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No autores

Sī grāmata ir domāta ne tikai tiem, kas grib
iemācīties adīt, bet arī tiem,kas jauprot adīt.

Adīšana ar rokām ir kļuvusi ļoti populāra. Ar rokām

adīti trikotāžas izstrādājumi ir dekoratīvi, savdabīgi
un dažkārt skaistuma un elegances ziņā nav

sliktāki par rūpnieciski ražotu trikotāžu. Pašu

rokām darinātie adījumi —

cepures un šalles,
blūzītes un bezroči, jaciņas un mēteļi, sporta svīteri

un jakas —
ir plaši izplatīti. Sevišķi iepriecina tas,

ka ar adīšanu aizrāvusies jaunatne. Tas ir arī

saprotams! Sis rokdarbu veids dod iespēju izgatavot
individuālus apģērba gabalus, kas atbilst

visjaunākās modes prasībām.
Daļa adīšanas cienītāju ir mācījušās speciālos

kursos, vairums apguvušas prasmi adīt patstāvīgi,
bez jebkādas sistēmas, daudzas vēl tikai tiecas

iemācīties. Pasniedzējas darba pieredze, lasītāju
vēstules, kas atsūtītas uz speciālo žurnālu un

albumu redakcijām, deva iespēju izstudēt un

vispārināt adīšanas cienītāju, kā arī kursu

pasniedzēju daudzās vēlmes, ierosinājumus un

lūgumus un uz to pamata izstrādāt apmācības
programmu, kas dota šajā grāmatā. Tā paredzēta
34—36 nodarbībām,kas katra ilgst 3 stundas (viena
nodarbība nedēļā).

Programmas būtība ir šāda: pēc iepazīšanās ar

dzijas īpašībām un galvenajiem adīšanas

paņēmieniem kursu klausītājas uzsāk dažādu jaku
adīšanu. Darinot konkrētu modeli, vienlaikus tiek

apgūta apkakļu, kabatu, cepuru, cimdu, īso zeķu
adīšanas tehnika.

Programma ir plaša, taču, kā rāda prakse, pilnīgi
reāla: daudzi modeļi, kas doti šajā grāmatā, ir

audzēkņu — agrāko adīt nepratēju pirmie darbi.

Mācīšanas darbā tiek izmantoti pazīstami
pedagoģiski paņēmieni, kas maksimāli ekonomē

mācību laiku un ceļ audzēkņu aktivitāti. Tā,

piemēram, lai taupītu nodarbību laiku, nākas

atteikties nopierakstu diktēšanas
—

vielas galvenā
daļa tiek iepriekš nodrukāta un izsniegta kursantēm

patstāvīgajam darbam mājās. Lielā mērā palīdz

mājās paveiktie kontroluzdevumi, kurus pasniedzējs
pārbauda brīvajā laikā - It īpaši liela nozīme ir
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pirmajiem kontroldarbiem, jo tie dod iespēju ne

tikai redzēt grupas vispārējo sagatavotību, bet arī

iepazīties ar kursu klausītāju spējām un gaumi. Tas

ir svarīgi, lai varētu atrast individuālu pieeju katrai

no tām. Kursantēm turpmākajam patstāvīgajam
darbam ir nepieciešami un derīgi kontroldarbi (gan
klases, gan mājas), kuros tiek analizēta zīmējumos
un fotogrāfijās attēloto dažādo trikotāžas modeļu

izgatavošanas tehnika.

Minētie paņēmieni nepavisam neaptver visas

iespējas, kā var ekonomēt mācību laiku, palielināt
interesi par darbu klasē un patstāvīgo darbu,kā

attīstīt radošo aktivitāti.

Adīšana ir brīnišķīgs sens, bet ne novecojis
rokdarbu veids. Tā ir patiesi masveida māksla, kas

uzņēmusi sevī visu laikmetu unvisu tautu

.mākslinieciskās daiļrades pieredzi. Adīšana, tāpat
kā jebkurš cits lietišķās mākslas veids, pastāvīgi
attīstāsun pilnveidojas, tāpēc neviens darbs nevar

būt absolūti pilnīgs un pabeigts. Sī grāmata ir tikai

mēģinājums palīdzēt lasītājām apgūtun iemīlēt šo

aizraujošo nodarbošanos.

Grāmatas viela ir adītmācīšanas pieredzēs
rezultāts. Pēc autores domām, vielas izklāsts
nodarbību veidā ir pārskatāmāks unērtāks, ja teksts

ir sīki ilustrēts. Sajā darbā ir savākts daudz

fotogrāfiju un zīmējumu. Grāmatā sniegtās modeļu
kolekcijas darināšanā piedalījušās kultūras nama

«Sozidateļ» (Maskava) adīšanas kursu klausītājas,
īpašu pateicību par ilustratīvo materiālu autore

izsaka fotokorespondentam V. Piganovam, grafiķei
J. Belovai un «Zurnal mod» redakcijai.
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No adīšanas vēstures

Arheoloģiskie izrakumi liecina par to, ka cilvēki

adījuši jau sirmā senatnē. Pirmie adījumi, kas sa-

glabājušies līdz mūsu dienām, attiecas uz mūsu

ēras 3.—5. gadsimtu. Taču izpildījuma ļoti sarež-

ģītā tehnika liek domāt, ka adīšana ar rokām ra-

dusies daudzus gadsimtus pirms mūsu ēras. Izra-

kumi Gruzijas teritorijā pierāda, ka senajām ciltīm

adīšana bijusi pazīstama jau 1. gadu tūkstotī pirms
mūsu ēras.

Reti sastopama adīta josta ar kolibri rakstiem

(mūsu ēras 3. gs.) izstādīta Detroitas Mākslas insti-

tūta Tekstilgalerijā. Sarežģītais raksts un smalkā

krāsu saskaņa liecina par augsto izpildījuma teh-

niku. Saglabājušies ēģiptiešu kapenēs atrastie adī-

tie priekšmeti, kas attiecas uz mūsu ēras 4.—5. gad-
simtu. Viens no tiem ir no krāsainas dzijas darināta

bērnu īsā zeķīte. Tās adīšanas tehnika diezgan sa-

režģīta: kājas lielais pirksts atdalīts no pārējiem
pirkstiem, lai starp tiem varētu izvērt sandales

siksniņu.
Cits seno rokdarbu paraugs ir atlikums no brī-

nišķīga arābu adījuma (mūsu ēras 7.—9. gs.) ar

krāsas un kompozīcijas ziņā sarežģītu ģeometrisku
rakstu. Aptuveni uz 12. gadsimtu attiecina adītu

šalli ar līdzīgu ornamentu (Ēģipte).
12. gadsimtā adīšana bija pazīstama arī Itālijā

un Spānijā. Anglijā un Francijā adījumi pirmo reizi

pieminēti 13.—14. gadsimtā. Pēc vienām ziņām, tas

ir 1387. gads, bet Etjēns Bualo «Amatu grāmatā»,
kas sarakstīta 1260. gadā, piemin cepuru adītājas.
13. gadsimtā parādās adīti dūraiņi, pirkstaiņi un

zeķes. Šādus adījumus valkāja bruņinieki zem bru-

ņām. Sos un citus adījumus darinājuši galvenokārt
ar adāmadatām, kas bijušas izgatavotas no koka,
kaula un metāla (dzelzs, misiņa vai sudraba stiep-
les). Bijusi pazīstama arī tamborēšana ar koka,

kaula un metāla tamboradatām.

Grūti tagad ir droši pateikt, kurā valstī tikusi no-

adīta pirmā zeķe bez vīles — Anglijā vai Spānijā. Taču

neapstrīdams ir tas, ka šīs ērtās, kājai piegulošās ze-

ķes kļuvušas par tā laika vīriešu modernā apģērba
sastāvdaļu. Sākumā šādas zeķes bijušas ļoti dārgas
un tās valkājuši tikai karaļi un galminieki.
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14.—15. gadsimtā parādījušās adītas kapuces, bik-

ses un citi trikotāžas izstrādājumi.
16. gadsimtā adīšana jau bija pazīstama visā

Eiropā. Izveidojās adīšanas cehi zīda zeķu izgata-
vošanai. Interesanti atzīmēt, ka ar adīšanu šajā
laikā nodarbojušies tikai vīrieši. Viņi centušies ne-

pieļaut sieviešu konkurenci un tāpēc darbā nepieņē-
muši nevienu sievieti. Tikai vēlāk, kad adīšana iz-

platījusies vēl plašāk, ar to sākušas nodarboties arī

sievietes.

Ar trikotāžas ražošanas attīstības vēsturi nesa-

raujami saistīts angļu garīdznieka no Vulbri-

džas
— Viljama Lī vārds. Garīdznieka finansiālais

stāvoklis bijis ļoti nestabils, tāpēc viņa sievai nā-

cies piepelnīties ar adīšanu, lai uzlabotu ģimenes
budžetu. Garīdznieks, vēlēdamies atvieglināt sievas

darbu, 1589. gadā izgatavoja adīšanas mašīnu ar

āķveida adāmadatām. Sī mašīna deva iespēju pa-

lielināt adīšanas ātrumu desmit reizes salīdzinājumā
ar roku darbu. Cik veiksmīgi tā bija izgudrota, var

spriest pēc tā, ka tās darbības princips saglabājies
līdz mūsu dienām. Šis izgudrojums samērā ātri

ieviesās Francijā, bet 17. gadsimta beigās arī Vā-

cijā. Tomēr 'tikai 19. gadsimtā adīšana pa īstam

tika mehanizēta un sakarā ar to interese par adīšanu

ar rokām nedaudz atslāba līdz 20. gadsimtam.
Senā Krievzeme visos laikmetos bija slavena ar

saviem adīšanas meistariem. Izdoma, krāsu bagā-
tība un lieliska izpildījuma tehnika raksturīga vi-

siem seno rokdarbnieču adījumiem. Viens no šādiem

brīnišķīgiem darinājumiem ir Orenburgas dūnvilnas

lakats (sk. 10. lpp.).
Tā rašanās vēsture ir šāda.

Senās Krievzemes sievietes valkāja galvassegu —

übrusu — trijstūrī saliktu un saspraustu zem zoda

baltu vai sarkanu auduma lakatu. Tā stūri, kas no-

karājās uz krūtīm, tika bagātīgi izšūti. Lakats bijis
ne tikai tērpa neatņemama sastāvdaļa, bet arī sie-

vietes goda simbols. Vislielākais negods sievietei

bijis piespiest viņu publiski noņemt lakatu. Varbūt

tāpēc krievu sievietes tik ļoti iecienījušas un iemīlē-

jušas lakatus.
Pirmais Orenburgas dūnvilnas lakats tika noadīts

garajos ziemas vakaros Orenburgas novada vēstur-

nieka sievas Aļonas Ričkovas mājā. Viņa to noadī-

jusi no kazu dūnvilnas, kas bijusi balta, viegla un

mīksta kā tikko uzsnidzis sniegs. Rakstus lakatam

viņa sadomājusi līdzīgus aizsalušo logu rakstiem un

teiksmainām sniegpārsliņām. Savu meistarību viņa
nav turējusi noslēpumā, bet iesniegusi lakatu Vis-

krievijas Brīvajai ekonomiskajai biedrībai. Krievu

sievietes apbrīnojamā meistarība tikusi augstu no-

vērtēta — viņa saņēmusi zelta medaļu.
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Arī citas Orenburgas novada sievietes sākušas

adīt lakatus. Lakatus adījušas daudz, taču divus

vienādus nevarējis atrast. Katra rokdarbniece izdo-

mājusi savu rakstu un nosaukusi to maigos vārdos:

«lodziņš», «zirnekļa tīkliņš», «lietutiņš», «odzi-

ņas» ... Viena no rokdarbniecēm
—

vienkāršā kaza-

ciete Marija Uskova, rūpēdamās par krievu lakata

slavu, 1861. gadā Orenburgas gubernatoram iesnie-

gusi lūgumu nosūtīt lakatus uz" izstādi Anglijā. Seši

lakati ar uzrakstu: «Sādi izstrādājumi tiek darināti

ar rokām visā Orenburgas novadā» aizvesti uz iz-

stādi. Starptautiskā komisija kazacieti apbalvojusi
ar medaļu «Par lakatiem no kazu dūnvilnas». Kopš
tā laika visa pasaule ar apbrīnu raugās uz Oren-

burgas lakatiem.

Adīšanas uzplaukums sākās ar 20. gadsimta vidu.

Acīmredzot apnika standarta apģērbs un radās vē-

lēšanās darināt to pašu rokām, atspoguļojot tajā
savu gaumi un attieksmi «pret pašreizējo modi

—

tā izskaidrojams tas, ka nepārtraukti pieaug inte-

rese par adīšanu.

Pēdējos gados adījumi nonākuši lielās modes uz-

manības centrā. Ar rokām darināti adījumu modeļi
ir spilgti, krāsaini, interesanti. Adījumu rotājošās
svītras, izšuvumi un raksti, ādas un bārkšu apdare

piesaista skatienu.

Taču daudzas sievietes adīšana saista ne tikai ar

iespēju darināt skaistus un vajadzīgus izstrādāju-

mus; bieži vien tā ir vienkārši nepieciešamība: mūs-

dienu dzīves paātrinātais temps un pārlieku lielā

nervu slodze rada vajadzību pēc mierīgas, bezrūpī-
gas atpūtas. Sādu atpūtu mums arī sniedz adīšanas

vienmērīgais ritms.
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Iepazīšanās ar vilnas

dzijas īpašībām

Jūs esat nolēmusi iemācīties adīt. Ar ko sākt? Ko
adīt pirmo — īsās zeķes, cepuri vai varbūt uzreiz

jaku? Kādā rakstā adīt, no kādiem diegiem, kādu
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modeli izraudzīties? Radīsies vēl ne

mazums jautājumu, ja jūs aizrau-

sieties ar adīšanu. Taču pirmais, ar

ko jūs saskarsieties jaunajā intere-

santajā darbā, — tā ir dzija. Ar to

viss arī sākas.

Adīšanai izmanto galvenokārt
vilnas dziju, retāk — kokvilnas die-

gus. Adīšanai ar rokām izmanto

dziju, kas vērpta no dažādām vil-

nas šķirnēm. Labākās šķirnes ir tās,
kurām ir zīdainas, smalkas, garas

un elastīgas šķiedras. Tām pieskai-
tāmas angoras vilna, merīnvilna,

kamieļvilna un mohēra.

Angoras vilna ir Angoras
trušu mīkstā un vieglā dūnvilna.

Parasti no dūnvilnas dzijas vien

neada, tāpēc vērpjot dūnvilnai pie-
vieno vilnas, kokvilnas vai zīda

diegu.
Merīnvilna ir merīnaitu pū-

kainā vilna. Uzskata, ka Austrālijas
merīnvilna ir viena no labākajām
merīnvilnas šķirnēm.

Kamieļvilna ir gan mīksta,

gan asa, — tas atkarīgs no kamie-

ļa vecuma. Vilnas skaistā dabiskā
krāsa

— no gaiši pelēkā līdz tumši

brūnajam tonim —
dod iespēju to

izmantot nekrāsotu.

Mohēra ir Angoras kazu vilna.

Sīs kazas audzē Spānijā, Mazāzijā,
.Dienvidāfrikā un Amerikā. Mohēra

ir gara, smalka vilna ar zīdainu

spīdumu. Dabiskā krāsa — pilnīgi
balta. Vērpjot mohērai visbiežāk

pievieno sintētisko vai parastās vil-

nas diegu. Mūsu valstī līdzīgu vil-

nu iegūst no Orenburgas kazām un

ada no tās pazīstamos Orenburgas
lakatus (sk. 10. lpp.).

Kā izraudzīties dziju. Dziju pa-
rasti pārdod kamolos vai šķeterēs.
Jāprot atšķirt jēdzienus — kamols,

šķetere un posms. Kamols —
tā

ir dzija, kas satīta lodveida formā.

Šķetere — tā ir dzija, kas uztīta

uz .kaut kā (piemēram, krēsla at-

zveltnes). Posms — tā ir daļa no

šķeteres.

legādājoties vilnas dziju, pievēr-
siet īpašu uzmanību tās grodumam,

elastībai, vienmerīgumam un krasas

noturībai!

Pārlieku grodi sašķeterēta

dzija nav piemērota adīšanai ar ro-

kām. Sādu dziju labāk izmantot

tamborēšanai. Ja no tās ada, adī-

jums var būt ne vien ass, bet daž-

kārt arī šķībs. Veltīgi ir censties no-

vērst šķībumu, gludinot adījumu
caur mitru drānu, — izžuvis tas pēc
kāda laika atkal kļūs šķībs.

Elastība —
tā ir diega spēja

pēc smaguma noņemšanas pieņemt
iepriekšējo formu. Dzijas elastība un

izturība nav šķiramas viena no ot-

ras, tāpēc, pārbaudījuši dzijas elas-

tību, jūs reizē noteiksiet arī tās iztu-

rību. Ja dzija, to izstiepjot, ir atspe-

rīga, enerģiski tiecas pieņemt ie-

priekšējo garumu, tad tāda dzija ir

izturīga un adījumi no tās praktiski
nemaina formu. Bet, ja dzija trūkst,

pat tikai nedaudz to pastiepjot, tad

adiet, salikuši to kopā ar izturīgāku

diegu, citādi no šādas dzijas dari-

nāta adījuma «mūžs» nebūs ilgs.

Diega vienmērīgumu var no-

teikt pēc acumēra — paskatieties,
vai tas nav vietām resnāks vai tie-

vāks! levērojiet, ka nevienmērīgai

dzijai ir ierobežota rakstu izvēle
—

noderīgi ir tikai tie raksti, kuriem

ir reljefa virsma (izcilnīšu un iedo-

bumu, izvirzīto un iegrimušo joslu
kombinācijas utt.). Necentieties no

šādas dzijas adīt labiskajā adījumā
vai mežģīņadījumā —

lai kā jūs cen-

stos, adījums izskatīsies nevīžīgs.
Bet, ja tai pievieno citas krāsas die-

gu
— kontrastkrāsā vai tuvu pēc to-

ņa (arī tas var būt nevienmērīgs),
tad labiskais adījums izskatās vie-

nāds.

Ja esat nolēmusi adīt krāsainu

rakstu vai kontrastainas joslas, ne-

pieciešams pārbaudīt krāsas noturī-

bu. Samitriniet diega galu ar ūdeni,
ielieciet to starp balta auduma di-

vām kārtām un pagludiniet ar kar-

stu gludekli! Ja uz auduma nerodas

krāsaini plankumi, dzijas krāsa ir

noturīga. Bet, ja nu rodas planku-
mi? Tādā gadījumā vai nu atsakieties



12

no iecerēta varianta, vai pamēģiniet
uzlabot krāsas noturību!

Šķeteres izmazgājiet ziepju putās,
labi izskalojiet un slapjas ievietojiet
siltā ūdenī, kam pievienota etiķa

esence (1 ēdamkarote uz 1 litru

ūdens)! Uz mazas uguns pavāriet

dziju šajā šķīdumā 20 —25 minūtes,

nepārtraukti to maisot (šķeterēm
brīvi jāpeld ūdenī)! Pēc tam dziju
vēlreiz izmazgājiet un izskalojiet! Ja

arī pēc tam diegs neiztur pārbaudi
uz krāsas noturību, tad dzija acīm-

redzot nokrāsota ar sliktas kvalitā-

tes krāsvielu; izmantot to kopā ar

citas krāsas dziju, protams, nedrīkst,
labāk noadiet vienkrāsainu adījumu!

Dzijas numurs. Uz rūpnieciski ra-

žotās šķeteres etiķetes norādīts dzi-

jas numurs, kas izteikts ar diviem

skaitļiem, piemēram, 32/2 vai 10/2.
Ko tas nozīmē? Cipari līdz svītrai

norāda diega resnumu — jo lielāks

šis skaitlis, jo tievāks ir diegs. Ci-

pars aiz svītras rāda, no cik diegiem
sašķeterēta dzija.

Un vēl. Neaizmetiet etiķeti, kamēr

adījums nav pabeigts! Ja nu dzijas

pietrūks un nāksies piepirkt, pēc eti-

ķetes varēsiet uzzināt tās dzijas par-

tijas numuru, kura tika krāsota vien-

laikus. Nopirkt dziju tieši tādā pašā

krāsā, nezinot šo numuru, ir gandrīz

neiespējami, jo vienai un tai pašai
krāsai ir ļoti daudz nokrāsu.

