatinājuma stūrī

vienā cilpiņā veido 5 stabiņus.
3. rinda. Pusstabiņi kā l. rindā.

4. rinda. Stabiņš, 2 cilpiņas. Augšējā stūri 2 iz-

vērsti stabiņi, apakšējā — satamborēti kopā

(168. att.).
5. rinda. Virs cilpiņām un stabiņiem tamborē

169. att. Zēna uzvalciņš.

170. att. Uzvalciņa piegrieztne.

pusstabiņus. To skaitam jābūt tādam, kāds bija sā-

kumā (katrā malā 15)-
Tālāk raksts atkārtojas.

Kleitiņas lejas daļu var tamborēt visu kopa (bez

sānu vīlēm).

KOMPLEKTI

Zēna uzvalciņš (169. att.). Uzvalciņu — jaciņu

un biksītes
— tamborē pēc piegrieztnes (170. att.).

Jaciņu sāk darināt no apakšējāsmalas abus priek-
šas gabalus un muguru kopā. Līdz padusēm

171. att. Uzvalciņa raksts.

172. att. Uzvalciņa

raksta veidošana.



173. att. Mazbērna uzvalciņš.

176. att. Uzvalciņa raksta tehniskais
zīmējums.

174. att. Uzvalciņa piegrieztne.

175. att. Uzvalciņa raksts.

tamborē taisni, tālāk turpina atsevišķi katru priek-

šas gabalu un muguru. Piedurknes sak tamborētno

lejas gala, pakāpeniski pieaudzējot cilpiņas. Ari

biksītes sāk veidot noapakšējās malas. Kad biksī-

tēm priekšas un muguras gabali notamborēti, sā-

nus un apakšu sašuj. Apakšā no iekšpuses veļams

iestrādāt drānas vai tamborētu kvadrātiņu.

Jaciņai sašuj plecus un iešuj piedurknes. Tas

malu var apadīt ar sviķeļainu josliņu (1 valdziņš

labiski, 1 valdziņš kreiliski vai 2 labiski, 2 krei-

liski).

Uzvalciņu tamborē tuneziskajā raksta (171. att.).

/. un 2.'rinda. Tamborē ka tuneziskajā kvadrā-

tiņu rakstā.
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3. rinda. Cilpiņas uzlasa uz tamboradatas, to

ievadot zem izveidotās pīnītes (172. att.). Tās pa-

velk garākas, lai tamborējuma virspuse neierautos.

Uzvalciņu var izrotāt, izšujot tā priekšas daļā
kādu rakstu.

Mazbērna uzvalciņš (173. att.). Mazbērnauzval-

ciņu — jaciņu un biksītes — darina pec pagatavo-
tās piegrieztnes (174. att.). Jaciņas muguras daļu

un abas priekšas daļas sāk tamborēt no apakšējās

malas. Vienā priekšas gabalā 4 vai 5 vietās veido

pogcaurumus. Lai tamborējuma raksts neizmainītu

virzienu, arī biksītes sāk tamborēt no lejas malas,

pakāpeniski pieaudzējot līdz vajadzīgajam platu-

mam. Biksīšu muguras gabala augšas daļas vidu

veido pagarinājumu (2 vai 3 kārtas).

Mazbērna uzvalciņu tamborē no triju krāsu dzi-

jas (175. att.).

/., 2. un 3. rinda. Tamborē pusstabiņus ar melnās

krāsas dziju.
4. rinda. 5 pusstabiņi, viens divapmetumu sta-

biņš, ko veido, apņemot pavedienu ap 2. rindas

pretī stāvošo pusstabiņu. Tā turpina —
5 pussta-

biņi un pagarinātais divapmetumu stabiņš. Tam-

borē ar brūnu dziju.
5. rinda. Tamborē pusstabiņus ar brūnas krasas

dziju. . , .
6 rinda. 4 pusstabiņi, 1 divapmetumustabiņš, ko

veido, apņemotpavedienu ap 1. brūnas rindas pus-

stabiņu, 5 pusstabiņi, 1 divapmetumu stabiņš.
_

7. rinda. Tamborē pusstabiņus ar bruņas krasas

dziju.

8. un 9. rinda. Tamborē pusstabiņus ar baltās

krāsas dziju. ,
»."'

B

10. un 11. rinda. Tamborē ar melno dziju. 5 pus-

stabiņi, 1 divapmetumu stabiņš. Garais stabiņš nav

tieši virs iepriekšējā brūnā garā stabiņa, bet pavir-

zīts uz labo pusi (176. att.). So rakstu var tambo-

rēt arī ar vairāku krāsu dziju. Pagarinātos stabi-

ņus var izvietot dažādi.