Melanžas diegi. Vārds «melanža»

(franču melange) nozīmē sajau-
kums, šajā gadījumā vairāku atšķi-

rīgu krāsu diegu savienošana. Tas

nereti dod interesantu efektu: piemē-

ram, ja savieno vairākus pelēkās
krāsas toņus, tad adījums pēc sava

raksta atgādinās pelēko marmoru.

Adījumu, kas krāsas ziņā ir līdzīgs

malahītam, var iegūt, savienojot vai-

rāku toņu zaļos un zilos diegus.
Skaisti izskatās melanža kopā ar

svītrām.

Adītājās melanžas dzija ieguvusi
sevišķu popularitāti. Viens no gal-
venajiem šīs popularitātes iemesliem

ir iespēja darināt krāsas ziņā daudz-

veidīgus izstrādājumus. Un vēl vie-

na melanžas pozitīvā īpašība — adī-

jumā mazāk redzami adīšanas ne-

gludumi un krāsu trūkumi. Bet, ja
tā, kāpēc melanžai neizmantot slik-

tas kvalitātes dziju? Tā arī dara —

nevienāda rupjuma diegus, neveik-

smīgi nokrāsotu dziju vai no veciem

adījumiem izārdītu dziju pievieno ci-

tai, krāsas ziņā pieskaņotai dzijai.
Melanžas dzijai ir vēl viena īpat-

nība: to var droši ieteikt korpulen-
tam cilvēkam — raibā adījuma krā-

su efekts vizuāli samazina apjomu.
Kā veidot tnelanžu. Vispirms izle-

miet, kādas krāsas jūs gribētu iz-

mantot melanžas dzijai! levērojiet,
ka veiksmīgs sajaukums iznāks tad,

ja pam'attonis, kuram tiek piejaukti
citi toņi, jums piestāv! Pieņemsim,
ka jums piestāv melnā krāsa. Pa-

mēģiniet šādus krāsu variantus:

melna un zaļa; melna, zaļa un brū-

na; melna un aveņsarkana; melna

un brūna. Un varianti brūnajai krā-

sai: brūna, bēša un balta; brūna,

gaiši brūna un bēša; brūna, pelēka
un balta. Bet varbūt jūs dodat

priekšroku pelēkajai krāsai? Tad
—

pelēka un tumši pelēka; pelēka un

balta; pelēka, sārta un balta. Vai

varbūt zaļa? Ņemiet šādu sajauku-
mu: zaļa un zila; zaļa, salātzaļa un

balta; zaļa un tumši zaļa.
Apbrīnojami saskanīgus krāsu sa-

vienojumus var redzēt sev apkārt.
Vajag tikai paraudzīties uz puķēm
un tauriņu spārniem, uz putnu un

dzīvnieku krāsu — un mūs pārsteidz
krāsu pāreju tonālais smalkums.

Kļūst skaidrs, ka dažkārt nav īpaši
jālauza galva — vajag tikai atkār-

tot to, ko sniedz daba.

Kā iztaisnot lietotu dziju. Vilnas
dzijas adījumi ir praktiski, ilgi val-

kājas — gadu desmitiem. Vecos ap-

ģērbus var izārdīt, dziju satīt šķete-
rēs, izmazgāt un to atkal izmantot

adīšanai. Ja dzija pēc izmazgāšanas
tomēr krokojas (dzijas krokošanās

atkarīga no tās kvalitātes, nevis no

novalkāšanas pakāpes), tad nepiecie-
šams to iztaisnot, citādi no tās ne-

var adīt
— valdziņi iznāks nevienā-
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1. att. Kamols ar diviem darba pavediena

galiem

di, vaļīgi, un adījums izskatīsies ne-

vīžīgs.
Lai iztaisnotu dziju, slapjās šķe-

teres piesieniet pie auklas un katrā

no tām iekariet smagumu! Šķeteres
stāvokli laiku pa laikam mainiet:

apakšējo daļu pakāpeniski virziet uz

augšu — dzija smaguma ietekmē iz-

taisnosies.

Kā dziju satīt kamolos. Vilnas die-

gam ir liels daudzums plūksniņu,

2. att. Dzijas tīšana kamola Dzijas pirmās
kārtas izvieto paralēli žurnāla malai

3. att. Visas turpmakās kārtas tin slīpi pret
žurnāla malu

kas to padara pūkainu, «dzīvu». Ta-

ču vajag tikai tās iznīcināt, un dzija
kļūs ļengana, «nedzīva». Bet iznīci-

nāt plūksniņas ir ļoti viegli — ja
dziju satin stingrā, smagā kamolā,
tā kļūst līdzīga kokvilnas diegiem.
Lai tas nenotiktu, dzija jātin, to ne-

stiepjot, —
lai kamols iznāktu mīksts

un viegls.
Visvienkāršākais paņēmiens ir* —

tīt dziju kamolā, paliekot zem pave-
diena rādītāja un vidējopirkstu. Kad
uztīts pietiekami daudz kārtiņu, iz-

velciet pirkstus no kamola un pār-
mainiet kamola stāvokli, tad tiniet

atkal, paliekot zem pavediena pirk-
stus! Kamols būs mīksts un pūkains,
taču tam ir trūkums — tādam ka-

molam ir tikai viens pavediena gals.
Daudz parocīgāks ir kamols ar di-

viem pavedieniem: galvenais pave-
diens tinas no iekšpuses, bet rezer-

ves — no ārpuses (1. att.). Ja dar-

ba procesā būs vajadzīgs pavediens
divās kārtās

— otrs pavediens būs

pa rokai. Tādu kamolu tin šādi: dzi-

jas galu ielieciet starp plāna žurnā-

la lapām un satiniet to rullītī! Žur-

nālu saņemiet labajā rokā, bet ar

kreiso roku virzienā no sevis uzti-

niet uz tā B—lo kārtas paralēli žur-

nāla malai (2. att.)! Visas pārējās
kārtas izvietojiet slīpi pret malu, ti-

not tās ar to pašu kreisās rokas kus-

tību, bet ar labo roku griežot žurnā-

lu virzienā pret sevi (3. att.)! Kad
darbs ir pabeigts, noņemiet kamolu!

4. attēlā redzamas tītavas «karu-

selis» — vienkārša un ērta ietaise.

Tās izmanto dzijas notīšanai kamo-

lā: uz tītavām uzmauc šķeteri, atrod

pavediena galu un, velkot aiz tā,
iedarbina tītavas — dzija viegli tinas

kamolā.

Tītavas izmanto arī tajā gadīju-
mā, ja dziju no kamola jāpārtin šķe-
terē. Kamolu ielieciet traukā ar glu-
dām malām un novietojiet lejā pie
tītavām! Ar pavediena galu apņe-

miet tītavu tapas, sasieniet pavedie-
nu un grieziet tītavas! Kad kamols

pārtīts, pārsieniet šķeteri 3 vai 4 vie-

tās un noņemiet no tītavām!



14

4.att.Tītavas«karuselis».

5. att. Tītavas «vējdzirnavas»

6. att. Adāmadatas

Ne mazāk ērtas ir citas konstruk-

cijas tītavas, kas darbojas vertikālā

plaknē, — «vējdzirnavas» (5. att.).
Gan vienas, gan otras tītavas nav

grūti izgatavot pašiem.
Ar kādām adāmadatām ir ērtāk

adīt. Darbam jāiegādājas vieglas,

labi nopulētas adāmadatas. To ga-
liem jābūt ne pārāk asiem, taču arī

ne pārāk strupiem (6. att.). Pat ma-

zākie negludumi uz adāmadatu vir-

smas traucē diega slīdēšanu un ap-

grūtina darbu. Šķiet, ka priekšroku
var dot niķelētajām tērauda adām-

adatām, kaut arī tās ir nedaudz pa-

smagas. Nebūtu sliktas arī alumīni-

ja adāmadatas, ja tās nesmērētu

gaišu dziju. Vēl mēdz būt plastma-
sas, koka, bambusa un kaula adām-

adatas
— ja šādas adāmadatas ir

resnas, ar tām ir ērti adīt, ja tie-

vas — tās liecas un lūst.

Daudziem patīk strādāt ar metāla

adāmadatām, kas savienotas ar kap-
rona trosīti (adāmadatas ar polihlor-
vinila caurulīti ir nepraktiskas, jo
valdziņi pa to neslīd un caurulīte

ātri salūst). Ar šādām adāmadatām

var adīt platas detaļas, ar tām viegli
pielikt adījumu pie piegrieztnes, pie
tam tās ir vieglas. Tiesa, dažkārt

trosīte deformējas vai pārberžas tajā
vietā, kur tā savienota ar adāmada-

tu, taču tas nereti notiek nevērīgas

apiešanās dēļ. Sīs adāmadatas jā-
glabā ar aplī saliektu trosīti. Tā vis-

biežāk lūst brīdī, kad pēc sākuma

kārtas valdziņu uzmešanas uz divām

adāmadatām vienu no tām sāk at-

brīvot. Adāmadata jāvelk ne aiz tro-

sītes atpakaļ, bet gan aiz tās gala
uz priekšu.

Bet, ja nu trosīte laika gaitā pār-
lūst, pamēģiniet to salabot: paturiet
adāmadatu virs uguns, lai iztecētu

izkusušās kaprona atliekas un tūlīt

ielieciet trosīti karstajā adāmadatā,

pēc tam savienojuma vietu noslīpē-

jiet ar smalku smilšpapīru un bei-

gās — ar vilnas lupatiņu!
Adāmadatu numurs. Katrai adām-

adatai ir savs numurs. Tas atbilst

tās diametram milimetros (piemē-
ram, 3. numura adāmadatas dia-

metrs ir 3 mm, 6. numura — 6 mm

utt.).
leteicams iegādāties adāmadatu

komplektu no l. līdz 10. numuram

ar pusnumura intervālu.
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Adatas numuru izraugās atbilstoši

dzijas rupjumam —
adāmadatai jā-

būt gandrīz divreiz resnākai par dzi-

jas pavediena resnumu. Adāmadatas

numuru var noteikt šādi: salokiet

diegu divās kārtās un viegli savi-

jiet — diega resnumam jābūt vienā-

dam ar vajadzīgās adāmadatas dia-

metru.

Jāatceras, ka ar laiku izveidojas
darba izpildījuma individuālā ma-

niere — adīt nedaudz stingrāk vai

vajīgāk nekā parasti. Tāpēc jāizda-
ra labojums adāmadatu numura iz-

vēlē
— ja rokdarbniece ada vaļīgi,

adāmadatām jābūt par pusnumuru
tievākām salīdzinājumā ar normu, ja
stingri, —

par pusnumuru resnākām.

Nepareizi izraudzītas adāmadatas

var sabojāt adījumu: ja adāmadatas

izrādās tievākas nekā vajadzīgs, adī-

jums ir ciets, neelastīgs, strādāt ar

tām ir nepatīkami, katrs valdziņš jā-
ada ar piepūli. Ja adāmadatas ir

resnākas nekā vajadzīgs, adījums
veidojas negluds, bezformīgs.

Dotā tabula sākumā palīdzēs jums
orientēties adāmadatu izvēlē dažā-

da rupjuma dzijai.

Dzijas Nr. 32/2 Adāmadatu

kārtu skaits numurs

2 1

2 1,5
3 2

4 2,5
5 3

6-7 3,5
8 4

9 4,5
10 5

11 5,5

Dzijas Nr. 32/2 Adāmadatu

kārtu skaits numurs

12 6

13 6,5
14 7

15 7,5
16 8

17 8
18 8

19 8
20 8

Vajadzīgais dzijas daudzums. Jo

pūkaināka (gaisīgāka) ir dzija un

jo vājāk tā sašķeterēta, jo mazāk

dzijas vajadzīgs. Tā, piemēram, ja-
kas adīšanai ar 4. numura adām-

adatām labiskajā adījumā vajadzīgs
600 g dzijas Nr. 10/2 vai 550 g dzi-

jas Nr. 32/2, vai 250—300 g mohē-

ras. legādājoties dziju, neaizmirstiet

to!

Ņemiet vērā arī ko citu: pat ne-

visai netīra dzija pēc mazgāšanas
zaudē līdz 10 procentiem svara. Pie-

redzes bagātas adītājas atzīst, ka

labāk nopirkt par 50 —100 g dzijas
vairāk, nekā darba beigās sadurties

ar nepatīkamu faktu
— nepietiek

dzijas. Un vēl viens padoms. Nesā-

ciet adījumu, ja jums ir kaut vai ma-

zākās šaubas par to, ka dzijas nav

pietiekami daudz — šāds darbs sa-

gādās tikai raizes.

Aptuvens dzijas Nr. 32/2 vajadzīgais dau-

dzums (gramos), ja ada labiskajā adijumā

Sieviešu 48. lieluma mode|iem

Gara jaka ar lielu apkakli (dzija
8 kārtās) 900

Sporta svīteris (dzija. 8 kārtās) 700

Jaka (dzija 5 kārtās) ....

500

Gara veste (dzija 8 kārtās) 500

Maza vestīte vai sporta krekliņš
(dzija 4 kārtās) 250

Kleita ar garām piedurknēm (dzija

4 kārtās) 700

Kostīms (dzija 5 kārtās) 1000

Vīriešu 50. lieluma mode|iem

Vīriešu jaka (dzija 10 kārtās) 1000

Sporta svīteris (dzija 9 kārtās) 850

Vīriešu pulovers (dzija 4 kārtās) 550

Neliela veste vai sporta krekls (dzija
4 kārtās) 350

Cepure un šalle (dzija 8 kārtas) 300

Bērnu 30. lieluma mode|iem

Jaciņa (dzija 5 kārtās) ....

200

Mētelis meitenei vai zēnam (dzija

8 kārtās) 350

Kleita (dzija 4 kārtās)
....

300

Zeķubikses (dzija 5 kārtās) 180—200

Svīteris (dzija 6 kārtās) 250

Kostīms —

svīteris un bikses (dzija

6 kārtās) 450

Bieza jaka (dzija B—lo kārtās) 300

Vestīte (dzija 4 kārtās) . . . ..
120

Cepurīte un šallīte (dzija 6 kārtas) 200





Sīki par krāsošanu

Dažkārt nav viegli iegādāties dziju vajadzīgajā
tonī, taču, ja iemācās krāsot, balināt vai pārkrāsot,
tad bez sevišķām pūlēm var atrast izeju no grūtā
stāvok|a. Krāsošana ir ļoti saistoša un interesanta

nodarbošanās. Vai tad nav interesanti no tumšas dzi-

jas iegūt gaišāku vai vienu un to pašu šķeteri no-

krāsot dažādās krāsās, vai tad, kad nav pie rokas

nepieciešamās krāsvielas, radīt to pašiem, izmantojot
ne tikai parastās ķīmiskās krāsvielas, bet arī nepel-
nīti aizmirstās — dabiskās krāsvielas? lemācieties

krāsot — tas jums noderēs!

Lai varētu uzsākt šo darbu, vajadzīga pirmām kār-

tām labas kvalitātes krāsviela, prasmīgi sagatavotas
šķeteres un piemērots trauks.

Pirms krāsvielas izraudzīšanās jāuzzina, vai dzi-

jai, kas sagatavota krāsošanai, nav citu šķiedru pie-

jaukuma, citādi tā iegūs ne to krāsu un toni, kāds

iecerēts. Pārbaudiet to šādi: aizdedzinātu sērkociņu
tuviniet pavediena galam; ja liesma pa to lēnām

virzās uz priekšu un galā izveidojas tumšs, sakusis

bumbulītis, kurš sairst no viegla pieskāriena (pie tam

jūtama degoša kaula smaka), varat nešaubīties —

tā ir tīra vilnas dzija.
Kokvilnas, linu un viskozes diegi deg ar spožu

liesmu, kas strauji virzās uz priekšu, jūtama degoša

papīra smaka un pēc sadegšanas paliek birstoši pelni

(bumbulītis neveidojas).
Sintētiskais diegs bez vilnas piejaukuma nedeg,

bet izkūst. Diega galā izveidojas ciets bumbulītis,
kuru grūti saspiest.

Ja jums radušās šaubas, vai vilnas dzijai nav pie-
jaukuma (diemžēl nelielu mākslīgās šķiedras piejau-
kumu ar mājas līdzekļiem konstatēt ir diezgangrūti),
tādā gadījumā izmantojiet vienlaikus divas vienāda

toņa krāsvielas — vilnas dzijai un kokvilnas die-

giem (atcerieties: tās vajag ūdenī izšķīdināt katru

atsevišķi un tikai tad sajaukt).
Krāsvielu šķīduma sagatavošana. leberiet krās-

vielu puslitra burciņāun ielejiet karstu ūdeni! Ja va-

jadzīgs intensīvs krāsas tonis, tādā gadījumā 500 g

dzijas krāsošanai ņemiet pusotras līdz divām paci-

ņām krāsvielas, ja vajadzīgs viegls pustonis, tad

šī paša daudzuma dzijas krāsošanai izmantojiet
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pavisam maz, naža galu («zirnīti»)
krāsvielas! Dažkārt var iegūt apbrī-
nojamus rezultātus ar pavisam mazu

krāsvielu daudzumu. Tā, piemēram,
pelēkā krāsā dziju var nokrāsot arī

bez pelēkās krāsvielas — ar tumši

zilu vai melnu krāsvielu: 200 g dzi-

jas krāsošanai jāņem naža gals krās-

vielas. Ja šim šķīdumam pievieno
pusi no naža gala rudzupuķu zilās

vai gaiši zilās krāsvielas, tad dzija

kļūst pelēki zila. Ja vajadzīga gaiši
zila krāsa, izmanto naža galu zilās

krāsvielas, ja sārta — tikpat daudz

sarkanās krāsvielas. Savienojot dzel-

tenu (80%) un bēšu krāsvielu

(20%), iegūsim sinepju krāsu. Skais-

tu pelēku toni var iegūt, sajaucot pe-
lēku (80%), brūnu (15%) un sar-

kanu krāsvielu (5%), bet, sajaucot
pelēku (75%) un bēšu krāsvielu

(25%), var iegūt pelēku krāsu, taču

jau tumšākā tonī. Bāli sārtu krāsu

var iegūt, ja sajauc naža galu sārtās

krāsvielas ar tikpat lielu daudzumu

bēšās krāsvielas. .

Trauks. Lai dzija nokrāsotos vien-

mērīgi, bez plankumiem, vajadzīgs
liels emaljēts trauks — katls vai

bļoda (dzijas šķeterēm krāsvielu šķī-
dumā jāpeld brīvi).

Šķidruma svaram jābūt 20 reizes

lielākam par krāsojamās dzijas sva-

ru. Tā, piemēram, 300 g dzijas krā-

sošanai vajadzīgs 6 litri krāsvielu

šķīduma. Ja vajag nokrāsot 800 —

900 g dzijas, bet atbilstoša trauka

nav, tad izmanto šādu paņēmienu:

dzijas šķeteres uzmauc uz gludas nū-

jas, kuras galus noliek uz katla ma-

lām. Pēc tam dziju nepārtraukti griež
ap nūju, kamēr nebeidzas krāsoša-

nas process. Ir lietderīgi aizrādīt —

ja dzijas ir pārāk daudz, bet piemē-
rota trauka nav, necentieties dziju
sadalīt divās trijās daļās un krāsot

katru atsevišķi vienā un tajā pašā
krāsā! Parasti iznāk vienas krāsas

dažādi toņi, kaut arī, šķiet, visi kom-

ponenti vienādi. Var ieteikt šādu iz-

eju no stāvokļa —
sadalīt dziju trīs

vienādās daļās un atsevišķi nokrāsot

vienā un tajā pašā krāsā, bet dažā-

dos toņos (adīt, protams, šaja gadī-
jumā vajadzēs no trijās kārtās salik-
tas dzijas).

Dzijas sagatavošana krāsošanai.

Satiniet dziju šķeterēs un ar izturī-

gu kokvilnas diegu (labāk gaišu, lai

neplūktu) tās brīvi pārsieniet 3 vai

4 vietās! Katras šķeteres svaram jā-
būt ne lielākam par 100 g. Pēc tam

izmazgājiet dziju siltā ziepjūdenī!
Nevajag izmantot sintētiskos maz-

gāšanas līdzekļus, jo pulvera atlie-

kas ir grūti izskalot un tās var iz-

mainīt krāsas toni.

500 g vilnas dzijas mazgāšanai
ņemiet pusgabalu saimniecības ziep-
ju, sīki sagrieziet un aplejiet ar ne-

lielu daudzumu karsta ūdens! Daļu
ziepju šķīduma ielejiet siltā ūdenī un

saputojiet! lelieciet dziju un mazgā-
jiet, vairākas reizes mainot ziepj-
ūdeni! Šķeteres neberzējiet un neiz-

grieziet, jo tās var savelties vai iz-

stiepties! Pēc tam dziju rūpīgi iz-

skalojiet siltā ūdenī (ūdens tempe-
ratūrai jābūt tādai pašai, kādā dzija
tika mazgāta, citādi tā savelsies)!

Ja dzija, kuru jūs nolēmāt krāsot,
ir tīra, tad, pirms krāsošanas nemaz-

gājot, iemērciet to uz 30—40 minū-

tēm siltā ūdenī, lai uz krāsošanas

brīdi tā būtu vienmērīgi samirkusi!

Dzijai pirms krāsošanas jābūt pilnī-

gi tīrai un noteikti slapjai.
Balināšana. Ja dzija ir krēmkrāsā,

bet to vajag nokrāsot gaišā tonī, pie-
mēram, gaiši zilā vai bāli sārtā krā-

sā, tad pirms krāsošanas to nepie-
ciešams izbalināt, citādi tīra krāsa

neiznāks. Sim nolūkam var izman-

tot balinātāju (jārīkojas tā, kā norā-

dīts uz etiķetes) vai arī 20—25 minū-

tes pavārīt dziju ziepju šķīdumā (vē-
lams izmantot «Bērnu» ziepes).

Ja dzija nokrāsojusies pārāk tum-

ša, to dažkārt balina arī pēc krāso-

šanas. Slapjās šķeteres ieliek siltā

ziepjūdenī, kuru pakāpeniski karsē.

Šķeteres nepārtraukti groza. Laiku

pa laikam ūdeni nomaina, kamēr nav

iegūta vajadzīgā nokrāsa. Tā, pie-
mēram, violeta dzija pēc 20 minūšu

ilgas vārīšanas kļūst gaiši violeta,
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tumši zaļa — gaiši zaļa, dzeltena
—

gaiši dzeltena. Izžuvusi vilnas dzija

iegūst nedaudz gaišāku nokrāsu.

Dzijas balināšanai var izmantot

arī citas receptes. Minēšu divas no

tām.

Uz 1 litru ūdens ņem 5 g trīspro-
centīgās ūdeņraža pārskābes un 1 g
ožamā spirta. Šķeteres izmazgā, tad

izskalo ūdenī, kuram pievienota dze-

ramā soda vai ožamais spirts (20 g

uz 8 litriem ūdens), uz 30—40 minū-

tēm ievieto šķīdumā un pēc tam rū-

pīgi izmazgā tīrā ūdenī.

Vai arī. Uz 1 litru ūdens ņem
1 ēdamkaroti tehniskā hiposulfīta.
Izmazgātās slapjās šķeteres ieliek

šķīdumā un patur tajā 15—20 minū-

tes, pēc tam izskalo.

Krāsošana. Uzsildiet ūdeni līdz

30—40° C (ne vairāk), pievienojiet
tam 2—3 ēdamkarotes sāls un caur

trīs kārtās salocītu marli ielejiet
krāsvielu (neaizmirstiet uzvilkt gu-

mijas cimdus)! Cauri slapjajām šķe-
terēm izveriet izturīgu auklu, pēc
tam visas reizē ielieciet katlā (auk-
las galus atstājiet uz trauka malas)!
Vāriet dziju s—lo minūtes, nepār-
traukti to grozot! Aiz auklas galiem
izņemiet šķeteres no katla un ielejiet
šķīdumā pusi no etiķa esences nor-

mas (nekad neizlietojiet visu porciju
uzreiz)! Vajadzīgā etiķa esences nor-

ma ir 1 ēdamkarote uz 2--3 litriem

krāsvielas šķīduma. Atkal ielieciet

dziju un uzkarsējiet šķīdumu līdz vā-

rīšanas temperatūrai! Viens no veik-

smīgas nokrāsošanas nepieciešamiem
nosacījumiem ir šķeteru nepārtraukta
grozīšana. Atlieciet visus darbus un

neatejiet no katla ne soli, kamēr

dzija nebūs nokrāsota, vēl jo vairāk

tāpēc, ka šis process ilgs apmēram
stundu! Uz vajās uguns pavārījuši
dziju 20 minūtes, izņemiet to no krās-

vielas šķīduma un pielejiet atlikušo

etiķa esenci! Rūpīgi izmaisiet krās-

vielas šķīdumu, ielieciet tajā dziju un

vāriet vēl 20—30 minūtes! Pēc tam

noņemiet katlu no uguns, šķeteres
atstājiet tajā tik ilgi, kamēr ūdens

būs atdzisis. Izskalojiet dziju siltā

ūdenī, kuram nedaudz pieliets etiķis,
un pakariet siltā vietā, lai žūst

(aukstumā dzija kļūst asa)! Ja dzija,
to skalojot, plūk, tad acīmredzot

krāsvielas šķīdums bijis pārāk kon-

centrēts vai izmantota sliktas kvali-

tātes krāsviela. Pamēģiniet to pavā-
rīt tīrā ūdenī, kam pievienota etiķa
esence (proporcija tā pati kā krāso-

jot)!
Vienas šķeteres krāsošana 3 vai

4 krāsās. Pirmām kārtām pareizi

pārsieniet šķeteres! Lai šķeterē būtu

pakāpeniskas pārejas no vienas krā-

sas otrā, nepārsieniet to ļoti stin-

gri — zem stingriem pārsējiem krās-

viela uzsūcas nevienmērīgi un neno-

krāsotās vietas veido neglītus krā-

sainus traipus.
Uz katla uzlieciet koka nūju, daļu

šķeteres samērcējiet (aptuveni V3vai

lU) un uzkariet uz nūjas ar tādu ap-

rēķinu, lai slapjā daļa atrastos krās-

vielas šķīdumā. Nokrāsojuši vienu

daļu, samērcējiet pretējo šķeteres ga-

lu un tādā pašā veidā nokrāsojiet to

citā krāsvielas šķīdumā! Šķeteri iz-

žāvējiet! Tagad to salokiet tā, lai no-

krāsotās daļas atrastos šķeteres vidū,

bet nenokrāsotās daļas — galos!
Vienu galu nokrāsojiet trešajā krās-

vielas šķīdumā! Tādā veidā viena

šķetere tiek nokrāsota četrās krāsās,
ieskaitot pamatkrāsu.

Vēl viens krāsošanas veids. Sati-

niet 120—130 g smagus kamolus tā,

lai kamola vidus būtu ļoti stingrs,

vidējā kārta — ne visai stingra un

virsējā — vaļīga! Sausus kamolus

ielieciet krāsvielas šķīdumā vienlai-

kus ar vienu slapju šķeteri (tā būs

vajadzīga apdarei) un krāsojiet kā

parasti! Šķetere nokrāsosies vienkrā-

saina, bet dzija, kas bija kamolos,

tādā pašā krāsā, bet ar pakāpenis-
kām pārejām no tumšāka toņa uz

gaišāku.
Šķeteri 3 vai 4 krāsās var iegūt arī

ar balināšanas paņēmienu — ja

dzija nokrāsota intensīvā tonī. Sajā

gadījumā katlā krāsvielas šķīduma
uvietā ir ziepjūdens. Tajā 15—20min-
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7. att. Pavediena galu sasiešana ar plaka-
no mezglu

tes vāra šķeteres galu (dzija ka-

rājas uz nūjas), divas trīs reizes
mainot ūdeni. Krāsa pakāpeniski no-

vārās, un, kad tonis atbilst iecerēta-

jam, var pārtraukt balināšanu. Bali-

not šķeteres pārējās daļas, vārīšanas

ilgumu palieliniet par 15—20 minū-

tēm!

Labiskajā adījumā vai rievotajā
rakstā darināts daudzkrāsains adī-

jums ir ļoti krāšņs.

Pārkrāsošana. No veciem adīju-
miem var iegūt dziju un atjaunot tās

krasu. Vispirms vajag prasmīgi izār-
dīt adījumu. Ja apģērba gabals bijis
adīts ar rokām, to nav grūti izda-

rīt — uzmanīgi izārdiet vīles un at-

rodiet diega galu! Parasti tas ir kat-

ras detaļas augšdaļā (protams, ja
adīšana uzsākta no apakšas). Rūp-
nieciski ražotu apģērbu, kas pie-
griezts no vesela trikotāžas gabala,
ārdīt nav nekādas jēgas, jo būs ļoti
daudz galu. Lietderīgāk ir to pie-
griezt par jaunu un kombinēt ar vil-

nas audumu.

Savēlušos vilnas izstrādājumu ir

tik grūti ārdīt, ka visbiežāk nākas

8. att. Pavediena galu savienošana ar ada-

tas palīdzību

atteikties no šīs ieceres. Bet vispirms
pamēģiniet izdarīt tā: sagatavojiet
šķīdumu (uz 10 litriem ziepjūdens
3 ēdamkarotes ožamā spirta un pa
1 ēdamkarotei terpentīna un vīn-

spirta), atstājiet tajā izstrādājumu
uz vienu diennakti, pēc tam izskalo-
jiet to siltā ūdenī, kam pievienots
galda etiķis (1 ēdamkarote uz 1 litru
ūdens)!

Ārdot adījumu, dziju sākumā tiniet

kamolos un tikai pēc tam šķeterēs!
Atsevišķi nodaliet neizturīgāku dziju,
to labāk izmantot mugurdaļas adī-

šanai, bet izturīgāko — piedurkņu
adīšanai. Ja gadās izdilušas vietas,
izmetiet tās, palikušos galus sasie-

niet ar mezglu! Tāds mezgls ir ne-

liels un tajā pašā laikā pietiekami
izturīgs. Pavingrinieties siet mez-

glu — tas jums ne vienreiz vien no-

derēs (7. att.)! Paņemiet gaišu un

tumšu dzijas pavedienu: labajā rokā

gaišās dzijas galu, kreisajā — tum-

šās dzijas galu (galu garums 4—

5 cm)! Gaišās dzijas galu (labo) uz-

lieciet uz tumšās dzijas gala (krei-
sā) un ar kreisās rokas pirkstiem
saspiediet krustojuma vietu! Tumšās

dzijas galu paņemiet labajā rokā

un aplieciet to ap gaišo dziju, pēc
tam gaišās dzijas galu aplieciet ap
tumšo! Ar abām rokām paveiciet ga-
lus uz pretējām pusēm, lai savilktu

mezglu!
8. attēlā parādīta pavediena galu

savienošana ar adatas palīdzību; pa-
vediena galā izdara dažus dūrienus,
adatu izvelk un nogriež pavedienu
galus. Sāds paņēmiens ieteicams

rupjiem diegiem. Trūkums ir tas, ka

savienojuma vietā rodas pavediena
paresninājums.

Tumšas krāsas vecās dzijas šķete-
res var nokrāsot tajā pašā krāsā vai

pārkrāsot melnā krāsā. Lai dzijai,
kas ir pārkrāsota melnā krāsā, ne-

būtu iepriekšējās krāsas toņa, krāso-

jot sarkanu, bordo un brūnu dziju,
jāpievieno zaļa vai tumši zaļa krās-

viela (V3paciņas uz 1 paciņu melnās

krāsvielas). Pārkrāsojot zaļu dziju,
1 paciņai melnās krāsvielas jāpievie-
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no Vs paciņas violetas vai bruņās

krāsvielas.

Vilnas dzijas krāsošana ar dabis-

kajām krāsvielām. Mēs esam piera-
duši izmantot ķīmiskās krāsvielas un

dažkārt apjūkam, kad neatrodam va-

jadzīgo. Gandrīz vai pilnīgi ir aiz-

mirstas augu krāsvielas, kuras pie-
dāvā mums pati daba. Bet nedaudz

vairāk kā pirms simts gadiem lietoja
tikai tās. Var apbrīnot tā laika adī-

jumu un izšuvumu krāsu noturību un

maigo pasteļtoņu (klusināto krāsu)
daudzveidību.

Tā, piemēram, no sausām bērzu la-

pām mājas apstākļos var iegūt dzel-

tenu vai bēšu krāsu, no parastajām
sīpolmizām —

dzeltenu. Bet kādus

brīnišķīgus brūnās krāsas toņus
var iegūt no egļu čiekuriem un žaga-
riem!

Dabisko krāsvielu nostiprināšanai
(kodināšanai) izmanto kodinātā-

jus (nostiprinātājus): etiķi, bērzu

malkas pelnus, skābētu kāpostu sulu,
alaunu, vara vitriolu, vīnskābi utt.

Ar vienu un to pašu augu, izmanto-

jot dažādus kodinātājus, var nokrā-

sot atšķirīgās nokrāsās. Bez kodinā-

šanas dzija vairumā gadījumu no-

krāsojas bēšā vai gaiši brūnā krāsā.

Ir trīs kodināšanas paņēmieni. Pir-

mais — visplašāk izplatītais un ēr-

tais, kad kodināšana un krāsošana
noris vienlaikus: sagatavota-
jam krāsvielas šķīdumam pievie-
no kodinātāju, iegūtajā maisījumā
liek tīras, slapjas šķeteres un 40—

60 minūtes vāra uz mazas uguns.
Otrais paņēmiens — iepriekšē-

ja kodināšana. Kodinātāju izšķīdina
ūdenī un šajā šķīdumā vāra dziju,
pēc tam slapju, nenospiežot ūdeni,
pārliek krāsvielas šķīdumā un vāra

vēl kādu laiku.

Trešais paņēmiens — kodināšana

pēc krāsošanas. Dziju vispirms
krāso, pēc tam izņem no krāsvielas
šķīduma, ielej tajā kodinātāju un

vāra dziju šajā maisījumā.
leteicam dažas dzijas krāsošanas

vecas receptes (krāsvielas daudzums

dots uz 100 g dzijas).

Tumši bēša krāsa. 200—300 g sau-

su nobirušu bērzu lapu iemērc uz

diennakti aukstā ūdenī (1 —2 litri

ūdens uz 100 g lapu) un pēc tam

vāra tajā pašā ūdenī 15—20 minū-

tes. Novārījumu izkāš traukā, kas pa-

redzēts krāsošanai, ieliek tajā slap-
jas šķeteres un 1 stundu vāra uz

vājas uguns, nepārtraukti maisot.

Tad dziju atstāj šķīdumā līdz pilnī-
gai atdzišanai, pēc tam siltā ūdenī

izskalo un žāvē.

Dzeltena krāsa. 250 g sausu no-

birušu bērzu lapu aplej ar 4 litriem

ūdens, 3—4 stundas vāra un izkāš

novārījumu. 2 litros ūdens izšķīdina
22 g alauna un šajā šķīdumā vāra

dziju 30 minūtes. Pēc tam to pārliek
lapu novārījumā, uz vājas uguns vā-

ra 1 stundu, izskalo un žāvē.

Pelēki zaļa krāsa. 150 g sausu no-

birušu bērzu lapu aplej ar 3—4 lit-

riem ūdens, 3—4 stundas vāra un

izkāš. Tad šim šķīdumam pievieno
6,5 g ozolzīļu un 1,2 g dzelzs vitrio-

la, 15 minūtes pavāra un nedaudz

atdzesē. Slapju dziju liek siltā šķī-
dumā un vāra uz vājas uguns

1 stundu, pēc tam izskalo un žāvē.

Sarkanīgi dzeltena krāsa. 400 g

sausu sīpolmizu mērcē 7 stundas 3
—

4 litros ūdens. Uzlējumu izkāš, uz-

silda, tajā ieliek slapjas šķeteres un

vāra uz vājas uguns 2 stundas. Pēc

tam skalo un žāvē.

Pelēki dzeltena krāsa. 500 g kal-

tētu nātru aplej ar 3—4 litriem

ūdens» stundas vāra un izkāš.

2 litros ūdens izšķīdina 19 g alauna

un šajā šķīdumā vāra dziju 30 mi-

nūtes. Tad šķeteres pārliek nātru no-

vārījumā un kodināto dziju vāra

1 stundu. Pēc tam izskalo un žāvē.

Gaiši brūna krāsa. 600 g egļu zaru

vai 1,5 kg nekaltētu egļu čiekuru,

kas ziemu nogulējuši zem sniega

(iekšpusē sarkani), sīki sakapā, ap-

lej ar 6—7 litriem ūdens un vāra

4 stundas. Novārījumu izkāš, izšķī-
dina tajā 19 g alauna, ieliek slapju

dziju un vāra 30 minūtes, pēc tam

dziju izskalo un žāvē.
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Sākuma kārtas valdziņu uzmešana.

Labiskie valdziņi. Malējie valdziņi

Dažādi valdziņu uzmešanas veidi.

Labiskā valdziņa veidošana.

Labisko valdziņu adīšanas paņēmieni.
Malējie Praktiski padomi

1.

nodarbība

Valdzinu uzmešana

Ir daudz valdziņu uzmešanas variantu, sākot adī-

jumu: valdziņu uzmešana ar vienu vai ar diviem

pavedieniem, valdziņu uzmešana pabiezinātas vai

mežģīņadījuma malas veidošanai, malai ar bārkstīm,
valdziņu uzmešana ar divkāršiem valdziņiem utt.

Jāizraugās tieši tas valdziņu uzmešanas veids, kuru

izmantojot adījuma mala veiksmīgi saskan ar adī-

juma rakstu. Aplūkosim dažus vairāk izplatītos un

vienkāršākos paņēmienus.

Sākuma kārtas valdziņu uzmešana ar vienu dzijas
pavedienu — gaisa cilpiņas (1. paņēmiens — 9. att.).
Labajā rokā paņemiet pavediena galu un vienu

adāmadatu! Pavediena turpinājumu satveriet krei-

sajā rokā starp mazo un ceturto pirkstu un uzlie-

ciet to uz rādītāja pirksta! Adāmadatu ar galu pret
sevi ievadiet zem pavediena uz rādītāja pirksta! Iz-

veidojušos valdziņu nolaidiet no rādītāja pirksta un

savelciet uz adāmadatas! Visus pārējos valdziņus
uzmetiet tieši tāpat, cenšoties tos pievilkt ar vienādu

spēku! Parasti šo paņēmienu izmanto, kad vajadzīga
ļoti plāna adījuma maliņa. Pamēģiniet šādi uzmest

20—30 valdziņus!

Sākuma kārtas valdziņu uzmešana ar diviem dzi-

jas pavedieniem (2. paņēmiens —
10. att.). Tas,

šķiet, ir visizplatītākais paņēmiens. Pavedienu, kas

nāk no kamola, uzlieciet uz kreisās rokas delnas

(11. att.)! Notītās dzijas galam jābūt divreiz garā-
kam par tā adījuma platumu, kuram uzmet valdzi-

ņus. Pavedienu apmetiet ap kreisās rokas īkšķi pulk-
steņa rādītāju kustībai pretējā virzienā (12. att.),
pēc tam to uzlieciet uz saliekta rādītāja pirksta un

saturiet to kreisās rokas plaukstā kopā ar pavediena

galu (13. att.)!
Divas kopā saliktas adāmadatas no īkšķa iekšpu-

ses ievadiet zem pavediena (14. att.), pagriežot
adāmadatas pa labi, aizķeriet pavedienu uz rādītāja

pirksta (15. att.) un izvelciet to cauri cilpai uz īkšķa

(16. att.)! Pēc tam nolaidiet cilpu no īkšķa, kuru
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9. att. Valdziņu uzmešana (1. paņēmiens)

10. att. Valdziņu uzmešana (2. paņēmiens)

11.att.

12. att.

tūlīt pabāziet zem pavediena un, at-

virzot īkšķi un rādītāja pirkstu uz

pretējām pusēm, stingri savelciet cil-

pu uz adāmadatām (17. att.) — iz-

veidojās pirmais valdziņš.
Tagad, nenoņemot pavedienus no

pirkstiem, kreisās rokas īkšķi pavir-
ziet pa kreisi, tādējādi uz tā'radīsies
cilpa (18. att.)! No delnas puses
ievadiet tajā adāmadatas virzienā no

apakšas uz augšu (zem priekšējā pa-

vediena), aizķeriet pavedienu uz rā-

dītāja pirksta un izvelciet to cauri

cilpai! Pēc tam atkārtojiet to pašu
kustību, ka veidojot pirmo valdzi-

ņu — uz adāmadatām radās otrais

valdziņš
:

Turpmākos valdziņus vei-

dojiet tāpat kā otro! Lai apakšējā
pīnīte (valdziņu pamatne) negriez-
tos ap adāmadatām, ar labās rokas

radītajā pirkstu pieturiet katru jauno
valdziņu! Vingrinājumam uzmetiet
30 —40 valdziņus!