Kad uzvalciņš sašūts, ta malas aptamborē ar

pusstabiņiem vai citu stingrāku rakstu.

Zīdaina komplekts (177. att.). Komplekts sastāv

no jaciņas, biksītēm, cepurītes un zābaciņiem.

Jaciņa. Jaciņu darina pēc piegrieztnes

(178 att'.). Sāk tamborēt no muguras apakšējas

malas. Tamborē taisnu gabalu līdz padusēm. Tad

pieaudzē katrā malā noteiktu cilpiņu skaitu pie-

durkņu garumam un tamborē visu platumu līdz

sasniegta piedurkņu platuma puse. Kakla vietai at-

stāj 10—12 cm platu šķēlumu. Tālāk veido atse-

višķi katru piedurknes un priekšdaļas pusi. Kakla

šķēluma vietā uzmet jaunas cilpiņas un turpina

tamborēt piedurknes platuma otru pusi līdz padu-

sei. Pēc tam tamborē priekšas daļu. Līdzīgi veido

otras piedurknes daļu un otru priekšas gabalu

Kad jaciņa notamborēta pēc piegrieztnes, kakla

šķēluma vietā to pārloka uz pusēm un satamborē

piedurkņu un sānu malas. Kakla izgriezumu ap-

tamborē ar vienu stabiņu rindu. Virs stabiņiem da-

rina apkaklīti, jaciņas priekšas malas un apakšējo
malu aptamborē ar saulīšu vai pussaulīšu rakstu

rindu. To veido ar citas pieskaņotas krāsas dziju.

Beigās malas noslēdz ar pusstabiņu rindu, ko



177. att. Zīdaiņa komplekts.

178. att. Zīdaiņa jaciņas piegrieztne.

179. att. Bumbuļu gatavošana.

tamborē ar to pašu dziju, no kuras darina ja-
ciņu. Pie kakla ievelk divkrāsainu sagrieztu
aukliņu, un tās galos piestiprina bumbuļus.

Bumbuļu gatavošana.Pagatavo di-

vas kartona ripiņas (diametrs 3—4 cm) un

izgriež tām vidu tā, lai ripiņas platums būtu

1—P/2 cm (179. att.). Saliek abas kartona ri-

piņas kopā un starp tām ievieto izturīgu cilpā
sasietu diegu (lai vēlāk varētu savilkt un

stingri sasiet). Kreisajā rokā tur ripiņas un

diegu tā, lai tas neizvelkas, ar labo roku tin

ripiņām apkārt vairākās kārtās saliktu dziju.
Jo vairāk dzijas satin, jo biezāks ir bumbulis.
Ar šķēru galu aptīto dziju pārgriež starp
abām kartona ripiņām. Diegu, kas bija starp
ripiņām, stingri savelk un sasien mezglā. Ri-

piņas novelk no uztītās dzijas un pašu bum-

buli ar šķērītēm aplīdzina apaļu. Ripiņas iz-

manto citu bumbuļu izgatavošanai. Bumbu-

ļus piešuj vai piesien aukliņas galos.
Cepurīte. Cepurīti sāk tamborēt no pa-

kauša daļas apakšējās malas (180. att.). Sīs

181. att. Zābaci-

ņa piegrieztne.

180. att. Cepurītes
pakausīša daļas

piegrieztne.



daļas platums ir vienāds ar bērna pakausīša pla-

tumu, kam pieskaitīti 4 cm ērtumam.

Kvadrāta divas trešdaļas tamborē taisni, bet

augšējo daļu veido noapaļotu. Tālāk turpina tam-

borēt no viena apakšējā stūra pāri noapaļotajai
vietai līdz otram stūrim un atpakaļ. Tā tamborē,

līdz ir sasniegts cepurītes dziļums. To ieteicams

pagarināt, lai priekšā cepurītes maliņu varētu at-

locīt. Apakšējā malā tamborērindu stabiņu, aiz tās

vispakārt cepurītei, tāpatkā jāciņai, tamborē vienu

rindu saulīšu vai pussaulīšu un nobeidz ar pus-

stabiņu rindu. Stabiņu rinda ievelk aukliņu (galos

var piešūt bumbuļus), lai cepurīti varētu sasiet.