Sākuma kārtas valdziņu uzmešana

ar pabiezinātu apakšējo pīnīti (3. pa-
ņēmiens — 19. att.). Valdziņus uz-

met uz divām adāmadatām tieši tā-

pat kā 2. paņēmienā, tikai ar to at-

šķirību, ka pavediena galu, no kura

veidojas cilpa uz īkšķa, saliek divās

kārtas (pavediens, kas atrodas uz

rādītajā, ir tādā pašā resnumā kā

iepriekšējā paņēmienā). Sādi uzme-

tot sākuma kārtas valdziņus, paši
valdziņi ir vienkārtīgi, bet apakšējā
pīnīte veidojas no divās kārtās sa-

liktas dzijas. Pabiezinātu malu iz-

manto modeļiem no mohēras dzijas,
kā arī lai nostiprinātu ikdienā val-

kājamo adījumu apakšējo malu utt.

Ar sarežģītākiem valdziņu uzme-

šanas variantiem, kur jau vajadzīgas
zināmas iemaņas darbā, jūs iepazī-
sieties 5. nodarbībā.

Labiskie valdzini

20. attēlā parādīts labiskais val-

dziņš un sniegti tā atsevišķu elemen-

tu nosacīti apzīmējumi. Labiskā val-

dziņa uzbūve dod iespēju to adīt di-

vējādi: aiz valdziņa priekšē-
jās malas (1. paņēmiens) un ai z
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aizmugurējas malas (2. pa-

ņēmiens).
Labiskā valdziņa adīšana aiz

priekšējās malas (1. paņēmiens). So
labiskā valdziņa adīšanas paņēmienu
pieņemts uzskatīt par «klasisku».

Literatūrā par adīšanu ar labisko

valdziņu jāsaprot tieši šis valdzina

veidošanas paņēmiens, ja, protams,
netiek teikts, ka tas jāizpilda citādi.

1. vingrinājums. Rievotais

adījums no labiskajiem valdziņiem,
kas adltl aiz priekšējās malas

(21. att.).

So adīšanas veidu sauc par rie-

voto adījumu, par ripsa adījumu, par
«vilnīšiem». Krievijā šādā adījumā
adīja lakatus, tāpēc līdz pat mūsu

dienām saglabājies nosaukums «la-

katu» adījums. Tas ir vienāds no

abām pusēm — abpusējs, tāpēc
bieži tiek izmantots apkakļu, šaļļu,
aizdares joslu adīšanai.

Uz divām kopā saliktām adāmada-

tām uzmetiet 29 valdziņus un izvel-

ciet vienu no adāmadatām! Kreisajā
rokā saņemiet adāmadatu ar uzmes-

tajiem valdziņiem (kreisā adām-

adata), labajā— adāmadatu (labo),
ar kuru adīsiet! Pavedienam, kas

stiepjas no kamola, jāatrodas uz krei-

sās rokas rādītāja pirksta un jābūt
saņemtam starp rādītāju un vidējo
pirkstu un tālāk starp ceturto un

mazo pirkstu. Interesanti atzīmēt, ka

darba pavediena sākuma stāvoklis

var būt arī cits. Tā, piemēram, Bul-

gārijas dienvidos adītājas dzijas pa-

vedienu uzkar uz kakla, Francijā —

tur labajā rokā.

Malējais valdziņš pirms
pirmā labiskā valdziņa jānoceļ bez

adīšanas. Lai to izdarītu, malējā val-

dziņā ieduriet darba adāmadatu vir-

zienā no labās uz kreiso

pusi (22. att.) un pārceliet uz tās

valdziņu, pavediens atrodas uz krei-

sās rokas rādītāja pirksta! Norunā-

sim, ka arī turpmāk katras rindas

sākumā nocelsim malējo valdziņu
neizadītu (pēdējo valdziņu pa-

gaidām adīsim labiski). Adīšanas

13. att.

14. att.

15.att.

16.att.
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17. att.

11.—18. att. Valdziņu uzmešanas secība

(2 paņēmiens)

19. att. Valdziņu uzmešana (3 paņēmiens)

20. att. Labiska valdziņa uzbūves shēma

procesā šiem valdziņiem ir palīglo-

ma — tie veido adījuma malas. Rak-

sta veidošanā malējie valdziņi ne-

tiek izmantoti, tāpēc arī neietilpst to

valdziņu skaitā, no kuriem tiek adīts

raksts. Tā, piemēram, ja norādīts, ka

jāuzmet 25 valdziņi, tad tikai 23 val-

dziņi no tiem veido rakstu, bet 2 ir

malējie (pa vienam katrā adījuma

malā). Tāpēc ir pieņemts par pirmo

valdziņu uzskatīt to, kurš atrodas

blakus malējam valdziņam.

Pēc tam kad malējais valdziņš ir

nocelts, ieduriet labo adāmadatu nā-

kamajā valdziņā virzienā no krei-

sās uz labo pusi (23. att.) un,

aizķēruši pavedienu uz rādītāja pirk-

sta, izvelciet to cauri valdziņam, un

jauno valdziņu pārceliet no kreisās

adāmadatas uz labo! Tieši tāpat no-

adiet visus pārējos sākuma kārtas

valdziņus! Izveidojās pirmā kārta.

Kreisā adāmadata atbrīvojās un ta-

gad kļūs par darba adāmadatu. Lai

noadītu otro kārtu, brīvo adāmadatu

paņemiet labajā rokā, bet adījumu

pagrieziet ar pretējo pusi pret sevi

un saņemiet kreisajā rokā! Tāpat kā

iepriekš — noceliet neizadītu malējo
valdziņu, bet visus pārējos valdziņus
adiet labiski, iedurot adāmadatu aiz

valdziņu priekšējās malas! Analoģis-
ki sāk un ada visas turpmākās kār-

tas.

Kad adījuma augstums sasniedzis

pusi no tā platuma (piemēram, ja

platums ir 10 cm, tad adiet uz augšu
5 cm), pārtrauciet darbu un adījumu
atstājiet uz adāmadatas! Nākamajam

yingrinājumam sagatavojiet tāda pa-

ša rupjuma dziju, bet citā krāsā (la-
bāk kontrastkrāsā)!

levērojiet, ka pirmie 12 vingrinā-

jumi, kuri jums palīdzēs apgūt gal-

venos adīšanas elementus, jāizpilda
kā viens vesels adījums, adot ar vie-

nām un tām pašām adāmadatām un

izmantojot vienāda rupjuma dziju.
Pie tam valdziņu skaits katram kar-

tējam vingrinājumam tīšām tiek at-

stāts nemainīgs — 29 valdziņi. Tādi

nosacījumi nav nejauši. Adījums, ko
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jūs adīsiet dažādos rakstos, kaut ari

valdziņu skaits ir vienāds, atšķirsies
platuma ziņā, jo katram adījuma vei-

dam ir savas īpašības. Šāds darba

izpildījuma paņēmiens palīdz uzska-

tāmi iepazīties ar dažām adījuma
īpatnībām un iemāca uzmanīgi izrau-

dzīties rakstus, it īpaši, ja tie jāap-
vieno vienā modelī.

2. vingrinājums. Svltr.f'ns

rievotais adījums (24. att.). furpi-
niet veidot adījumu, adot labiskos

valdziņus aiz priekšējās malas un

mainot dziju ik pēc divām kārtām!

Pavedienu nenoraujiet! Sākot adīt ar

citas' krāsas dziju, malējo valdziņu
izadiet labiski ar jaunās krāsas dzi-

ju! Šis ir tas retais gadījums, kad

malējo valdziņu nenoceļ, bet izada.

Izpildījuši darbu, adījumu atstājiet
uz adāmadatas!

Labiskā valdziņa adīšana aiz aiz-

mugurējās malas («vecmāmiņu» la-

biskais valdziņš — 2. paņēmiens).
Adot ar rokām, «vecmāmiņu» labis-

kie valdziņi tiek izmantoti tikai no-

teiktos gadījumos, un parasti tas tiek

norādīts. Literatūrā par adīšanu šos

valdziņus sauc dažādi — angļu val-

dziņš; labiskais valdziņš, izadīts no

mugurpuses; labiskais valdziņš, du-

rot adāmadatu vidū; labiskais val-

dziņš, aizķerot apakšējo diegu utt.

Visi šie nosaukumi ir nosacīti. Kuru
no tiem var uzskatīt par veiksmīgā-
ko, grūti pateikt.

3. vingrinājums. Rievotais

adījums, adot labiskos valdziņus aiz

aizmugurējās malas (25. att.).
I. kārta un visas turpmākās kār-

tas — labiskie valdziņi. Darbu izpil-
diet tajā pašā adījuma paraugā!
Pirkstu un pavediena stāvoklis tieši

tāds pats, kā adot labiskos valdziņus
pēc 1. paņēmiena: malējo valdziņu
noceliet, nākamajā valdziņā adām-

adatu ieduriet virzienā no labās

uz kreiso pusi (26. att.) un,

aizķēruši pavedienu uz rādītāja pirk-
sta, izvelciet to cauri valdziņam, jauno
valdziņu pārceliet no kreisās adām-

adatas uz labo! Ar «vecmāmiņu»

21. att. Rievotais adījums no labiskiem val-

dziņiem, kas adīti aiz priekšējās malas

22. att. Viens no malējā valdziņa nocelša-

nas variantiem

23. att. Labiskā valdziņa adīšana aiz priek-
šējās malas

24. att. Svītrains rievotais adījums



28

25. att. Rievotais adījums no labiskiem val-

dziņiem, kas adīti aiz aizmugurējām ma-

lām

26. att. Tā ada labisko valdziņu aiz aizmu-

gurējās malas — «vecmāmiņu» labisko val-

dziņu

labiskajiem valdziņiem noadiet pa-

raugu vajadzīgā augstumā un atstā-

jiet to uz adāmadatas!

Praktiski padomi

Ja agrāk jūs nekad neesat adījusi,
ieteicam sākumā adīšanai izmantot

tikai vilnas dziju (vēlams gaišā to-

nī). Izraugieties tik rupju dziju, lai

varētu adīt ar adāmadatām Nr. 2,5
vai Nr. 3! Pirms nav iegūta darba

pieredze, nevajag strādāt ar kokvil-

nas diegiem — tie nav elastīgi un

tāpēc valdziņi slikti slīd pa adām-

adatu! Tas stipri apgrūtina adīšanu.

Uzmetot sākuma kārtas valdziņus,
centieties tos uz adāmadatas savilkt

pēc iespējas stingrāk, taču ievērojiet,
ka nākamo kārtu, kā arī visas turp-
mākās kārtas jāada vaļīgāk! Labā-

kais adīšanas variants ir tāds, kad

valdziņš cieši apņem adāmadatu. Ir

šāds noteikums — valdziņa solim

(sk. 20. att.) platumā jābūt vienā-

dam ar četru pavedienu resnumu vai

attālumam starp diviem blakusval-

dziņiem uz adāmadatas jābūt aptu-
veni vienādam ar divu pavedienu
resnumu. Laiku pa laikam kontrolē-

jiet darba izpildījumu — vairākas

reizes pārbīdiet adījumu pa adām-

adatu turp un atpakaļ! Ja adījums
bīdās ar tikko jūtamu piepūli, tas

nozīmē, ka valdziņi ir izveidoti pa-

reizi.

Lai adījuma malas nebūtu vaļīgas,
malējo valdziņu noceļot, katras kār-

tas sākumā tas stingri jāpievelk uz

adāmadatas un nākamie 2 valdziņi
jāada stingrāk nekā pārējie šīs kār-

tas valdziņi.
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Kreiliskie valdziņi.
Grieztie valdziņi

Kreiliskie valdziņi un to adīšanas paņēmieni. Valdziņu aprēķinā-

šana raksta simetrijai. Grieztie valdziņi un to īpatnības. Kā labāk

adīt malējos valdziņus. Dubultie malējie valdziņi. Pēdējās kārtas

valdziņu noraukšana. Praktiski padomi. Labisko un kreilisko val-

dziņu raksti

2.

nodarbība

Kreiliskie valdziņi

Kreiliskos valdziņus tāpat kā labiskos var adīt ar

vairākiem paņēmieniem. lepazīsimies ar diviem.

Kreiliskā valdziņa adīšana pēc 1. paņēmiena
(27. att.). Noceliet malējo valdziņu un darba pave-

dienu novietojiet kreisās adāmadatas priekšā! Labo

adāmadatu ieduriet valdziņā virzienā no labās

uz kreiso pusi aiz darba pavediena un apņemiet
ar to pavedienu pulksteņa rādītāju kustībai pretējā
virzienā, ap adāmadatu apņemto dziju izvelciet cauri

valdziņam un pārceliet jauno valdziņu no kreisās

adāmadatas uz labo! Šāds kreiliskais valdziņš at-

bilst labiskajam valdziņam, kas izadīts pēc 1. pa-

ņēmiena.

4. vingrinājums. Rievotais adījums no krei-

liskajiem valdziņiem (28. att.).
Atgriezīsimies pie mācību adījuma. Visas kārtas

adiet kreiliski! Adījuma struktūrai krasi jāizmai-
nās — adījums kļūs vaļīgāks, platāks, lai cik stingri

jūs arī neadītu kreiliskos valdziņus
1

Kreiliskā valdziņa adīšana pēc 2. paņēmiena

(«vecmāmiņu» kreiliskais valdziņš). Noceliet malējo

valdziņu un pavedienu novietojiet kreisas adāmada-

tas priekšā (29. att.)! Labo adāmadatu aiz darba

pavediena ieduriet valdziņā virzienā no labās uz

kreiso pusi, ar labās adāmadatas galu aizķeriet

pavedienu, izvelciet to cauri valdziņam un pārceliet

jauno valdziņu no kreisās uz labo adāmadatu! Krei-

liskais valdziņš, kas izadīts pēc šī paņēmiena, at-

bilst «vecmāmiņu» labiskajam valdziņam.
5. vingrinājums. Labiskais adījums no «vec-

māmiņu» valdziņiem (30. att.).
Tas ir sens adīšanas veids, kas tomēr nekad ne-

iziet no modes. Tas ir universāls paņēmiens — ar

šo paņēmienu ada sieviešu, vīriešu un bērnu apģēr-

bus, sporta un svētku tērpus, cepures, peldkostīmus,
īsās un garās zeķes, dūraiņus utt. Adījuma gludā

virsma dod iespēju to izmantot par fonu reljefiem
rakstiem un mežģīņrakstiem, kā arī ornamentiem un

izšūšanai. Tam Ir trūkums —
labiskais adījums
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27. att. Kreiliskā valdziņa adīšana pēc 1. pa-
ņēmiena

28. att. No kreiliskajiem valdziņiem adīts

rievotais adījums

29. att. Kreiliskā valdziņa adīšana pēc 2. pa-

ņēmiena — «vecmāmiņu» kreiliskā valdziņa
adīšana

30. att. Labiskais adījums no «vecmāmiņu»
valdziņiem

rullējas (starp citu, šo īpašību iz-

manto, adot rullīšus), tāpēc apakšē-
jo malu ieteicams sākt ar kādu div-

pusīgu rakstu.

Labiskais adījums pieskaitāms pie
vienpusīgiem adījumiem. Tā

labo pusi sauc par labisko adī-

jumu, bet kreiso — par kreilis-

ko adījumu. Kreiliskais adījums
atgādina rievoto adījumu, ko veido,
adot labiskos valdziņus, taču ir ne-

daudz gludāks, jo nav rieviņu, kas

raksturīgas rievotajam adījumam.
Pirmajā brīdī var likties, ka adīt

labisko adījumu ir pavisam vienkār-

ši. Taču pa īstam skaists tas būs

tikai pieredzes bagātām rokdarbnie-

cēm. Viens no izpildījuma «noslēpu-
miem» ir adīt «vecmāmiņu» valdzi-

ņus.

1. kārta — labiskie «vecmāmiņu»
valdziņi.

2. kārta — kreiliskie «vecmāmiņu»
valdziņi.

3. kārta —
rakstu atkārtot no

1. kārtas.

6. vingrinājums. Labiski krei-

liskais adijums 3x3 no «vecmāmi-

ņu» valdziņiem (31. att.). Sī parauga

valdziņu skaitam jādalās ar 6, plus
3 valdziņi raksta simetrijai, plus 2

malējie valdziņi.
Turpmāk, aprakstot vairākumu

rakstu, doti sīki aprēķini, kas pa-

skaidro, kā noteikt uzmetamo valdzi-

ņu skaitu. Pirmais aprēķina cipars
rāda, cik valdziņu ietilpst raksta mo-

tīvā (motīvs ir noteikta valdziņu
kombinācija, motīvu ritmiska atkār-

tošanās ir raksta raports). Otrs

cipars rāda, cik valdziņi jāpievieno
pirmajam valdziņu skaitam, lai

raksts būtu simetrisks no abām pu-

sēm. Rievotā un labiskā vai kreilis-

kā adījuma tipa adījumos otro ci-

paru neievēro. Trešais cipars norāda

malējo valdziņu skaitu.

Tātad labiski kreiliskajam adīju-
mam 3X3 uz adāmadatām jābūt 29

valdziņiem.
1. kārta

— 3 «vecmāmiņu» labis-

kie valdzini, 3 «vecmāmiņu» kreilis-

kie valdziņi un tā tālāk (t. i., 3 la-
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biskie valdziņi pamīšus ar 3 kreilis-

kajiem valdziņiem līdz kārtas

galam).
2. kārta — atbilstoši rak-

stam, t. i., virs labiskajiem valdzi-

ņiem jāada labiskie valdziņi, virs

kreiliskajiem —
kreiliskie.

3. kārta — raksts atkārtojas no

1. kārtas.

7. vingrinājums. Kvadrātiņi

(32. att.).
Valdziņu skaitam jādalās ar 6,

plus 3 valdziņi raksta simetrijai, plus
2 malējie vaidziņi. Uz adāmadatām

29 valdziņi (gan labiskos, gan krei-

liskos vaidziņus adīt pēc 1. paņē-

miena).
1. kārta

—
3 kreiliski, 3 labiski

utt.

2., 3. un 4. kārta — atbilstoši rak-

stam.

5. kārta — 3 labiski, 3 kreiliski

utt.

6., 7. un 8. kārta —
atbilstoši rak-

stam.

9. kārta
—

raksts atkārtojas no

1. kārtas.

Grieztie valdziņi

Valdziņu, kura malas ir sagriez-
tas, sauc par griezto valdziņu
(vecais nosaukums

—
krustotais val-

dziņš). Šādus valdziņus īpašā veidā

ada no parastajiem labiskajiem
(33. att.) un kreiliskajiem valdzi-

ņiem (34. att.) vai iegūst, savienojot
dažādu tipu labiskos un kreiliskos

valdziņus. Tā, piemēram, ja izada

kārtu kreilisko valdziņu pēc 1. pa-

ņēmiena, bet nākamo kārtu veido,
adot «vecmāmiņu» labiskos valdzi-

ņus, tad iepriekšējās kārtas valdziņi

sagriežas.
Griezto valdziņu priekšrocība ir tā,

ka adījums no tiem ir blīvāks un iz-

stiepjas mazāk nekā adījums no pa-

rastajiem valdziņiem. Tāpēc ar griez-
tajiem valdziņiem ieteicams adīt īsās

zeķes, dūraiņus un citus adījumus,
kuriem vajadzīga liela izturība. Tajā
pašā laikā grieztajiem valdziņiem ir

31. att. Labiski kreiliskais adījums 3X3

32. att. Kvadrātiņi

33. att. Ta veidojas labiskais grieztais val-

dziņš

34. att. Kreiliskā grieztā valdziņa adīšana

būtisks trūkums
—

tie ir sagriezti
zināmā leņķī pret adījumu un tāpēc
adījums (it īpaši gludais labiskais)

sagriežas slīps; tas ierobežo šo

valdziņu izmantojamību. Gribētos
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35. att. Līdzenā mala

36. att. Robainā mala

norādīt vēl ko. Dažkārt kādu iemeslu

dēļ nākas daļēji izārdīt adījumu, pēc
tam atkal uzņemt uz adāmadatas un

turpināt darbu. Sājos gadījumos uz-

manīgi jāraugās uz to, lai nerastos

grieztie valdziņi: stipri atšķirdamies
no parastajiem valdziņiem, tie izbojā
adījuma virsmu. Lai izvairītos no tā,
iesakām rīkoties šādi: ja pēc darba

pārtraukšanas kārtu ada labiski, val-

dziņus adiet pēc 1. vai 2. paņēmiena

37. att. Dubultie malējie valdziņi

38. att. Valdziņu noraukšana

atkarībā no tā, kā tie bija uzņemti
uz adāmadatas

— ar valdziņa priekš-

pusi vai mugurpusi pret adītāju.
Adot nākamo kārtu, uzmanīgi pār-
baudiet, vai atsevišķi valdziņi nav

sagriezti; ja gadās tāds valdziņš, tad

to, neizadot, uzņemiet uz labās

adāmadatas, pagrieziet un atkal pār-
celiet uz kreiso adāmadatu!