Zābaciņi (181. att.). Zābaciņu garumu aprē-

ķina, izmērot zīdaiņa kāju no papēdīša līdz celī-

tim. Izveido pīnīti zābaciņa garumā un tālāk tam-

borē rievotā tamborējumā (sk. 12. att.), līdz sa-

sniedz vajadzīgo platumu (lai ērti varētu uzvilkt

kājiņā). Apakšējā malā tamborērindu stabiņu. Tad

šo nialu sadala 3 daļās. Vidējo daļu tamborē glu-

dajā tamborējumā (sk. 11. att.), līdz izveidojas

183. att. Zīdaiņa jaciņas raksta

tehniskais zīmējums.
182. att. Zīdaiņa

biksīšu piegrieztne.

kvadrātiņš. Pēdas daļu tamborē no zābaciņa

augšdaļas apakšējā stūra apkārt kvadrātiņam hdz

otrajam stūrim. Pirmajās divas rindās kvadrātiņa

augšējos stūros pa cilpiņai pieaudzē, bet apakšējos

stūros pa divām cilpiņām samazina. Tālāk tamborē

tik daudz rindu turpvirzienā un atpakaļvirzienā,

līdz pēda tieK izveidota pietiekami dziļa un gara.

Zābaciņa augšas daļu un pēdiņu parloka un sānu

malas satamborē. Zābaciņu augšējo malu aptam-

borē ar citas krāsas dzijas pussaulīšu rindu. Sta-

biņu vietā iever aukliņu tā, lai zābaciņa virspusē

varētu sasiet. Galos var piešūt bumbuļus.
Biksītes. Biksītes ieteicams darināt tādas, lai,

zīdainīti daudz negrozot, varētu ērti apmainīt mit-

ros autiņus. Biksīšu muguras daļas un sānu daļu

platumam jābūt vienādam ar zīdaiņa vidukļa ap-

kārtmēru, kam pieskaitīti 5 cm ērtumam. Pirmās

trīs rindas tamborē izraudzītajā rakstā, tad veido

rindu stabiņu. Aiz tās turpina tamborēt izraudzī-

tajā rakstā,'līdz sasniegts biksīšu vajadzīgais ga-

rums. Tad apakšējās malas vidu tamborē 10—

12 cm platu gabalu — biksīšu priekšējo piepogā-

jamo daļu (182. att.). Tās garums ir vienāds ar

biksīšu muguras un sānu daļu garumu. Ari sis da-

ļas galā tamborē rindu stabiņu un nobeidz to ar

pamata raksta trim rindām. Priekšas daļai piešuj

vai pietamborē pa divām cilpiņām katrā sana, lai

to varētu piepogāt pie sānu malām. Biksīšu augš-

daļā stabiņu rindā iever aukliņu. Vienu tas galu

iever arī atlocītajā priekšas daļā.
Zīdaina jaciņasun cepurītes raksts.

/. rinda. Pusstabiņš katrā pīnītes cilpiņā.
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2. rinda. 2 cilpiņas, 7 stabiņi katrs savā apakšē-
jās kārtas cilpiņā (līdz galam neiztamborē — pē-
dējā cilpiņa paliek uz adatas), tad aizķer diegu un

izvelk cilpiņu cauri visām 8 cilpām, kas ir uz tam-

boradatas, iztamborē 2 cilpiņas un vienu pussta-
biņu virs apakšējās kārtas pusstabiņa. Tā turpina
līdz galam.

3. rinda. Pusstabiņš virs pusstabiņa, 7 stabiņi
iepriekšējās rindas 7 stabiņu savienojumu lokā,

pusstabiņš.
4. un 5. rinda. Pusstabiņi.
6. rinda. Tamborē tāpat kā 2. rindu, tikai tā sā-

kas ar 3 stabiņiem un saulītes veidojas pamīšus
kārtībā (183. att.).

Pludmales komplekts (184. att.). Pludmales kom-

plekta sastāvā bez krūštura un biksītēm vēl ietei-

cams darināt uzmetni (mētelīti). Komplektu tam-

borē no mīkstiem kokvilnas diegiem, lentītēm vai

vilnas dzijas. Elastīgāks ir pludmales komplekts,
kas tamborēts no vilnas vai pusvilnas dzijas.

Krūštura, biksīšu un uzmetņa augšdaļas rakstu

izvēlas blīvāku un stingrāku. Uzmetņa lejas daļu
ieteicams tamborēt vieglākā, krokās krītošā rakstā.

Krūšturis. Krūštura piegrieztnes (185. att.)
pagatavošanai nepieciešami šādi izmēri: krūšu ap-

kārtmērs augstākā vietā, krūšu apkārtmērs zem

krūtīm un attālums starp krūtīm.

AB=
l/2 krūšu apkārtmēra (augstākajā vietā).

ED=AB
— l/2

attāluma starp krūtīm.

AH=l/2 attāluma starp krūtīm +2 cm (3 cm).
Krūšturi sāk tamborēt no apakšējās malas ED,

malu DH veido slīpu. Kad krūštura apakšējā daļa

notamborēta līdz punktam G, uzmet cilpiņas malas
EG garumā un turpina tamborēt krūštura augšējo
daļu. Malas FG un GE sašuj vai satamborē.

Līdzīgi tamborē arī otru krūštura pusi. Lai rak-

sta labā puse būtu virspusē, šo krūštura pusi sāk

tamborēt no piegrieztnes otra apakšējā stūra. Abu
gabalu stūrus sašuj kopā, laižot vienu pāri otram

tik tālu, cik tas nepieciešams krūšu attāluma nore-

gulēšanai. Apkārt visam krūšturim aptamborē pus-

stabiņu kārtas vai piešuj divkrāsainu aukliņu.
Krūštura mugurpusē atstāj aukliņas galus, lai va-

rētu to sasiet. Arī plecu lencītes darina tāpat kā

krūštura apmali.
Priekšā, kur abas daļas savienotas, var uzšūt

tamborētu ziediņu.
Biksītes. Biksīšu piegrieztnes (186. att.) pa-

gatavošanai nepieciešami šādi mēri: 1) jostas vie-

tas apkārtmērs, 2) gurnu apkārtmērs, 3) biksīšu

garums.

Biksītēm tamborē atsevišķi muguras un priekšas
daļu. Abas daļas sāk tamborēt no apakšējās malas.

Ja biksītes darina pogājamas sānos, tad vienu

priekšas malu paplatina par 3—4 centimetriem. Ja

aizdares vietā šuj ātrslēdzēju, tad mala nav jāpa-
garina. Biksīšu muguras daļai augšu veido noapa-

ļotu, lai veidotos pagarinājums.
Biksītēm viena sāna malas sašuj, otrā iestrādā

aizdari. Augšējo malu un staru galus var stingri
aptamborēt vai kreisajā pusē piešūt drānas slejas,
kas satur malas.

Krūštura un biksīšu raksts (187. att.).
/. un 2. rinda. Tamborē pusstabiņus.



184. att. Komplekts
pludmalei.

185. att. Krūštura

piegrieztne.
187. att. Krūštura un biksīšu raksts.

188. att. Krūštura un biksīšu raksta

tehniskais zīmējums.

189. att. Uzmetņa piegrieztne.

186. att. Biksīšu piegrieztne.
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190. att. Uzmetņa augšdaļas raksts.

191.att. Uzmetņa augšdaļas raksta
veidošana.

192. att. Uzmetņa lejas daļas raksts.

193. att. Uzmetņa lejas daļas raksta veidošana.

3. rinda. Pusstabiņš, stabiņš, kurš apņemts ap
t. rindas pusstabiņu. Stabiņš veidojas ar pagari-
nātu apakšējo cilpu. Tā turpina — pusstabiņš, pa-

garinātais stabiņš (188. att.).
4. rinda un visas pāra skaitļu rindas. Pusstabiņi.

5. rinda. Virs iepriekšējās rindas pusstabiņa pa-

garinātais stabiņš, virs pagarinātā stabiņa pus-

stabiņš.
Krūštura un biksīšu tamborēšanai var izmantot

arī parasto stabiņu un pusstabiņu rakstu.



Uz mc t n i s. Uzmetni darina pēc piegrieztnes
(189. att.), ko pagatavo pēc valkātājas izmēriem.

Sāk tamborēt no pleca augšējā stūra, pakāpeniski
pieaudzējot plecu slīpumu un kakla izgriezumu.
Līdz krūšu iešuves vietai tamborē uzmetņa augš-
daļas rakstu, no tās lejas daļas rakstu. Uzmetņa
lejas daļas garumu un platumu darina atbilstoši

valkātājas auguma īpatnībām. Tievam, slaidam

augumam ieteicams īsāks un platāks uzmetnis, bet

resnākam
— garāks un šaurāks. Kad abas priekšas

daļas un mugura notamborēta, sašuj plecu vietas,
iešuves un sānus. i\aKia un roku vietas, kā ari

apakšas malu un priekšas malas var aptamborēt ar

zobiņiem, pussaulīšu vai cita raksta josliņu. Uz-
metni var sapogāt vai sasiet ar tamborētu saitīti.