Malējievaldziņi

Adījuma mala var būt līdzena vai

robaina
—

tas atkarīgs no tā, kā tiek

adīti malējie valdziņi.

Līdzenā mala (35. att.) ir tad,

ja katras kārtas sākumā malējo val-

dziņu noceļ neizadītu, atstājot pa-
vedienu aiz adāmadatas, bet pēdējo
valdziņu ada kreiliski (labāk «vec-

māmiņu» kreilisko). Tas ir visplašāk

izplatītais malējo valdziņu adīšanas

paņēmiens.

Robaino malu (36. att.) vei-

do tāpat kā gludo, tikai katras kār-

tas pēdējais valdziņš jāada nevis

kreiliski, bet gan labiski aiz priek-
šējās malas. Ja vajadzīga stingrāka
un izturīgāka mala, piemēram, ver-

tikālajos pogcaurumos vai jostās,
tad labāk veidot robaino malu.

Aizdares joslām dažkārt ada du-

bultos malējos valdziņus.
It īpaši efektīvi tāda mala izskatās

rievotajā adījumā. Malējie valdziņi
ir divi, un tos ada šādi: katras kār-

tas sākumā malējo valdziņu noceļ
kā parasti, bet valdziņu, kas atro-

das blakus, izada labiski aiz priekšē-
jās malas. Katras nākamās kārtas

beigās (no tās pašas malas) priekš-
pēdējo valdziņu noceļ neizadītu, pave-
diens atrodas valdziņa priekšā, bet

malējo ada kā «vecmāmiņu» kreilis-

ko valdziņu.
Lai patrenētos adīt, uzmetiet B—lo8—10

valdziņus, noadiet vienu kārtu labis-

ko valdziņu un ar krāsainu diegu
vai kniepadatu iezīmējiet adījuma
labo malu (37. att.)! Tālāk turpiniet
adīt visas kārtas labiski, labajā



33

(iezīmētajā) malā veidojot dubulto

malējo valdziņu, bet pretējā malā —

parasto. Kad noadīts 3—4 cm garš
gabals, izadiet vienu kārtu valnīšu

rakstā (1 labiskais valdziņš, 1 krei-

liskais utt.) un norauciet valdziņus!

Valdziņu noraukšana

Pēdējās kārtas valdziņu norauk-

šanai noceliet malējo valdziņu, nā-

kamo valdziņu izadiet atbilstoši rak-

stam (ja tas ir labiskais valdziņš,
izadiet labiski, ja kreiliskais

—
krei-

liski) — uz labās adāmadatas ta-

gad ir 2 valdziņi. Kreisās adāmada-

tas galu ieduriet malējā valdziņā
virzienā no kreisās uz labo pusi, pa-
veiciet to pret sevi un ar labo adām-

adatu caur to izvelciet izadīto val-

dziņu! Tādējādi uz labās adāmada-

tas divu valdziņu vietā palika viens

valdziņš. Nākamo valdziņu izadiet

atbilstoši rakstam
— uz labās adām-

adatas atkal ir 2 valdziņi. Ar krei-

sās adāmadatas galu paveiciet pir-
mo valdziņu pret sevi un izvelciet

caur to otro valdziņu (38. att.)! Tur-

piniet valdziņu noraukšanu tik ilgi,
kamēr uz labās adāmadatas paliek
viens valdziņš, to pastiepiet uz aug-
šu 6—B cm garumā, pārgrieziet cilpu
un, velkot aiz pavediena gala, stin-

gri pievelciet!

Ir arī otrs valdziņu noraukšanas

paņēmiens: kārtas sākumā 2 pirmos
valdziņus saada kopā labiski aiz

aizmugurējām malām (pirmais val-

dziņš ir malējais) un jauno valdzi-

ņu pārceļ uz kreiso adāmadatu. Tā

rīkojas ar katru valdziņu pāri līdz

kārtas beigām. Ar šo paņēmienu nav

īsti ērti noraukt valdziņus atbilstoši

rakstam, tāpēc to izmanto retāk ne-

ka iepriekšējo.
Atsevišķos gadījumos darbu var

pabeigt ar tamboradatu vai ar

šujamo adatu.
īpaši gribas izcelt adījuma nobeig-

šanas paņēmienu, kad tiek izmantots

palīgdiegs, jo turpmāk šis paņēmiens
nereti tiks lietots.

Šo paņēmienu izmanto tad, kad

nepieciešams, lai adījuma mala pa-

liktu nenoraukta — ar vaļējiem val-

dziņiem. Tā, piemēram, adot svīteri

no rupjas dzijas, mugurdaļas un

priekšdaļas plecus labāk nenoraukt,
tad tos varēs savienot ar īpašu dū-

rienu, kas neveidos pabiezinājumu.
Par palīgdiegu izmanto lētus kok-

vilnas lāpāmos diegus. Kad ar pa-

matdziju noadīta pēdējā kārta, pave-

dienu norauj, darbā iesaista palīg-

diegu un 4 vai 5 kārtas ada ar to

(var adīt labiskos valdziņus). Adī-

jumu, nenoraucot valdziņus, noņem

no adāmadatas un izgludina malu.

Pēc tam noārda visas kārtas, kas

adītas ar palīgdiegiem — detaļas
malā paliek izgludinātie atklātie val-

dziņi (nogludinātie valdziņi neirst).
Nereti palīgdiegus izmanto ne tikai

darba nobeigumā, bet arī tā sākumā.

Sādi, piemēram, ada virsū šūto ka-

batu: kad no palīgdiegiem noadītas

4 vai 5 kārtas, pavedienu norauj un

tālāk ada ar pamatdziju. Gatavo adī-

jumu izgludina, pēc tam ar griez-
nēm nogriež malu, kas adīta no pa-

līgdiegiem, izlasa kokvilnas valdziņu
daļiņas un ar speciālu dūrienu aiz

atklātajiem valdziņiem piešuj kaba-

tu.

Praktiski padomi

Sadomāt jaunu skaistu rakstu, pie
tam lai to būtu viegli un ērti adīt,

nav viegli, taču aizraujoši. Uzdevu-

mu var atvieglināt, apzīmējot val-

dziņus ar nosacītām zīmēm, piemē-
ram, vertikāla svītriņa — labiskais

valdziņš, horizontāla svītriņa — krei-

liskais valdziņš. Tad uz rūtiņu papī-
ra var veidot dažādas kombinācijas
no zīmēm (tāpat kā ar krustdūrie-

niem izšuvumos) un adīt pēc izveido-

tā tehniskā zīmējuma. 39. attēlā pa-
rādīts labiski kreiliskā adījuma 3X3
tehniskais zīmējums. Bultiņas norā-

da adīšanas virzienu.

Pieņemiet par likumu: kad uzmests

darba sākšanai vajadzīgais valdziņu
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39. att. Labiski kreiliskā adījuma 3X3
shēma

skaits, pārskaitiet tos vēlreiz (ātrāk
ir skaitīt pa pāriem) un, tikai pārlie-

cinājušies, ka valdziņu skaits ir pa-

reizs, sāciet 1. kārtu! Sis vienkār-

šais paņēmiens palīdzēs izvairīties

no visplašāk izplatītās kļūdas —

raksts neiznāk tāpēc, ka tam uzmests

ne tas valdziņu skaits, kas vaja-
dzīgs.

Dažkārt darba procesā nav īsti

skaidrs, kāda kārta jāada — labās

puses vai kreisās puses kārta. legau-
mējiet, ka nepāra kārtas vienmēr

ada no adījuma labās puses, bet pā-
ra kārtas

— no kreisās puses. Un

vēl. Dzijas pavediena gals, kas pa-
licis pēc valdziņu uzmešanas (pa-
rastās, nepabiezinātās malas), atro-

das adījuma labās puses labajā
stūrī.

Viena malējā valdziņa augstums
atbilst divām izadītajām kārtām. Iz-

mantojiet šo likumsakarību, skaitot

kārtas, jo ne vienmēr raksta faktū-

ra — adījuma virsmas struktūra
—

ir tāda, ka var noteikt robežas starp
kārtām, toties malējie valdziņi vien-

mēr ir labi saredzami!

levērojiet, ka vienkāršāko labiski

kreilisko adījumu skaitliskajos apzī-

mējumos (3X2, 6X9 utt.) pirmais
skaitlis apzīmē labisko valdziņu skai-

tu, bet otrais — kreilisko valdziņu
skaitu adījuma labajā pusē!

Labiski kreiliskais adījums, kas

veidots no «vecmāmiņu» vai griezta-

jiem valdziņiem, stiepjas mazāk ne-

kā tas, kas adīts no parastajiem val-

dziņiem.

Labisko un kreilisko valdziņu raksti

Valnīšu raksts (40. att.). Uzmest

nepāra valdziņu skaitu, piemēram,
29 valdziņus (malējie valdziņi ie-

tilpst šajā skaitā).
1. kārta

— 1 labiskais «vecmāmi-

ņu» valdziņš, 1 kreiliskais «vecmā-

miņu» valdziņš utt.

2. kārta un visas turpmākas kār-

tas
—

atbilstoši rakstam.

Griezto valdziņu valnīšu raksts

(41. att.). Uzmest nepāra valdziņu
skaitu, piemēram, 29 valdziņus (ma-
lējie valdziņi ietilpst šajā skaitā).

1. kārta — 1 labiskais «vecmāmi-

ņu» valdziņš, 1 kreiliskais «vecmā-

miņu» valdziņš utt.

2. kārta
— 1 kreiliskais grieztais

valdziņš (sk. 34. att.), 1 labiskais

valdziņš aiz priekšējās malas utt.

3. kārta un visas turpmākās kār-

tas — virs labiskajiem valdziņiem
adīt labiskos «vecmāmiņu» valdzi-

ņus, virs kreiliskajiem — grieztos
kreiliskos valdziņus.

Sviķeļainais adījums (42. att.).
Uzmest 28 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 4, malējie valdziņi
ietilpst šajā skaitā).



ļ. kārta —
2 labiskie «vecmāmiņu»

valdziņi, 2 kreiliskie «vecmāmiņu»

valdziņi utt.

2. kārta un visas turpmākas kār-

tas —
atbilstoši rakstam (visus val-

dziņus adīt kā «vecmāmiņu» valdzi-

ņus).
Rīsu raksts (43. att.). So abpusē-

jo rakstu vēl sauc par smilšu un

sīko buklē rakstu.

Uzmest nepāra valdziņu skaitu,

piemēram, 27 (malējie valdziņi ie-

tilpst šajā skaitā).
1. kārta —

1 labiski, 1 kreiliski

utt.

2. kārta un visas turpmākās kār-

tas — virs kreiliskajiem adīt labis-

kos valdziņus, virs labiskajiem —

kreiliskos.

Stabiņi (44. att.). Uzmest nepāra

valdziņu skaitu, piemēram, 27 (ma-

lējie valdziņi ietilpst šajā skaitā).
1. kārta — 1 labiski, 1 kreiliski

utt.

2. kārta — virs kreiliskajiem val-

dziņiem adīt kreiliskos valdziņus,
virs labiskajiem — labiskos, t. i.,
adīt atbilstoši rakstam.

3. kārta — 1 kreiliski, 1 labiski

utt.

4. kārta
—

atbilstoši rakstam.

5. kārta — rakstu atkārtot no

1. kārtas.

Rombiņi (45. att.). Uzmest 27 val-

dziņus (valdziņu skaitam jādalās ar

6, plus 1 papildu valdziņš raksta si-

metrijai, plus 2 malējie valdziņi).
1. kārta — kreiliskie valdziņi.
2. kārta un visas pāra skaitļu

kārtas — atbilstoši rakstam.

3. kārta — 3 kreiliski,* 1 labis-

ki, 5 kreiliski. No * atkārtot līdz kār-

tas beigām. Kārtas beigās 1 labiski,
3 kreiliski un malējais valdziņš.

5. kārta
— 2 kreiliski, * 3 labiski,

3 kreiliski. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās 3 labiski,
2 kreiliski un malējais valdziņš.

7. kārta — 1 kreiliski, 5 labiski

utt. Kārtas beigās 1 kreiliski un ma-

lējais valdziņš.
9. kārta

— labiskie valdziņi.
11. kārta — tāpat kā 7. kārta.

40. att. Valnīšu raksts

41. att. Griezto valdziņu valnīšu raksts

42. att. Sviķeļainais adījums

43. att. Rīsu raksts

35
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44. att. Stabiņi

45. att. Rombiņi

46. att. Kvadrātiņi no 2 labiskiem un 2 krei-
liskiemvaldziņiem

47. att.Pītenis

13. kārta — tāpat kā 5. kārta.

•15. kārta — tāpat kā 3. kārta.

17. kārta — rakstu atkārtot no

1. kārtas.

Kvadrātiņi no 2 labiskiem un 2

kreiliskiem valdziņiem (46. att.). Uz-

mest 28 valdziņus (valdziņu skaitam

jādalās ar 6, plus 2 papildu valdziņi
raksta simetrijai, plus 2 malējie val-

dziņi).
1. kārta

—
2 labiski, 4 kreiliski

utt.

2. kārta un visas para skaitļu kār-

tas — atbilstoši rakstam.

3. kārta — 3 kreiliski, 2 labiski, *

4 kreiliski, 2 labiski. No * atkārtot

līdz kārtas beigām. Kārtas beigās
3 kreiliskie valdziņi un malējais val-

dziņš.
5. kārta

—
rakstu atkārtot no

1. kārtas.

Pītenis (47. att.). Uzmest 23 val-

dziņus (valdziņu skaitam jādalās ar

6, plus 3 valdziņi raksta simetrijai,
plus 2 malējie valdziņi).

1. kārta un visas nepāra skaitļu
kārtas — labiskie valdziņi.

2., 4., 6., 8. un 10. kārta
—

3 krei-

liski, 3 labiski utt.

12., 14., 16., 18. un 20. kārta
—

3

labiski, 3 kreiliski utt.

21. kārta — rakstu atkārtot no

1. kārtas.

Vertikālas stabiņu joslas (48. att.).
Uzmest 23 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 6, plus 3 papildu
valdziņi raksta simetrijai, plus 2 ma-

lējie valdziņi).
1. kārta — 3 kreiliski, 1 labiski,

1 kreiliski, 1 labiski utt.

2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas — atbilstoši rakstam.

3. kārta
—

4 kreiliski, * 1 labiski,
5 kreiliski. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās 4 kreiliskie

valdziņi un malējais valdziņš.
5. kārta —

rakstu atkārtot no

1. kārtas.

Viļņveidīgais sviķeļainais adījums
(49. att.). So sviķeļaino adījumu
sauc arī par Rīgas vai franču rak-

stu. Uzmest 27 valdziņus (valdziņu
skaitam jādalās ar 4, plus 1 papildu
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valdziņš raksta simetrijai, plus 2 ma-

lējie valdziņi).
1. kārta — 2 labiski, 2 kreiliski

utt. Kārtas beigās 1 labiskais val-

dziņš un malējais valdziņš.
2. kārta

—
2 kreiliski, 2 labiski

utt. Kārtas beigās 1 kreiliskais val-

dziņš un malējais valdziņš.
3. kārta —

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Rombi no stabiņiem (50. att.).
Rakstu ieteicams adīt no rupjas dzi-

jas ar 4. numura vai resnākām adām-

adatām. Tikai tādā gadījumā adīju-
ma faktūra būs reljefa un izteiksmī-

ga. Uzmest 27 valdziņus (valdziņu
skaitam jādalās ar 6, plus 1 papildu
valdziņš raksta simetrijai, plus 2 ma-

lējie valdziņi).
1. kārta

—
3 kreiliski, * 1 labiski,

5 kreiliski. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās 3 kreiliskie

valdziņi un malējais valdziņš.
2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas
—

atbilstoši rakstam.

3. kārta
—

2 kreiliski, * 1 labiski,
1 kreiliski, 1 labiski, 3 kreiliski. No

* atkārtot līdz kārtas beigām. Kār-
tas beigās 2 kreiliskie valdziņi un

malējais valdziņš.
5. kārta — 1 kreiliski, * 1 labiski,

3 kreiliski, 1 labiski, 1 kreiliski. No
* atkārtot līdz kārtas beigām. Kār-
tas beigās 1 kreiliskais valdziņš un

malējais valdziņš.
7. kārta

—
* 1 labiski, 5 kreiliski.

No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 1 labiskais valdziņš
un malējais valdziņš.

9. kārta
— tāpat kā 5. kārta.

11. kārta
— tāpat kā 3. kārta.

13. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Vertikālo joslu raksts (51. att.).
Uzmest 27 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 10, plus 5 papildu
valdziņi raksta simetrijai, plus 2 ma-

lējie valdziņi).
1. kārta

—
5 labiski, 1 kreiliski,

1 labiski, 1 kreiliski, 1 labiski, 1 krei-

liski utt. (t. i., atkārtot, sākot ar 5

labiskiem valdziņiem).

48. att. Vertikālas stabiņu joslas

49. att. Viļņveidīgais sviķeļainais adījums

50. att. Rombi no stabiņiem

51. att. Vertikālo joslu raksts
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52. att. Raksts sporta tērpiem

53. att. Rombi no labiskiem un kreiliskiem

valdziņiem

2. kārta —
5 kreiliski, 5 labiski utt.

3. kārta — tāpat kā 1. kārta.

4. kārta —
labiskie valdziņi.

5. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Raksts sporta tērpiem (52. att.).
Uzmest 25 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 7, plus 2 papildu val-

dziņi raksta simetrijai, plus 2 malē-

jie valdziņi).
1. kārta — 2 kreiliski, 2 labiski,

1 kreiliski, 2 labiski utt.

2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas
—

2 labiski, 5 kreiliski utt.

3. kārta
—

5 kreiliski, 2 labiski

itt. Kārtas beigās —
2 kreiliskie

valdziņi un malējais valdziņš.
5. kārta

— tāpat kā 1. kārta.

7. kārta — 2 kreiliski, * 2 labiski,

5 kreiliski. No * atkārtot līdz kārtas

beigām.
9. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Rombi no labiskiem un kreiliskiem

valdziņiem (53. att.). Uzmest 35 val-

dziņus (valdziņu skaitam jādalās ar

16, plus 1 papildu valdziņš raksta si-

metrijai, plus 2 malējie valdzini).
1. kārta

—
labiskie valdziņi.

2. un 30. kārta
—

8 labiski, 1 krei-

liski, 7 labiski utt. Pēdējie 8 valdzi-

ņi labiski un malējais valdziņš.
3. kārta un visas nepāra skaitļu

kārtas
—

atbilstoši rakstam.

4. un 28. kārta
—

7 labiski, 3 krei-

liski, 6 labiski utt. Pēdējie 7 valdzi-

ņi labiski un malējais valdziņš.
6. un 26. kārta — 6 labiski, 5 krei-

liski, 5 labiski utt. Pēdējie 6 valdziņi
labiski un malējais valdziņš.