Uzmetņa augšdaļas raksts (190. att.).
Uzmetņa augšdaļu tamborē tunēziskajā tambo-

rējumā.
1. un 2. rinda. Tamborē kā tunēziskajā kvadrā-

tiņu rakstā (sk. 23. lpp.).
3. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Pirmo

malas vertikālo cilpiņu veido tāpat kā kvadrātiņu
rakstā (cauri pirmajai cilpiņai iztamborē vienu cil-

piņu), tad tamboradatu ievada zem otrās un trešās

vertikālās cilpiņas, aizķer pavedienu un izvelk

vienu cilpiņu. Pēc tam tamboradatu ievada zem

virsējā horizontālā diega, aizķer pavedienu un iz-

velk cilpiņu. Tā turpina līdz rindas beigām
(191. att.).
Uzmetņa lejas daļas raksts (192.

att.). Uzmetņa lejas daļas rakstu tamborē ar pa-
rasto tamboradatu.

/. rinda. Septiņi stabiņi katrs savā pamata cil-

piņā un gaisa cilpiņa, izlaižot vienu pamata cilpiņu
zem tās. Tā turpina līdz rindas beigām — 7 stabiņi,
1 cilpiņa.

2. rinda un visas pāra skaitļu rindas. Virs trim

stabiņiem 3 stabiņi, virs ceturtā stabiņa stabiņš, ko

veido, no priekšpuses apņemot pavedienu ap apak-
šējo stabiņu. Virs nākamajiem trim stabiņiem
3 stabiņi, virs cilpiņas cilpiņa.

3. rinda un visas nepāra skaitļu rindas. Tamborē

tāpat kā 2. rindu, tikai vidējo (ceturto) stabiņu
veido, apņemotpavedienu no mugurpuses ap apak-
šējās kārtas stabiņu (193. att.).

Ja svārkiem vēlas veidot zvanveida paplatinā-
jumu, var palielināt gaisa cilpiņu vai izvirzīto sta-

biņu skaitu.

ZEĶES

Zeķu tamborēšanai izmanto smalku vilnas dziju
vai mīkstus kokvilnas diegus.

Garās zeķes. Jānoņem mērs 15—20 cm virs ceļa
un apkārt potītes vietai. Līdz celim zeķi sašaurina

nenoteiktās vietās, bet zem ceļa noteiktās vietās
—

vai nu mugurpusē, vai katrā sānu malā. Tādēļ jau
sākumā jāaprēķina, cik vietās jāizdara sašaurinā-

šana, lai atstarpes starp sašaurinājuma vietām va-

rētu izveidot vienādas. Sašaurinot jāņem vērā rak-

sta īpatnības.
Garajām zeķēm sākuma valni s—lo cm platumā

tamborē gludajā pusstabiņu vai stabiņu rakstā, tā-

lāk zeķi tamborē izraudzītajā rakstā.



194. att. 1. zeķu raksts. 195. att. 1. zeķu raksta tehniskais

zīmējums.

196. att. 2. zeķu raksts.

Pēdas virsu tamborē, bet apakšu vēlams pie-
adīt. Tad tā ir plānāka un ērtāka.

Pusgarās zeķes. Jānoņem mērs zem ceļa locīta-

vas un apkārt potītes šaurākajai vietai. Augšējo
malu tamborē dubulti, lai varētu ievērt gumiju.
Līdz kājas resnākajai vietai tamborē taisni izrau-

dzītajā rakstā. Tālāk sašaurina, tāpat kā tamborē-

jot garās zeķes. Pēdu pieada vai pietamborē.

Zeķu raksti

1. raksts (194. un 195. att.). /. rinda. 7 stabiņi,
4 cilpiņas.

2. rinda. 5 stabiņi, 2 cilpiņas, 1 stabiņš, 2 cil-

piņas.
3. rinda. 3 stabiņi, 2 cilpiņas, 3 stabiņi, 2 cil-

piņas.

4. rinda. 1 stabiņš, 2 cilpiņas, 5 stabiņi, 2 cil-

piņas.
5. rinda. 4 cilpiņas, 7 stabiņi.
2. raksts (196. un 197. att.). /. rinda. Pusstabiņš,

3 cilpiņas.
2. rinda. Pusstabiņš virs 3 cilpiņām, 2 cilpiņas,

4 stabiņi ap otrām 3 cilpiņām, 2 cilpiņas.

3. rinda. Pusstabiņš virs pirmā stabiņa, 3 cilpi-

ņas, pusstabiņš virs ceturtā stabiņa, 3 cilpiņas.

4. rinda. 4 stabiņi ap pirmajām trim cilpiņām,
2 cilpiņas, pusstabiņš ap otrajām trim cilpiņām,
2 cilpiņas.

3. raksts (198. un 199. att.). / rinda. Katrā tre-

šajā pīnītes cilpiņā 2 stabiņi un 2 cilpiņas starp
tiem. Veidojas trīsstūrīši.