8. un 24. kārta
—

5 labiski, 3 krei-

liski, 1 labiski, 3 kreiliski, 4 labiski

utt. Pēdējie 5 valdziņi labiski un ma-

lējais valdziņš.
10. un 22. kārta — 4 labiski, 3 krei-

liski, 3 labiski, 3 kreiliski, 3 labiski

utt. Pēdējie 4 valdziņi labiski un ma-

lējais valdziņš.
12. un 20. kārta

— 3 labiski, 3 krei-

liski, 2 labiski, 1 kreiliski, 2 labiski,
3 kreiliski, 2 labiski utt. Pēdējie 3

valdziņi labiski un malējais val-

dziņš.
14. un 18. kārta

—
2 labiski, 3 krei-

liski, 2 labiski, 1 kreiliski, 1 labiski,
1 kreiliski, 2 labiski, 3 kreiliski, 1 la-

biski utt. Pēdējie 2 valdziņi labiski

un malējais valdziņš.
16. kārta

— 1 labiski, 3 kreiliski,
2 labiski, 1 kreiliski, 1 labiski, 1 krei-

liski, 1 labiski, 1 kreiliski, 2 labiski,
3 kreiliski utt. Pēdējais valdziņš krei-

liski un malējais valdziņš.
32. kārta

—
labiskie valdziņi.

33. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.
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Apmetumi. Noceltie valdziņi

Apmetumi un to veidošanas paņēmieni.

Meiģīņadījums.Angļu adījums.
Noceltie valdziņi un to veidi.

Praktiski padomi. Mežģīņadījumuraksti

un raksti ar noceltajiem valdziņiem

3.

nodarbība

Apmetumi

Adīšanā apmetumus izmanto diezgan bieži
—

rak-

stos ar sarežģītiem pavedienu krustojumiem, kā arī

valdziņu pieaudzēšanai un pagarināšanai. Bez ap-

metumiem nevar izadīt mežģīņrakstus un patentadī-
jumus (raksti no apmetumiem un labiskiem valdzi-

ņiem, neizmantojot kreiliskos valdziņus).
Apmetumus veido divējādi — ar adāmadatas kus-

tību virzienā pret sevi (54. att.) un virzienā no

sevis (55. att.). Apmetums virzienā no sevis tiek

izmantots ļoti reti. Daudzi raksti, piemēram, patent-
adījumi ar šādu apmetumu veidojas nepareizi, mež-

ģīņadījumos — rodas pārlieku liels caurums. Adot

ar rokām, apmetumu parasti izdara virzienā pret
sevi.'Veidojot dažus mežģīņrakstus, reizēm jāizdara
vairāki apmetumi pēc kārtas (aptinumi).

Ja pēc apmetuma ir jāada labiskais valdziņš, to

izada bez grūtībām, bet, ja kreiliskais, to adot, ap-

metums jāpietur ar labās rokas rādītāja pirkstu, lai

tas nenoslīdētu no adāmadatas. Ja pēc apmetuma
jānoceļ valdziņš, to neizadot, tad adāmadatu tajā ie-

dur virzienā no labās uz kreiso pusi, kā pa-
rādīts 54. attēlā. Dažkārt pēc apmetuma (vai pirms
tā) 2 valdziņus labiski saada kopā. Sajā gadījumā
adāmadatu iedur uzreiz 2 valdziņos un no tiem iz-

ada vienu valdziņu. Jaunais valdziņš katrā ziņā būs

slīps uz labo pusi, ja valdziņus izada aiz priek-
šējās malas, vai uz kreiso pusi, ja tos izada

aiz aizmugurējās malas. So likumsakarību izmanto

mežģīņadījumos, lai skaidrāk izceltos raksts.

Mežģīņraksti. Tos ieteicams adīt no vienāda res-

numa diegiem, jo mezgliņi, paresninājumi un citi

defekti mežģīņadījumā labi redzami. Mežģīņadīju-
miem salīdzinājumā ar citiem rakstiem vajag vis-

mazāk dzijas.
lepazīsimies ar visvienkāršākā mežģīņraksta adī-

šanu, turpinot adīt treniņam paredzēto paraugu!
8. vingrinājums. Caurā vile (56. att.).
Uz adāmadatām 29 valdziņi (valdziņu skaitam

jādalās ar 3, plus 2 malējie valdziņi). .
i. kārta — 1 apmetums (pret sevi), 2 nākamos
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54. att. Apmetums virziena pret sevi

55. att. Apmetums virziena no sevis

56.att. Caura vīle

57. att. Patentadījums 1 X 1

58. att. Divkrāsu patentadījums 1X1 ar ho-

rizontālām svītrām

valdziņus saadit kopā kā «vecmāmi-

ņu» labisko valdziņu, 1 «vecmāmi-

ņu» labiskais valdziņš utt.

2. kārta — «vecmāmiņu» kreilis-

kie valdziņi (arī apmetumi jāizada

kreiliski).
3. kārta

—
rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Pēc šī vingrinājuma adījums sa-

griežas slīpi. Tas sagriežas tāpēc,
ka vienā kārtā daudzas reizes tiek

saadīti kopā 2 valdziņi slīpi uz vie-

nu un to pašu pusi (adījuma slīpu-
mu, kas radies raksta struktūras dēļ,
nav jāsajauc ar slīpumu, kas veido-

jas pārāk stingri sašķeterētas dzi-

jas dēļ).
Angļu adījums. Tipisks angļu adī-

juma paraugs ir dažādi patentadī-

jumi. Patentadījumi ir biezi, silti, ar

vienādu rakstu abās pusēs. Tie stip-
ri stiepjas, tāpēc apģērba malas ne-

var veidot patentadījumā. Patent-

adījumus galvenokārt izmanto šaļļu
un cepuru adīšanā.

9. vingrinājums. Patentadi-

jums IXI (57. att.).
Uz adāmadatām nepāra valdziņu

skaits — 29. Jāada vaļīgi.
1. kārta

—
1 labiski, 1 apmetums,

1 valdziņu nocelt utt.

2. kārta un visas turpmākās kār-

tas — pirms katra kreiliskā valdzi-

ņa izdarīt apmetumu, bet kreilisko

valdziņu nocelt neizadītu; valdziņu
ar apmetumu uzskatīt par vienu val-

dziņu un izadīt labiski aiz priekšē-

jās malas (ja ada aiz aizmugurējās
malas, patentadijums veidojas nepa-

reizs) .
Skaisti izskatās divkrāsu patent-

adijums ar šaurām horizontālām

svītrām (58. att.). To ada šādi: 2

kārtas ar vienas krāsas dziju, 2 kār-

tas ar otras krāsas dziju, un tā mai-

na dzijas, nenoraujot pavedienu. Pēc

šī principa var adīt arī ar triju vai

vairāku krāsu dzijām.
Interesants divkrāsu patentadīju-

mā variants ir patentadijums, ku-

ram katra puse ir citā krāsā (59.

att.). Sāds adījums katrā ziņā jā-
ada ar apaļajām adāmadatām, kuras

savienotas ar kaprona auklu, vai ar

taisnajām, ar kurām var adīt ar

abiem galiem.
10. vingrinājums. Divkrāsu

patentadijums iy.l ar vertikālām

svītrām (sk. 59. att.).
Uz adāmadatām 29 valdziņi (ne-

pāra skaits).
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1. kārta (darba labā puse, tumšā

dzija) — 1 valdziņš labiski, 1 apme-

tums, 1 valdzinu nocelt utt.

2. kārta (darba kreisā puse, gaišā
dzija) — 1 apmetums, 1 valdziņu
nocelt, 1 labiski (labiski izadīt ap-

metumu kopā ar valdziņu, uzskatot

tos par vienu valdziņu) utt.

3. kārta (darba kreisā puse, adī-

jumu pastumt uz adāmadatas pretē-
jo galu un adīt ar tumšo dziju) —

1 valdziņš kreiliski (kreiliski adīt ap-

metumu kopā ar valdziņu, uzskatot

tos par vienu valdziņu), 1 apme-

tums, 1 valdziņu nocelt utt.

4. kārta (darba labā puse, gaišā
dzija) — 1 apmetums, 1 valdziņu
nocelt, 1 kreiliski (kreiliski izadīt

apmetumu kopā ar valdzinu, uzska-

tot tos par vienu valdziņu) utt.

5. kārta (darba labā puse, adīju-
mu pabīdīt uz adāmadatas pretējo
galu un adīt ar tumšo dziju) —

1

labiski (labiski izadīt apmetumu ko-

pā ar valdziņu, uzskatot tos par vie-

nu valdziņu), 1 apmetums, 1 valdzi-

ņu nocelt utt.

6. kārta
—

rakstu atkārtot no

2. kārtas.

Ir ne mazums citu rakstu (ne ti-
kai divkrāsu, bet arī vienā krāsā),
kurus adot, adījums jāpārbīda no

adāmadatas viena gala uz otru. Tiem

visiem raksturīgi komplicēti diega
pinumi un tāpēc tie liekas sarežģīti.
Patiesībā šos rakstus adīt nav grūti
(starp citu, adāmadatas ar diviem

darbam piemērotiem galiem var izga-
tavot no parastajām taisnajām ga-

rajām adāmadatām, uzasinot tām
otru galu).

Noceltie jeb izstieptie valdziņi

Nereti rakstos izmanto noceltos

valdziņus. Tie var būt īsi, ja tos ne-

izadot noceļ 1 vai 2 kārtu augstu-
mā, vai gari (4—6 kārtu augstumā).

īsos noceltos valdziņus
ada šādi: adāmadatu iedur valdziņā
virzienā no labās uz kreiso

59. att. Divkrāsu patentadījums1X1 ar ver-

tikālām svītrām

pusi un valdziņu neizadītu pārceļ
no kreisās adāmadatas uz labo. At-

karībā no raksta īpatnībām darba

pavedienu var atstāt aiz noceltā val-

dzina (60. att.) vai tā priekšā
(6li att.).

Lai izadītu garo nocelto val-

dziņu, labā adāmadata jāiedur val-

dziņā virzienā no kreisās uz la-

bo pusi (pavediens atrodas uz rā-

dītāja pirksta) un adāmadatas gals
vairākas reizes jāaptin ar pavedienu
pulksteņrādītāju kustības

virzienā (62. att.). Pēc tam adām-

adata ar apmetumiem jāievelk atpa-
kaļ valdziņā (jāraugās, lai apmetumi
nenoslīdētu) un izadītais valdziņš

jāpārceļ no kreisās adāmadatas uz

labo. Turpmākajās kārtās šo valdzi-

ņu noceļ neizadītu, adāmadatu dur

virzienā no labās uz kreiso

pusi.

60. att. Īsie noceltie valdziņi (pavediens aiz

noceltā valdziņa)

61. att. Īsie noceltie valdziņi (pavediens no-

celtā valdziņa priekšā)
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62. att. Uz labās adāmadatas aptīts pave-

diens garā noceltā valdziņa veidošanai

63. att. Valnīšu raksts ar īsiem noceltiem

valdziņiem

64. att. Garie noceltie valdziņi gludajā krei-

liskajā adījumā

65. att. Noirušo labisko valdziņu var uzņemt

ar tamboradatu

66. att. Noirušā kreiliskā valdziņa uzņem-

šana

//. vingrinājums. Valnišu

raksts ar isiem noceltiem valdziņiem

(63. att.).
Uz adāmadatām 29 valdziņi (to

skaitam jābūt nepāra, malējie ietilpst
to skaitā).

t. kārta — 1 labiski, 1 kreiliski

utt.

2. kārta un visas turpmākās krei-

sās puses kārtas —
kreiliskos valdzi-

ņus nocelt, pavedienu atstājot to

priekšā, bet labiskos valdziņus adit

labiski.

3. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

12. vingrinājums. Garie no-

celtie valdziņi gludajā kreiliskajā
adijumā (64. att.). Uz adāmadatām

29 valdziņi.
1. kārta — 4 labiski, * 1 valdziņš

labiski ar 2 apmetumiem, 5 kreiliski.

No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās izadīt 1 valdziņu la-

biski ar 2 apmetumiem, 4 valdziņus
kreiliski un malējo valdziņu.

2. kārta — 4 labiski,
* 1 valdziņu

nocelt (pavediens valdziņam priek-
šā) un izstiept uz nolaisto apmetu-
mu rēķina, 5 labiski. No * atkārtot

līdz kārtas beigām. Kārtas beigās
1 valdziņu nocelt un izstiept (pave-
diens valdziņam priekšā), 4 valdzini

labiski un malējais valdziņš.
3. kārta

—
4 labiski, * 1 valdziņu

nocelt (adāmadatu iedurt no labās

uz kreiso pusi, pavediens aiz valdzi-

ņa), 5 kreiliski. No * atkārtot līdz

kārtas beigām. Kārtas beigās 1 val-

dziņu nocelt (pavediens aiz valdzi-

ņa), 4 valdziņi kreiliski un malējais

valdziņš.
4. kārta — 4 kreiliski,

* 1 valdziņu
nocelt (adāmadatu durt no labās uz

kreiso pusi, pavediens valdziņam
priekšā), 5 labiski. No * atkārtot

līdz kārtas beigām. Kārtas beigās 1

valdziņu nocelt (pavediens valdzi-

ņam priekšā), 4 valdziņi labiski un

malējais valdziņš.
5. kārta

—
rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Tādējādi noceltais valdziņš netiek

izadīts četrās kārtās.
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Pabeiguši vingrinājumu, norauciet

pēdējās kārtas valdziņus un uzma-

nīgi aplūkojiet adījumu! Ir skaidri

redzama adījuma platuma atkarība

no raksta struktūras (visplatākais ir

patentadījums, visšaurākais — val-
nīšu raksts ar īsiem noceltiem val-

dziņiem). Ja adījumu izstiepj, var

ievērot vēl vienu likumsakarību —

raksti stiepjas atšķirīgi. Visvairāk

stiepjas rievotais adījums, kas adīts

ar kreiliskajiem valdziņiem, un pa-

tentadījums. Šādas rakstu īpašības
jāievēro izgatavojot trikotāžas ap-

ģērbu. Tā, piemēram, ja iecerēts no-

adīt apģērba gabalu, kuru bieži val-

kāsiet, to nav vērts adīt vaļīgā rak-

stā
—

šāds adījums ātri deformējas.

Praktiski padomi

Dažkārt darba procesā gadās ne-

patīkamas kļūmes — tiek nolaists

valdziņš, reizē ar valdziņu aizķerts
iepriekšējās kārtas pavediens, visa

dzijas pavediena vietā ieadīta tikai

puse no tā (pavediens sadalījies), la-

biskā valdziņa vietā noadīts kreilis-

kais vai otrādi. Šīs kļūmes var izla-

bot, neizārdot adījumu. Ja izadīts

nepareizs valdziņš un kļūda nav pa-
manīta uzreiz, tad virs tā jau ir vai-

rākas noadītas kārtas. Kļūdu labo

šadi: izārda valdziņu stabiņu (verti-
kālo), kurā ir kļūda, līdz nepareizi
ieadītajam valdziņam un arī nepa-
reizi izadīto valdziņu, no darba la-

bās puses cauri pareizajam valdzi-

ņam izdur tamboradatu, aizķer pir-
mo pārstaipu un izvelk to cauri val-

dziņam, t. i., izada labisku valdziņu
(65. att.). Pēc tam tāpat ada katru

nākamo valdziņu, līdz atjaunota vi-

sa vertikālā kārta. 66. attēlā parā-
dīts, kā izlabot līdzīgu kļūdu kreilis-

ko valdziņu stabiņā. Ja kļūda gadīju-
sies adījumā ar sarežģītu rakstu, tad

izārda visas kārtas līdz nepareizi iz-

adītajam valdziņam un vēl vienu

kārtu aiz tā. Jāārda lēnām un uzma-

nīgi: vispirms iedur adāmadatu ar

galu pret sevi pēc kārtas katrā val-

dziņā, kas atrodas zem ārdāmās kār-

tas, un tikai pēc tam izārda pavedie-
nu no valdziņa (dažkārt tas var būt

nevis viens valdziņš, bet gan valdzi-

ņu grupa vai valdziņš ar apmetu-
miem, tādā gadījumā adāmadata val-

dziņā jāiedur sevišķi uzmanīgi). Kad

izārdīts pēdējais valdziņš, nosaka,
kāda tieši pārtrauktā adījuma kārta

atrodas uz adāmadatas, un turpina
darbu.

Ja ir nolaists valdziņš un virs tā

noadītas vairākas kārtas, adījums
līdz nolaistajam valdziņam jāizārda,
jāuzņem nolaistais valdziņš un tad

var turpināt adīt.

Pieredzes bagātas adītājas, veido-

jot rakstu, kuros gludajā labiskajā
vai kreiliskajā adījumā izkārtotas

reljefas svītras, bumbulīši un tamlī-

dzīgi elementi, izmanto nelielu vil-

tību: fonu ada stingrāk ar «vecmā-

miņu» valdziņiem, bet reljefos rak-

stus — ar parastiem valdziņiem un

vaļīgāk. Tādējādi adījuma faktūra

kļūst izteiksmīgāka.
Nav ieteicams adīt ar «vecmāmi-

ņu» valdziņiem reljefos rakstus (it
sevišķi ar apmetumiem), jo tad adī-

juma virsma kļūst plakana, neizteik-

smīga, bet atsevišķos gadījumos pār-
vēršas līdz nepazīšanai.

Šallēm, kas tiek adītas patentadī-
jumā, ieteicam uzmest sākuma kār-

tas valdziņus ar paresninātu dziju
(saliktu divās kārtās), tad mala ne-

tiek savilkta. Arī noraucot pēdējās
kārtas valdziņus, neaizmirstiet dzi-

jas pavedienu salikt divās kārtās, jo
citādi šalles gali nebūs vienādi!

Lai raksta paraugs izskatītos rū-

pīgs, to var viegli nogludināt. Pa-

raugu ar kreiso pusi uz augšu pie-
spraudiet pie mīksta pamata, kas

pārklāts ar rūtiņu papīru, izveido-

jot precīzu četrstūra formu! Virsū

uzlieciet divās kārtās salocītu mitru

marli un gludiniet, ar gludekli viegli
pieskaroties adījuma virsmai (gludo
labisko adījumu un mežģīņadījumu
gludiniet stiprāk)!

Ja rakstam ir spilgti izteikta

reljefa faktūra, tad paraugs nav
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67. att. Pīnīte ar caurumiņiem

68. att. Kvadrātveida mežģīņraksts

69. att. Līklocis

70. att. Mežģīņraksts ar gareniskam svīt-

rām

jāgludina, pietiek ar to, ja to pārklāj
ar slapju marli un atstāj, lai izžūst,

pēc tam piesprausto paraugu noņem.

Mežģiņraksti

Pīnīte ar caurumiņiem (67. att.).
Uzmest 24 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 4, malējie valdziņi

ietilpst šajā skaitā).
1. kārta — 2 kreiliski, nākamos

2 valdziņus adīt šādi: vispirms 2. val-

dziņu labiski aiz aizmugurējās ma-

las, pēc tam 1. valdziņu labiski aiz

priekšējās malas utt.

2. kārta — 2 labiski, 1 kreiliski,

1 apmetums, 1 kreiliski utt.

3. kārta — 2 kreiliski, 3 labiski

utt.

4. kārta
— 2 labiski, 2 valdziņi

adīti kopā kreiliski, 1 kreiliski utt.

5. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Kvadrātveida mežģīņraksts (68.
att.). Uzmest 26 valdziņus (valdziņu
skaitam jādalās ar 3, plus 2 malējie
valdziņi).

I. kārta — 3 labiski, 3 kreiliski

utt.

2. kārta un visas para skaitļu kār-

tas — atbilstoši rakstam.

3. kārta
— tāpat kā L. kārta.

5. kārta
—

1 apmetums, 3 valdzi-

ņus saadīt kopā (1. valdziņu nocelt,

2. un 3. valdziņu saadīt kopā labis-

ki aiz priekšējām malām un izvilkt
cauri pirmajam), pēc tam 1 apme-

tums, 3 labiski utt.

7. un 9. kārta
—

3 kreiliski, 3 la-

biski utt.

11. kārta
—

3 labiski, 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā (tāpat kā

5. kārtā), 1 apmetums utt.

13. kārta —
rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Līklocis (69. att.). Uzmest 24 val-

dziņus (valdziņu skaitam jādalās ar

4, malējie valdzini ietilpst šajā skai-

tā).
L kārta — 2 kreiliski, 1 apme-

tums, 2 valdziņi saadīti kopā labis-

ki aiz aizmugurējām malām utt.
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2. kārta un visas pāra skaitļu kār

tas — 2 labiski, 2 kreiliski (apme
tumus izadīt kā kreiliskus valdzi

ņus).
3. kārta — 2 kreiliski, 2 valdzini

saadīti kopā labiski aiz priekšējām
malām, 1 apmetums utt.