197. att. 2. zeķu raksta
tehniskais zīmējums.

2. rinda. Blīva stabiņu rinda —
ik pa 4 stabiņiem

apkārt 2 cilpiņām.
3. rinda. Starp 4 apakšējās rindas stabiņiem

2 stabiņi un 2 cilpiņas starp tiem. Tamborē tāpat
kā pirmorindu.

APKAKLĪTES

Apkaklīti var tamborēt no baltiem vai pieska-

ņotas krāsas zīda vai kokvilnas diegiem, kā arī

no tās pašas drānas noārdītiem diegiem, no kā

šūts tērps.
Apkaklīte mezgliņu rakstā (200. att.). Izmēra

tērpa kakla izgriezuma apkārtmēru. Tā garumā no-

tamborē pīnīti.

198. att. 3. zeķu raksts.

200. att. Apkaklīte
mezgliņu rakstā.

201. att. Apkaklītes
raksta tehniskais

zīmējums.

199. att. 3. zeķu raksta

tehniskais zīmējums.
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202. att. Garo cilpiņu apkaklīte.

203. att. Garo cilpiņu
tamborēšana.

/. rinda. 2 stabiņi vienā pīnītes cilpiņā, starp
stabiņiem mezgliņš, 3 cilpiņas virs trim pamata

cilpiņām.
2. un 3. rinda. Virs cilpu loka 2 stabiņi un mez-

gliņš starp tiem, 4 cilpiņas.
4. rinda. Virs cilpu loka 2 stabiņi un mezgliņš

starp tiem, 5 cilpiņas.
5. rinda. Virs cilpu loka 2 garie stabiņi un cil-

piņa starp tiem, 3 cilpiņas, mezgliņš, 3 cilpiņas.

6. rinda. 2 garie stabiņi virs cilpas starp stabi-

ņiem, starp tiem cilpiņa, 3 cilpiņas, mezgliņš,
3 cilpiņas.

7. rinda. Virs cilpiņas starp 2 garajiem stabi-

ņiem 2 garie stabiņi un 2 cilpiņas starp tiem, tad

6 cilpiņas, 2 garie stabiņi, 2 cilpiņas starp tiem,
6 cilpiņas, virs trešā pāra garo stabiņu 2 pussta-
biņi un 2 cilpiņas starp tiem, 6 cilpiņas.

8. rinda. Visapkārt apkaklītei pusstabiņi, virs

stabiņu pāriem mezgliņi (201. att.).

Garo cilpiņu apkaklīte (202. att.). Pamatā va-

jadzīgā garuma pīnīte.
/. rinda. 1 cilpu izvelk garu, tamboradatu aiz-

ķer aiz diega un cilpas augšā izveik mazu cilpiņu,
tad tamboradatu ievada aiz trešā garās cilpas
diega, aizķer diega pavedienu un izvelk cauri

cilpai, kas ir uz tamboradatas. Atkal izvelk garo

cilpu, satamborē ar mazo cilpu un ar pusstabiņu
piesaista pie pamata pīnītes 5. vai 6. cilpā. Tā tur-

pina līdz rindas beigām.
2. rinda un visas turpmākās rindas. Pusstabiņš

virs iepriekšējās rindas mazās cilpas, kas ir starp

garajām cilpām. Tad tamborē garo cilpu, īso cilpu,
garo cilpu, īso cilpu un pusstabiņu virs iepriek-
šējās rindas cilpas utt. (203. att.).

Apkaklītes apļa formu veido, pakāpeniski paga-
rinot garās cilpas.

Apkaklīte stabiņu rakstā (204. att.). /. un

2. rinda. Pusstabiņš katrā cilpiņā.
3. rinda. 2 cilpiņas un stabiņš katrā 3. pussta-

biņā.



4. rinda. Virs katra stabiņa garais (divapme-
tumu) stabiņš, virs 2 cilpiņām 3 cilpiņas.

5. un 6. rinda. Virs katra divapmetumu stabiņa

trīsapmetumu stabiņš, virs 3 cilpiņām 4 cilpiņas.
7. rinda. Virs trīsapmetumu stabiņa četrapme-

tumu stabiņš, virs 4 cilpiņām 5 cilpiņas.
8. rinda. Virs katra četrapmetumu stabiņa piec-

apmetumu stabiņš, virs 5 cilpiņām 5 cilpiņas.
9. rinda. Virs 4 stabiņiem pa piecapmetumu sta-

biņiem un starp tiem pa 6 cilpiņām. Virs 5. piec-
apmetumu stabiņa pusstabiņš un tam abās pusēs

pa 10 cilpiņām.
10. rinda. Virs 10 cilpiņām un pusstabiņa pus-

stabiņi, tad 10 cilpiņas, 1 piecapmetumu stabiņš,
7 cilpiņas, 1 piecapmetumu stabiņš, 10 cilpiņas.