5. kārta
—

rakstu atkārtot no 1

kārtas.

Mežģīņraksts ar gareniskām svīt-

rām (70. att.). Uzmest 25 valdziņus
(valdziņu skaitam jādalās ar 7, plus
2 papildu valdziņi raksta simetrijai,
plus 2 malējie valdziņi).

1. un 3. kārta
—

2 labiski, 5 krei-

liski utt.

2. kārta
— 2 kreiliski, 5 labiski

utt.

4. kārta — 2 kreiliski, 2 valdziņi
saadīti kopā labiski aiz aizmugurē-
jām malām, 1 apmetums, 1 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņi saadīti ko-

pā labiski aiz priekšējām malām utt.

5. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Tīkliņš (71. att.). Uzmest pāra
skaita valdziņus, piemēram, 26, un

visas kārtas adīt vienādi: 1 apme-

tums, 2 valdziņi saadīti kopā labiski

aiz priekšējām malām utt.

Mežģīņraksts ar svītrām (72. att.).
Uzmest pāra skaita valdziņus, pie-
mēram, 22.

1. kārta — labiskie valdziņi.
2. kārta

— 1 apmetums, 2 valdzi-

ņi saadīti kopā labiski aiz aizmugu-
rējām malām utt.

3. kārta
— no viena valdziņa iz-

adīt divus valdziņus (adīt šādi:

1 valdziņš labiski, 1 kreiliski), pēc
tam iepriekšējās kārtas apmetumu
nolaist no adāmadatas utt.

4. kārta
— kreiliskie valdziņi.

5. kārta
— rakstu atkārtot no 1

kārtas.

«Eglīte» (73. att.). Uzmest 32 val-

dziņus (valdziņu skaitam jādalās ar

10, plus 2 malējie valdziņi).
1. kārta

— malējo valdziņu izadīt

labiski, 1 apmetums, 3 valdziņi la-

biski, 3 nākamos valdziņus adīt šā-

di (divkārša saadīšana): nocelt 1.

valdziņu (pavediens aiz valdziņa),

71.att.Tīkliņš

72. att. Mežģīņraksts ar horizontālām svīt-

rām

73. att. «Eglīte»

74. att. Rombiņu raksts

nākamos 2 valdziņus saadīt kopā la-

biski aiz priekšējām malām, pēc tam

nocelto valdziņu pārvilkt pāri tikko

izadītajiem valdziņiem, 3 valdziņi
labiski, 1 apmetums, 1 labiski utt.
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75. att. Diagonālais mežģīņraksts

76. att. Kreiliskie bumbulīši

77. att. Noceltie valdziņi ar mežģīņadījuma
aplīšiem

78. att. Krāsainas rūtiņas

2. kārta un visas para skaitļu kār-

tas — visi valdziņi kreiliski.

3. kārta — 1 kreiliski, 1 apme-

tums, 2 labiski, divkārša saadīšana,
2 labiski, 1 apmetums, 2 labiski utt.

5. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
1 labiski, divkārša saadīšana, 1 la-

biski, 1 apmetums, 3 labiski utt.

7. kārta
—

3 labiski, 1 apmetums,
divkārša saadīšana, 1 apmetums, 4

labiski utt.

9. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas (pirmo malējo vairs neadīt).
Rombiņu raksts (74. att.). Uzmest

32 valdziņus (valdziņu skaitam jā-
dalās ar 20, plus 10 papildu valdzi-

ņi raksta simetrijai, plus 2 malējie
valdziņi).

!., 3., 5. un 7. kārta — 1 valdziņu
nocelt (pavediens aiz valdziņa), 9

valdziņi kreiliski, nākamos 10 valdzi-

ņus adīt pa 2 kopā labiski aiz aiz-

mugurējām malām, 1 apmetums. Pēc

tam rakstu atkārtot no kārtas sā-

kuma.

2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas — kreiliskie valdziņi (apme-
tumus arī izadīt kreiliski).

9., 11., 13. un 15. kārta — 5 rei-

zes noadīt: 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā labiski aiz priekšējām
malām. Kad 10 valdziņi izadīti, 1

valdziņu nocelt (pavediens aiz val-

dziņa), 9 valdziņi kreiliski un pēc
tam rakstu atkārtot no kārtas sāku-

ma.

17. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Piezīme. Rakstu ieteicams adīt no

tumšas dzijas ar adāmadatām ne resnākām

par 4. numuru.

Diagonālais mežģīņraksts (75.
att.). Uzmest 26 valdziņus (valdzi-
ņu skaitam jādalās ar 4, plus 2 ma-

lējie valdziņi).
1. kārta —

3 labiski, * 2 valdziņi
saadīti kopā labiski aiz priekšējām
malām, 1 apmetums, 2 labiski. No *

atkārtot līdz kārtas beigām. Kārtas

beigās 1 valdziņš labiski un malē-

jais valdziņš.
2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas — visi valdzini kreiliski.
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3. kārta
— 2 labiski, 2 valdziņi

saadīti kopā labiski aiz priekšējām
malām, 1 apmetums utt. Kārtas bei-

gās pirms malējā valdziņa apme-

tums.

5. kārta
—

1 labiski, * 2 valdziņi
saadīti kopā labiski aiz priekšējām
malām, 1 apmetums, 2 labiski. No *

atkārtot rakstu līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 1 valdziņš labiski un

malējais valdziņš.
7. kārta

—
2 valdziņi saadīti kopā

aiz priekšējām malām, 1 apmetums,
2 labiski utt.

9. kārta
— rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Kreiliskie bumbulīši (76. att ). Uz-

mest 26 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 4, plus 4 papildu
valdziņi raksta simetrijai, plus 2 ma-

lējie valdziņi).
1. kārta

—
* no viena valdziņa iz-

adīt 5 valdziņus (to dara šādi: 1 la-

biski, 1 apmetums, 1 labiski tajā pa-
šā valdziņā, 1 apmetums, 1 labiski

tajā pašā valdziņā), 1 apmetums, 3

valdziņi saadīti kopā kreiliski, 1 ap-
metums. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās no viena val-

dziņa izadīt 5 valdziņus, pēc tam

1 apmetums, 3 valdziņi saadīti ko-

pā labiski, 1 apmetums un malējais
valdziņš.

2. kārta — 1 apmetums, 3 valdzini

saadīti kopā kreiliski, 1 apmetums,
5 valdziņi saadīti kopā labiski aiz

aizmugurējām malām, * 1 apmetums,
3 valdziņi saadīti kopā kreiliski,
1 apmetums, 5 valdzini saadīti kopā
labiski aiz aizmugurējām malām.

No * atkārtot līdz kārtas beigām.
3. kārta — 2 valdziņi saadīti kopā

labiski, 1 apmetums, no viena val-

dziņa izadīt 5 valdziņus tāpat kā

1. kārtā, * 1 apmetums, 3 valdziņi
saadīti kopā kreiliski, 1 apmetums,
no viena valdziņa izadīti 5 valdziņi.
No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 1 valdziņš labiski un

malējais valdziņš.
4. kārta

—
1 labiski, * 5 valdziņi

saadīti kopā labiski aiz aizmugurē-
jām malām, 1 apmetums, 3 valdziņi

saadīti kopā kreiliski, 1 apmetums.
No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 5 valdziņi saadīti ko-

pā labiski aiz aizmugurējām malām,
1 apmetums, 2 valdziņi saadīti kopā
labiski aiz priekšējām malām un

malējais valdziņš.
5. kārta —

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Raksti ar noceltajiem valdziņiem

Noceltie valdziņi ar mežģīņadīju-
ma aplīšiem (77. att.). Uzmest 26

valdziņus (valdziņu skaitam jādalās
ar 5, plus 4 papildu valdziņi raksta

simetrijai, plus 2 malējie valdziņi).
1., 3. un 5. kārta — 4 kreiliski, 1

labiski utt.

2., 4. un 6. kārta
—

4 labiski, 1

valdziņu nocelt (pavediens valdziņa

priekšā) utt.

7. un 11. kārta — 4 kreiliski, 1 ap-

metums, 1 valdziņu nocelt utt.

8. un 12. kārta — 4 labiski, 1 ap-

metums, 1 valdziņu nocelt (valdzi-
ņu un apmetumu nocelt reizē, uzska-

tot tos par vienu valdziņu) utt.

9. un 13. kārta — 4 kreiliski, 1 ap-

metums, 1 valdziņu nocelt (nocelt
reizē valdziņu un 2 apmetumus, uz-

skatot tos par vienu valdziņu) utt.

10. un 14. kārta
—

visi valdziņi la-

biski (apmetumus un nocelto valdzi-

ņu izada kopā, uzskatot tos par vie-

nu valdziņu).
15. kārta —

rakstu atkārtot no

1. kārtas.

Krāsainas rūtiņas (78. att.). Uz-

mest nepāra skaita valdziņus, pie-
mēram, 27.

1. un 2. kārta (tumšā dzija) — la-

biskie valdziņi.
3. kārta (gaišā dzija) — 1 labiski,

1 valdziņu nocelt (pavediens aiz val-

dziņa) utt.

4. kārta (gaišā dzija) — visus val-

dziņus, kas adīti ar gaišo dziju, adīt

labiski, valdziņus, kas adīti ar tumšo

dziju, nocelt (pavediens valdziņa
priekšā).

5. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.
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79. att. Kvadrātiņi no noceltajiem valdzi-

ņiem

80. att. Garo nocelto valdziņu pinuma raksts

81. att. Garie noceltie valdziņi labiski krei-

liskajāadījumā2X6

82. att. Suņu raksts

Kvadrātiņi no noceltajiem valdzi-

ņiem (79. att.). Uzmest 24 valdzi-

ņus (valdziņu skaitam jādalās ar 4,

malējie valdziņi ietilpst šajā skaitā).
1. un 2. kārta — labiskie valdzini.

3. kārta — 2 kreiliski, 2 labiski utt.

4. kārta
—

2 labiski, 2 valdziņus
nocelt (pavediens valdziņiem priek-
šā) utt.

5. kārta — 2 labiski, 2 valdziņus
nocelt (pavediens aiz valdziņiem)
utt.

6. kārta
—

2 labiski, 2 valdziņus
nocelt (pavediens valdziņiem priek-
šā) utt.

7. un 8. kārta — labiskie valdziņi.
9. kārta — 2 labiski, 2 kreiliski

utt.

10. kārta — 2 valdziņus nocelt

(pavediens valdziņiem priekšā), 2

labiski utt.

11. kārta — 2 valdziņus nocelt (pa-
vediens aiz valdziņiem), 2 labiski

utt.

12. kārta
—

2 valdziņus nocelt

(pavediens valdziņu priekšā), 2 la-

biski utt.

13. kārta
— rakstu atkārtot no

1. kārtas.

Garo nocelto valdziņu pinuma

raksts (80. att.). Uzmest 26 valdzi-

ņus (valdziņu skaitam jādalās ar 6,
plus 2 malējie valdziņi).

1. kārta
—

labiskie valdziņi.
2. kārta — kreiliskie valdziņi.
3. kārta

— pēc malējā valdziņa no

katra valdziņa izadīt labisko valdzi-

ņu ar trim apmetumiem (adīt šādi:

iedurt adāmadatu valdziņā virzienā

no kreisās uz labo pusi un ap adām-

adatas galu trīs reizes aptīt pavedie-
nu pulksteņa rādītāju kustībai pre-

tējā virzienā).
4. kārta

— pēc malējā valdziņa
no kreisās adāmadatas uz labo neiz-

adot pārcelt 6 valdziņus, vienlaikus

izstiepjot tos uz nolaisto apmetumu
rēķina, pārcelt visus 6 valdziņus at-

kal uz kreiso adāmadatu, tad labo

adāmadatu iedurt 4., 5. un 6. valdzi-

ņā, pavilkt tos uz augšu un izvilkt

caur tiem pirmos 3 valdziņus, pēc
tam 4., 5. un 6. valdziņu uzņemt uz
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kreisās adāmadatas un pēc kārtas

kreiliski izadīt 6 valdziņus utt.

5. kārta — tāpat kā 3. kārta.

6. kārta
—

3 noceltos valdziņus
izadīt pēc kārtas kreiliski, * 6 val-

dziņus pārcelt uz labo adāmadatu

(nolaižot apmetumus), ar kreiso

adāmadatu aizķert pirmos 3 valdzi-

ņus un caur tiem izvilkt nākamos

3 valdziņus (tāpat kā 4. kārtā), tad

3 izvilktos valdziņus atkal uzņemt
uz kreisās adāmadatas un izadīt pēc
kārtas 6 valdziņus kreiliski. No * at-

kārtot līdz kārtas beigām. Kārtas

beigās 3 kreiliskie valdziņi un malē-

jais valdziņš.
7. kārta

—
rakstu atkārtot no 3.

kārtas.

Garie noceltie valdziņi labiski krei-

liskajā adījumā 2X6 (81. att ). Uz-

mest 26 valdziņus (valdziņu skaitam

jādalās ar 8, plus 2 malējie valdzi-

ņi).
I.,3. un 5. kārta — 3 kreiliski, *

2 labiski, 6 kreiliski. No * atkārtot

līdz kārtas beigām. Kārtas beigās
3 kreiliskie valdziņi un malējais val-

dziņš.
2., 4. un 6. kārta

—
3 labiski, * 2

kreiliski, 6 labiski. No * atkārtot līdz

kārtas beigām. Kārtas beigās 3 labis-

kie valdziņi un malējais valdziņš.
7. kārta

— 3 kreiliski, * 2 labiski

(katrs ar trim apmetumiem), 6 krei-

liski. No * atkārtot līdz kārtas bei-

gām. Kārtas beigās 3 kreiliskie val-

dziņi un malējais valdziņš.
8. kārta

— 3 labiski,' * 2 valdzi-

ņus nocelt neizadot (pavediens val-

dziņiem priekšā) un izstiept uz no-

laisto apmetumu rēķina, pēc tam 6

labiski. No * atkārtot līdz kārtas bei-

gām. Kārtas beigās 3 labiskie val-

dziņi un malējais valdziņš.
9. kārta — visi valdziņi labiski.

Valdziņus, kas nocelti iepriekšējā
kārtā, neizadot nolaist no kreisās

adāmadatas un atstāt darba labajā
pusē.

10. kārta
—

visi valdziņi labiski.

11. kārta
— malējo valdziņu no-

celt, pēc tam 1. nocelto garo valdzi-

ņu uzņemt uz kreisās adāmadatas un

83. att. Labiskais adījums ar slīpiem nocel-

tajiem valdziņiem

izadīt labiski (jāraugās, lai valdziņš
nesagrieztos), * 6 kreiliski; tad uz-

ņemt uz kreisās adāmadatas nākamo

garo valdziņu un izadīt labiski, atkal

uzņemt uz kreisās adāmadatas kār-

tējo garo valdziņu un izadīt labiski.

No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās uzņemt uz kreisās

adāmadatas pēdējo garo valdziņu,
izadīt to labiski un izadīt malējo val-

dziņu.
12. kārta

— tāpat kā 2. kārta.

13. kārta —
rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Šūnu raksts (82. att.). Uzmest 24

valdziņus (valdziņu skaitam jādalās

84. att. Ķēdītes no noceltajiem valdziņiem

85. att. Rūtains divkrāsains adījums
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ar 6, malējie valdziņi ietilpst šajā
skaitā).

1. kārta — kreiliskie valdziņi.
2. kārta — labiskie valdziņi.
3. kārta — 4 labiski, 2 valdziņus

nocelt neizadot (pavediens aiz val-

dziņiem) utt.

4. kārta
— 4 kreiliski, 2 valdziņus

nocelt neizadot (pavediens valdzi-

ņiem priekšā) utt.

5. un 7. kārta
— tāpat kā 3. kārta.

6. un 8. kārta
— tāpat kā 4. kārta.

9. kārta
—

kreiliskie valdziņi.
10. kārta

—
labiskie valdziņi.

11. kārta — 1 labiski, * 2 valdzi-

ņus nocelt neizadot (pavediens aiz

valdziņiem), 4 labiski. No * atkār-

tot līdz kārtas beigām. Kārtas beigās
1 kreiliskais valdziņš un malējais

valdziņš.
13. un 15. kārta — tāpat kā 11.

kārta.

14. un 16. kārta
— tāpat ka 12.

kārta.

17. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Labiskais adījums ar slīpiem no-

celtajiem valdziņiem (83. att.). Uz-

mest 28 valdziņus (valdziņu skaitam

jādalās ar 4, malējie valdziņi ietilpst
šajā skaitā).

1. kārta
—

labiskie valdziņi.
2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas — visi valdzini kreiliski.

3. kārta — 2 labiski, nākamos 2

valdziņus samainīt vietām šādi: 2.

valdzinu neizadot pārcelt pāri 1. un,

pieturot to uz labās adāmadatas, iz-

adīt 1. valdziņu labiski aiz priekšējās
malas, bet 2. valdziņu atstāt neiz-

adītu uz labās adāmadatas utt.

5. kārta — 2 valdziņus samainīt

vietām un izadīt tāpat kā 3. kārtā,
2 labiski utt.

7. kārta
—

rakstu atkārtot no 3.

kārtas.

Ķēdītes no noceltajiem valdziņiem
(84. att.). Uzmest nepāra skaita

valdziņus, piemēram, 27 (malējie
valdziņi ietilpst šajā skaitā).

1. un 3. kārta — labiskie valdziņi.
2. un4. kārta — kreiliskie valdziņi.
5. kārta (adīt vaļīgi) —

1 kreilis-

ki, 1 valdziņu nocelt (pavediens val-

dziņa priekšā) utt.

6. kārta (adīt vaļīgi) — pēc malē-

jā valdziņa 1 valdziņu nocelt (pave-
diens aiz valdziņa), 1 labiski un tā

tālāk (t. i., nocelt valdziņus, kas iz-

adīti iepriekšējā kārtā, bet nocel-

tos
—

izadīt labiski).
7. kārta

—
rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Rūtains divkrāsains adījums (85.
att.). Uzmest 25 valdziņus (valdziņu
skaitam jādalās ar 14, plus 9 papildu
valdziņi, plus 2 malējie valdziņi).

1., 5. un 9. kārta (gaišā dzija) —

labiskie valdziņi.
2., 6. un 10. kārta (gaišā dzija) —

9 labiski, 5 kreiliski, 9 labiski.

3., 7. un 11. kārta (tumšā dzi-

ja) — 9 labiski, 1 valdziņu nocelt

(pavediens aiz valdziņa), 1 kreiliski,
1 valdziņu nocelt (pavediens aiz val-

dziņa), 1 kreiliski, 1 valdziņu no-

celt (pavediens aiz valdziņa), 9 la-

biski.

4., 8. un 12. kārta (tumšā dzija) —

visus valdziņus, kas izadīti ar tumšo

dziju, adīt labiski, bet valdziņus, kas

izadīti ar gaišo dziju, nocelt (pave-
diens valdziņiem priekšā).

13., 17. un 21. kārta (gaišā dzi-

ja) — labiskie valdziņi.
14., 18. un 22. kārta (gaišā dzi-

ja) — 2 labiski, * 5 kreiliski, 9 labis-

ki. No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 2 labiskie valdziņi un

malējais valdziņš.

15., 19. un 23. kārta (tumšā dzi-

ja) — 2 labiski, * 1 valdziņu nocelt

(pavediens aiz valdziņa), 1 kreiliski,
1 valdziņu nocelt (pavediens aiz val-

dziņa), 1 kreiliski, 1 valdziņu nocelt

(pavediens aiz valdziņa), 9 labiski.