//. rinda. Katrā cilpiņā pusstabiņš.
Apkaklīte lapiņu rakstā (205. att.). 1. rinda.

Katrā trešajā cilpiņā divi stabiņi, starp tiem 3 cil-

piņas.
2. rinda. Katrā loka otrajā cilpiņā 2 stabiņi,

starp tiem 3 cilpiņas.
3. rinda. Tamborē tāpatkā otro rindu.

4. rinda. Virs katra otrā cilpu loka pusstabiņš,

starp pusstabiņiem 5 cilpiņas.
5. rinda. Virs katra otrā cilpu loka 2 trīsapme-

tumu stabiņi, 3 cilpiņas, 2 trīsapmetumu stabiņi,
5 cilpiņas, 2 trīsapmetumu stabiņi, 3 cilpiņas un

2 trīsapmetumu stabiņi. Iztamborē 1 cilpiņu, tad

atkal raksts atkārtojas.
6. rinda. Lapiņas veido tāpat kā 5. rindā, bet

virs cilpiņām starp lapiņām tamborē cilpiņu, sta-

biņu, cilpiņu.

7. rinda. Lapiņas tamborē tāpat, bet starp lapi-
ņām 2 cilpiņas, 1 stabiņš, 2 cilpiņas.

Apkārt aptamborē pusstabiņu kārtu un starp la-

piņām veido mezgliņus.

204. att. Apkaklīte stabiņu rakstā

(tehniskais zīmējums).

205. att. Apkaklīte lapiņu rakstā

(tehniskais zīmējums).



PAKLĀJS

Tamborēts paklājs (206. att.). Garbārkšu paklāja

pagatavošanai vajadzīga divās vai vairākās kārtās

satīta dzija, biezs, stingrs audums (matraču vai

maisu audums) un resna metāla vai koka tambor-

adata.

Lai resnu diegu ērti varētu ar tamboradatu iz-

vilkt cauri audumam,tajā (tamborēšanas virzienā)
ik pēc diviem vai trijiem diegiem izvelk dažus die-

gus. Diegi no auduma jāvelk pakāpeniski, jo citādi

neizvilktie diegi saslīd un tas apgrūtina tamborē-

šanu. Neizvilktos diegus var arī apmetināt, ta

iegūstot stingrāku pamatu.

Bārkšu tamborēšana.Audumu neizvilkto

diegu vietā pārloka tā, lai izvilkto diegu svītras

būtu viena otrai pretī. Ar kreiso roku tur audumu

un tamborējamā diega galu. Rindas pirmo cilpu
tamborē šādi: ievada tamboradatu izvilkto diegu

slejā, aizķer tamborējamo diegu un izvelk cilpiņu,

aizķer diegu virs auduma un izvelk to cauri cilpi-
ņai,' tad atkal ievada tamboradatu tajā pašā vieta

izvilkto diegu slejā, izvelk cilpiņu un tai cauri tik

garu cilpu, cik garas vēlas paklāja bārkstis (2—
5 cm). So garo cilpu nenolaiž no tamboradatas.

Aiz trim vai četriem auduma diegiem izvelk jaunu

cilpiņu, aizķer diegu virs auduma un izvelk tikpat

garu'cilpu, ka iepriekšējā bārkšu cilpa. Tā turpina

206. att. Paklāja tam-

borēšana.
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tamborēt — izvelk mazo cilpu cauri audumam, tai

cauri garo cilpu auduma virspuse. Lai vieglāk butu

noregulēt cilpu garumu un pievilkt mazo cilpiņu,
2—4 cilpas atstāj uz tamboradatas

:

Notamborētam paklājam apakšā piešuj stingru

oderi. Paklāja galos var piestiprināt bārkstis.

TAMBORĒTI MOTĪVI (ĪRU TAMBORĒJUMI)

Tērpu rotāšanai var izmantot tamborētus motī-

vus (207. att.). Tos var tamborēt no dažāda rup-

juma vilnas dzijas, kokvilnas vai zīda diegiem.
Mazā lapiņa (207. att. a). Uztamborē 8 cilpiņu

pīnīti. Septītajā cilpiņā veido pusstabiņu un sta-

biņu. Tālāk katrā cilpiņā tamborē pa stabiņam un

pēdējā pagrieziena cilpiņā —
4 pusstabiņus. Otrajā

pīnītes malā tamborē katrā cilpiņā stabiņu un gala

cilpiņā 3 pusstabiņus (208. att.). Diega galu ar sa-

vienojuma cilpiņu savieno ar pusstabiņu, norauj un

kreisajā pusē ieloka. ,
Mazais ziediņš (207. att. b). Diegu sasien apli

un tam apkārt aptamborē 10 pusstabiņus. Iztam-

borē 3 cilpiņas pacēlumam. Viena apakšēja cilpiņa

veido 4 stabiņus, līdz galam tos neiztamborējot, un

savieno tos ar vienu cilpu, tad_ tamborē 3 cilpiņas,

pusstabiņu nākamajā apakšējā cilpiņā, 3 cilpiņas,

4 savienotos stabiņus utt. (209. att.).
Ziediņš (207. att. c). No piecu cilpiņu pīnītes

izveido 'apli. Ap apli tamborē 5 piecu cilpiņu loci-

ņus. Tamborē šādi: 5 cilpiņas, pusstabiņš, 5 cilpi-

209. att. Mazā ziediņa

tehniskais zīmējums.
208. att. Mazās lapiņas

tehniskais zīmējums.

ņas, pusstabiņš. Noslēdz ar savienojuma cilpu. Di-

vas savienojuma cilpiņas tamborē pacēlumam. Ot-

rajā aplī katrā apakšējo cilpiņu lokā tamborē pus-

stabiņu un starp pusstabiņiem 6 cilpiņas. Pedeja

aplī virs sešu cilpiņu loka tamborē pusstabiņu, sta-

biņu, 2 garos stabiņus katrā no divām vidējām cil-

piņām, tad stabiņu un pusstabiņu (210. att.). Ta

atkārto virs katra cilpiņu loka.

Zvaigznīte (207. att. d). No 8 cilpiņām izveido

apli. Notamborē 3 cilpiņas pacēlumam. Tad katra

apakšējā cilpiņā veido 4 nenoslēgtus divapmetumu

stabiņus un ar vienu cilpu tos satamborē kopa.

Starp' stabiņu kūlīšiem tamborē 5 cilpiņas. Otra

aplī apkārt 'katram cilpu lokam veido 3 pusstabi-

ņus, trīscilpiņu mezgliņu un 3 pusstabiņus

(211. att.).

Pārsliņa (207. att. c). No 10 cilpiņām izveido

aP)' aplis. Viena cilpiņa pacēlumam. Katrā apak-

šējā cilpiņā divi pusstabiņi.



207. att.Tamborēti motīvi.
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2. ap/ts. Divas cilpiņas pacēlumam. Virs viena

pusstabiņa stabiņš, virs otra pusstabiņa divi sta-

biņi.
3. aplis. Četras cilpiņas pacēlumam. Virs trim

stabiņiem pa vienam nenoslēgtam divapmetumu
stabiņam, tad šos stabiņus savieno ar vienu cilpu,
4 cilpiņas, pusstabiņš virs nākamā stabiņa, 8 cil-

piņas, pusstabiņš virs nākamā stabiņa, 4 cilpiņas.
Tā turpina visapkārt aplim.

4. aplis. Pacēlumam četras savienojuma cilpas
pa malas cilpiņām. Pusstabiņš apakšējo stabiņu
savienojuma centrā, 5 cilpiņas un pusstabiņš as-

toņu cilpiņu loka centrā, 5 cilpiņas.
5. aplis. Virs katra apakšējo cilpiņu loka — 2 pus-

stabiņi, 2 stabiņi, divapmetumu stabiņš, 2 divap-
metumu stabiņi loka centrā cilpiņā, divapmetumu

stabiņš, 2 stabiņi, 2 pusstabiņi. Noslēdz ar savie-

nojumacilpu (212. att.).

DRĀNAS MALU APTAMBORĒŠANA.

Aptamborēta apkaklīte, kakla izgriezuma maliņa
vai piedurkņu gali ir bieži sastopams apģērba ro-

tāšanas veids. Materiālam, ar ko aptamborē drā-

nas maliņu, jābūt tādam pašam kā drāna, tas ir,

vilnas auduma malas aptamborēšanai jāizmanto
vilnas dzija vai no tā paša auduma noārdīti diegi,
kokvilnas auduma malas aptamborēšanai — kok-

vilnas diegi. Nākamajās lappusēs redzami vairāki

drānas malu aptamborēšanasraksti.

210. att. Ziediņa

tehniskais zīmē-

jums.

211. att. Zvaigznī-
tes tehniskais zī-

mējums.

212. att. Pārsliņas
tehniskais

zīmējums.
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