No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 2 labiskie valdziņi un

malējais valdziņš.
16., 20. un 24. kārta (tumšā dzi-

ja) —
visus tumšās dzijas valdziņus

adīt labiski, bet gaišās dzijas valdzi-

ņus nocelt (pavediens valdziņa priek-

šā).
25. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.
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Pīnes. Apņemošie valdziņi.
Bumbulīšu raksti

Valdziņu krustošana. Apņemošie valdziņi

un to adīšanas paņēmieni. Vairāku valdziņu izadīšana

no viena valdziņa (bumbulīši). Raksti ar pīnēm,
apņemošiem valdziņiem un bumbulīšlem

4.

nodarbība

Valdziņu krustošana (pīnes)

Krustot valdziņus —
tas nozīmē mainīt to izadī-

šanas secību, piemēram, vispirms izadīt 2. valdziņu,
bet pēc tam 1. valdziņu. Tādējādi atkarībā no val-

dziņu adīšanas veida tie adījumā izkārtojas slīpi
uz labo pusi (86. att.) vai slīpi uz kreiso

pusi (87. att.).
Valdziņu krustošanu izmanto arī, adot pīnes un

citus sarežģītus rakstus. 2 vai 4 valdziņu krusto-

šana (parasti krusto pāra skaita valdziņus) nerada

grūtības. Ja vajag krustot 6 vai vairāk valdziņus,
tādā gadījumā izmanto īso papildu adāmadatu

(88. att.).
13. vingrinājums. Pīne no 6 labiskiem valdzi-

ņiem (88. att.). Uzmest 22 valdziņus (malējie val-

dziņi ietilpst šajā skaitā).
1., 3., 5. un 7. kārta — 2 kreiliski, 6 labiski, 4 krei-

liski, 6 labiski, 2 kreiliski.

2. kārta un visas para skait|u kārtas — atbilstoši

rakstam.

9. kārta — 2 kreiliski, 3 valdziņus pārcelt uz pa-

pildu adāmadatu un neizadītus atstāt darba priekš-
pusē, 3 labiski, tad izadīt labiski 3 valdziņus no pa-

pildu adāmadatas, 4 kreiliski, 3 valdziņus pārcelt uz

papildu adāmadatu un atstāt darba priekšpusē, 3 la-

biski, izadīt labiski 3 valdziņus no papildu adāmada-

tas, 2 kreiliski un malējais valdziņš.
11. kārta — rakstu*atkārtot no 1. kārtas.

Apņemošie valdziņi

Adot rakstus, nereti izmanto vienkāršu, bet efek-

tīvu paņēmienu, ar kura palīdzību veido reljefu adī-

juma virsmu. Tādu faktūru veido apņemošie valdziņi.
Apņemt (apvīt) var vienu valdziņu vai uzreiz vai-

rākus valdziņus, pie tam apņemošais valdziņš var

izvietoties adījumā stingri horizontālā stāvoklī, slīpi
uz labo vai uz kreiso pusi, tas var būt resnāks par
darba pavedienu vai vienāds ar to. Aplūkosim da-

žus vienkāršākos apņemošā valdziņa veidošanas va-

riantus.
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86. att. Valdziņu krustošana, veidojot slī-

pumu uz labo pusi

87. att. Šādi adot divus valdziņus, slīpums
veidojas uz kreiso pusi

88. att. Nereti valdziņu krustošanai izmanto

īso adāmadatu

89. att. No apmetumiem veidotie apņemošie
valdziņi

14. vingrinājums. No apmetu-
miem veidotie apņemošie valdziņi
(89. att.). Uzmest 15 valdziņus (val-

dziņu skaitam jādalās ar 3, malējie
valdziņi ietilpst šajā skaitā).

1. kārta — 1 kreiliski, 1 apmetums,
2 labiski, tad kreiso adāmadatu ie-

durt no priekšpuses zem apmetuma
un pārvilkt to pāri 2 labiski izadīta-

jiem valdziņiem utt.

2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas — 1 labiski, 2 kreiliski utt.

3. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

15. vingrinājums. Vienkārtas

apņemošie valdziņi no darba pave-
diena (90. att.). Uzmest 15 valdzi-

ņus (valdziņu skaitam jādalās ar 4,

plus 1 papildu valdziņš raksta si-

metrijai, plus 2 malējie valdziņi).
1. kārta

—
1 labiski, 1 kreiliski

utt.

2. kārta un visas para skaitļu kār-

tas — 1 kreiliski, 1 labiski utt.

3. kārta
—

*
apņemt 3 valdziņus

(91. att.); lai to izdarītu, no darba

labās puses ievadīt labo adāmadatu

starp 3. un 4. valdziņu (malējo val-

dziņu neskaitīt), darba pavedienu
(apņemošo valdzinu) izvilkt virzienā

pret sevi un, pieturot to ar labās ro-

kas rādītāja pirkstu uz adāmadatas,
izadīt pirmo no apņemtajiem valdzi-

ņiem labiski aiz aizmugurējās malas,
izvilkt to caur apņemošo valdziņu
un pēc tam nolaist no kreisās adām-

adatas. Pārējos 2 apņemtos valdzi-

ņus izadīt šādi: 1 kreiliski, 1 labiski.

Pēc apņēmuma 1 valdziņš kreiliski.

No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 1 labiski, 1 kreiliski

un malējais valdziņš.
5. kārta

— 1 labiski, 1 kreiliski, *

apņemt 3 valdziņus un izadīt tāpat
kā 3. kārtā, pēc apņēmuma 1 val-

dziņš kreiliski. No * atkārtot līdz

kārtas beigām.
7. kārta — rakstu atkārtot no 3.

kārtas.

16. vingrinājums. Divkārtu

apņemošie valdziņi no darba pave-
diena (92. att.). Divkārtu apņemošo
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valdziņu izpildījuma tehnika dod ie-

spēju tos izvietot adījumā šahveidā,

pa diagonāli, trijstūra un rombu vei-

dā utt. Vislabāk tie izskatās gludajā

labiskajā vai kreiliskajā adījumā.
Uzmest 24 valdziņus un izadīt 4

sagatavošanās kārtas labiskajā adī-

jumā.
5. kārta — 2 valdziņi labiski, pēc

tam 2 valdziņus apņemt, šai nolūkā

no darba labās puses aiz 2 neizadī-

tiem valdziņiem ar labo adāmadatu

izvilkt darba pavedienu (apņemošo

valdziņu) virzienā uz sevi un izadīt

to labiski, neuzņemot uz adāmadatas

(gaisā). Jauno valdziņu nedaudz pa-

stiept, pēc tam 2 apņemtos valdziņus
neizadot pārcelt uz labo adāmadatu,
kreiso adāmadatu no darba priekš-
puses iedurt jaunajā valdziņā (kas
iegūts no apņemošā valdziņa) un

pārvilkt to pāri 2 apņemtajiem val-

dziņiem utt.

Visas pāra skaitļu kārtas — krei-

liskie valdziņi (apņemtos valdziņus
adīt katru atsevišķi kreiliski).

Tālāk adiet gludajā labiskajā adī-

jumā un pēc vēlēšanās izvietojiet
bumbulīšus rombu vai trijstūru vei-

dā, pa diagonāli utt. Darbu pabei-
dziet ar četrām gludā labiskā adīju-
ma kārtām!

Vairāku valdziņu izadīšana

no viena valdziņa

Lai izveidotu dažādas formas bum-

bulīšus, no viena valdziņa ada vai-

rākus valdziņus. It sevišķi reljefi tie

ir kreiliskajā adījumā. Adot bērnu

apģērbus, nereti izmanto krāsainus

bumbulīšus. Tā, piemēram, var adīt

baltus bumbulīšus sarkanajā kreilis-

kajā adījumā — veidojas raksts, kas

atgādina mušmiri; var arī izkārtot

zaļus bumbulīšus vīnogu ķekaru vei-
dā utt.

lepazīsimies ar vairākiem bumbulī-

šu adīšanas paņēmieniem!

Nepāra skaita valdziņu izadīšana

no viena valdziņa (visizplatītākais
variants) — 93. att. No noteikta

90. att. Raksts ar vionkārtas apņemošajiem
valdziņiem

91. att. Vienkārtas apņemošais valdziņš

92. att. Raksts ar divkārtu apņemošajiem

valdziņiem

93. att. Nepāra skaita valdziņu izadīšana

no viena valdziņa
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94. att. Bumbulīši no pieciem valdziņiem

95. att. Pāra skaita valdziņu izadīšana no

viena valdziņa

96. att. Bumbulīši no pāra skaita valdzi-

ņiem

97. att. Valdziņus var izadīt tieši no adījuma

valdziņa izada valdziņu labiski aiz

priekšējās malas, veido apmetumu,
no šī paša valdziņa ada vēl labisko

valdziņu un tā pamīšus ada 1 labis-

ko valdziņu un 1 apmetumu, līdz

iegūts vajadzīgais nepāra valdziņu
skaits. Pabeidz noteikti ar labisko

valdziņu. Pēc tam valdziņu, no ku-

ra tika adīti vairāki valdziņi, nolaiž

no kreisās adāmadatas.

17. vingrinājums. Bumbuliši

no pieciem valdziņiem (94. att.). Uz-

mest 17 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 4, plus 3 papildu val-

dziņi raksta simetrijai, plus 2 malē-

jie valdziņi).
1. kārta — 3 kreiliski, no viena

valdziņa izadīt 5 valdziņus (adīt šā-

di: 1 labiski, 1 apmetums, 1 la-

biski, 1 apmetums, 1 labiski) utt.

2. kārta — 3 labiski, pec tam 5

valdziņus saadīt kopā kreiliski utt.

3., 6. un 7. 'kārta
—

labiskie val-

dziņi.

4., 5. un 8. kārta
—

kreiliskie vai

dzini.

9. kārta
—

rakstu atkārtot no 1

kārtas.

Pāra skaita valdziņu izadīšana no

viena valdziņa (95. att.). Šajā gadī-

jumā rīkojas tā: no noteikta valdzi-

ņa izada labisko valdziņu aiz priek-
šējās malas, pēc tam no tā paša val-

dziņa — kreilisko valdziņu un tā tur-

pina, līdz iegūts vajadzīgais pāra
valdziņu skaits. Pabeidz ar kreilisko

valdziņu. Tad valdziņu, no kura adī-

ja, nolaiž no kreisās adāmadatas.

18. vingrinājums. Bumbuliši

no pāra skaita valdziņiem (96. att.).
Uzmest 16 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 5, plus 4 papildu val-

dziņi raksta simetrijai, plus 2 malē-

jie valdziņi). Vienu sagatavošanas
kārtu noadīt labiski.

1. kārta — 4 kreiliski, no viena

valdziņa izadīt 4 valdziņus (adīt šā-

di: 1 labiski, 1 kreiliski, 1 labiski, 1

kreiliski) utt.

2. un 4. kārta — 4 labiski, 4 krei-

liski utt.
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3. kārta — 4 kreiliski, 4 labiski utt.

5. kārta — 4 kreiliski, 4 valdziņi
saadīti kopā kreiliski utt.

6. un 8. kārta — labiskie valdziņi
7. kārta — kreiliskie valdziņi.
9. kārta

—
rakstu atkārtot no l.

kārtas.

Vairāku valdziņu izadīšana tieši

no adījuma. Izmantojot šo paņēmie-
nu, valdziņu grupu ada no valdziņa,
kas atrodas 1 vai 2 kārtas zemāk

(97. att.).
19. vingrinājums. Bumbulīši,

kas izaditi no iepriekšējās kārtas

valdziņa (98. att.). Uzmest 17 val-

dziņus (valdziņu skaitam jādalās ar

4, plus 3 papildu valdziņi raksta si-

metrijai, plus 2 malējie valdziņi).
ī. kārta

— 3 kreiliski, 1 labiski utt.

2. un 6. kārta — atbilstoši rak-

stam.

3. kārta
—

3 kreiliski, tad no adī-

juma izadīt 5 valdziņus: no darba

kreisās puses iedurt labo adāmadatu

divas kārtas zemāk zem labiskā val-

dziņa (adāmadata jāiedur trešajā
valdziņā, skaitot no labiskā valdzi-

na uz adāmadatas) un izvilkt pave-
dienu virzienā pret sevi, 1 apmetums,
pēc tam labisko valdziņu uz kreisās

adāmadatas izadīt labiski, nenolaižot

to, izdarīt 1 apmetumu, atkal iedurt

adāmadatu tajā pašā vietā adījuma
un izvilkt pavedienu pret sevi. Tad

nolaist labisko valdziņu no kreisās

adāmadatas utt.

4. kārta
—

3 labiski, nākamos 5

valdziņus saadīt kopā kreiliski utt.

5. kārta
— 1 kreiliski, * 1 labiski,

3 kreiliski. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās 1 kreiliskais

valdziņš un malējais valdziņš.
7. kārta — 1 kreiliski, * tad no

adījuma izadīt 5 valdziņus tāpat ka
3. kārtā, 3 kreiliski. No * atkārtot
līdz kārtas beigām. Kārtas beigās 1
kreiliskais valdziņš un malējais val-

dziņš.

8. kārta — 1 labiski, nākamos 5

valdziņus saadīt kopā kreiliski, 3 la-
biski. No * atkārtot līdz kārtas

98. att. Bumbulīši, kas izadīti no iepriekšē-
jās kārtas valdziņa

99. att. Oriģināla pīne

100. att. Pīne no četriem labiskiem valdzi-

ņiem

101. att. Vertikālas reljefas svītras ar krus-

totiem valdziņiem
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beigām. Kārtas beigās 1 labiskais

valdziņš un malējais valdziņš.
9. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Pīņu raksti

Oriģināla pīne (99. att.). Uzmest

22 valdziņus.
1., 3. un 5. kārta

—
4 kreiliski, 12

labiski, 4 kreiliski.

2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas — 4 labiski, 12 kreiliski, 4 la-

biski.

7. kārta — 4 kreiliski, 3 valdziņus
pārcelt uz papildu adāmadatu (at-
stāt darba aizmugurē), 3 labiski, tad

3 valdziņus no papildu adāmadatas

izadīt labiski, 3 valdziņus pārcelt uz

papildu adāmadatu (atstāt darba

priekšpusē), 3 labiski, pēc tam 3 val-

dziņus no papildu adāmadatas izadīt

labiski, 4 kreiliski.

9. kārta — 4 kreiliski, 1 valdziņu
pārcelt uz papildu adāmadatu (at-
stāt darba priekšpusē), 5 labiski, tad

1 valdziņu no papildu adāmadatas iz-

adīt labiski, 5 valdziņus pārcelt uz

papildu adāmadatu (atstāt darba

aizmugurē), 1 labiski, 5 valdziņus
no papildu adāmadatas izadīt labis-

ki, 4 kreiliski.

Pīne no četriem labiskiem valdzi-

ņiem (100. att.). Uzmest 26 valdzi-

ņus (valdziņu skaitam jādalās ar 5,

plus 4 papildu valdziņi raksta simet-

rijai, plus 2 malējie valdziņi).
1. kārta — 4 labiski, 1 kreiliski utt.

2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas
— pēc zīmējuma.

3. kārta
— pēc malējā valdziņa 4

valdziņus neizadot pārcelt uz labo

adāmadatu, kreiso adāmadatu iedurt

malējā labās adāmadatas valdziņā,
3 atlikušos valdziņus nolaist no la-

bās a"dāmadatas, tūlīt uzņemt uz tās

pašas adāmadatas un pārcelt uz krei-

so adāmadatu, bet pēc tam visus 4

valdziņus katru atsevišķi izadīt la-

biski, 1 valdziņš kreiliski utt.

5., 7. un 9. kārta
— tāpat kā 1.

kārta.

11. kārta
— rakstu atkārtot no 3.

kārtas.

Vertikālas reljefas svītras ar krus-

totiem valdziņiem (101. att.). Uzmest

24 valdziņus (valdziņu skaitam jā-
dalās ar 6, malējie valdziņi ietilpst
šajā skaitā).

1. kārta
— pēc malējā valdziņa 2

valdziņus izadīt šādi: vispirms 2. val-

dziņu labiski aiz priekšējās malas,

pēc tam, nenolaižot šo valdziņu no

adāmadatas, izadīt 1. valdziņu labis-

ki aiz priekšējās malas, tad pārcelt
abus valdziņus uz labo adāmadatu.

Nākamos 2 valdziņus adīt tā: 2.

valdziņu labiski aiz aizmugurējās
malas, tad, nenolaižot šo valdziņu
no adāmadatas, 1. valdziņu labiski

aiz priekšējās malas un abus valdzi-

ņus pārcelt uz labo adāmadatu, 2

kreiliski utt.

2. kārta
—

4 kreiliski, 2 labiski

utt.

3. kārta
— pēc malējā valdziņa 2

valdziņus izadīt šādi: 2. valdziņu la-

biski aiz aizmugurējās malas, tad,
nenolaižot to no adāmadatas, izadīt

1. valdziņu labiski aiz priekšējās ma-

las un abus valdziņus pārcelt uz la-

bo adāmadatu. Nākamos 2 valdziņus
adīt šādi: vispirms 2. valdziņu la-

biski aiz aizmugurējās malas, tad,

nenoceļot to no adāmadatas, 1. val-

dziņu labiski aiz priekšējās malas un

abus valdziņus pārcelt uz labo adām-

adatu, 2 kreiliski utt.

4. kārta
— 1 labiski, * 2 kreiliski,

4 labiski. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās 1 labiskais

valdziņš un malējais valdziņš.
5., 6., 7. un 8. kārta —

atbilstoši

rakstam.

9. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Pīne no pieciem labiskiem valdzi-

ņiem (102. att.). Rakstu ieteicams

adīt no rupjas vilnas dzijas. Uzmest

18 valdziņus (valdziņu skaitam jā-
dalās ar 7, plus 2 papildu valdziņi
raksta simetrijai, plus 2 malējie val-

dziņi).
1. kārta — 2 kreiliski, 5 labiski utt.
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2. kārta un visas para skaitļu kar

tas — 2 labiski, 5 kreiliski utt.

3. kārta
—

2 kreiliski; trešajā la-

biskajā valdziņā (no malējā valdzi-

na — piektajā) iedurt labo adām-

adatu (virzienā no kreisās uz labo

pusi) un, neizvelkot adāmadatu no

valdziņa, izadīt labiski 1. un 2. val-

dziņu, pēc tam 3. valdziņu nolaist

no kreisās adāmadatas (3. valdziņš

izvietojās uz labās adāmadatas pirms
l. valdziņa), 2 labiski utt.

5. kārta — 2 kreiliski, 2 labiski,
nākamos 3 valdziņus neizadītus pār-
celt uz labo adāmadatu; kreiso

adāmadatu no darba priekšpuses ie-

durt trešajā valdziņā (no malējā val-

dziņa — piektajā) un, nenolaižot to

no šīs adāmadatas, izvilkt labo adām-

adatu no 5., 4. un 3. valdziņa, tūlīt

uzņemt 4. un 5. valdziņu uz kreisās

adāmadatas (3. valdziņš tika uz-

ņemts uz kreisās adāmadatas aiz 5.

valdziņa) un tālāk izadīt pirmos 2

valdziņus labiski aiz priekšējām ma-

lām, bet pēdējo valdziņu labiski aiz

aizmugurējās malas utt.

7. kārta
—

rakstu atkārtot no 3.

kārtas.

Apņemošo valdziņu raksti

Biezs reljefs adījums (103. att.).
Uzmest 28 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 4, malējie valdziņi
ietilpst šajā skaitā).

1. kārta
—

2 labiski, 2 kreiliski,
pec tam 2 kreiliski izadītos valdziņus
uzņemt uz kreisās adāmadatas (pa-
vediens adījuma labajā pusē), ar la-
bo adāmadatu aizķert darba pave-
dienu un novietot to pa labi no krei-

liskajiem valdziņiem zem kreisās

adāmadatas (t. i., apņemt šos val-

dziņus); tad izvilkt labo adāmadatu

no pavediena apakšas un atkal uz

tas uzņemt 2 kreiliskos valdziņus utt.
2. kārta — 2 labiski, 2 kreiliski

utt.

3. kārta — raksts atkārtojas no

1. kārtas.

Apņemošie valdzini labiski kreilis-

kajā adījumā IX2 (104. att.).

102 att. Pīne no pieciem labiskiem valdzi-

ņiem

103. att. Biezs reljefs adījums

104. att. Apņemošie valdziņi labiski kreilis-

kāja adījumā 1X2

105. att. Vafeļraksts



58

Uzmest 24 valdziņus (valdziņu skai-

tam jādalās ar 3, malējie valdziņi

ietilpst šajā skaitā).
1. kārta

—
1 labiski, 2 kreiliski

utt.

2. kārta un visas para skaitļu kār-

tas — 1 kreiliski, 2 labiski utt.

3. kārta
— apņemt 4 valdziņus;

lai to izdarītu, no darba labās pu-

ses labo adāmadatu ievadīt starp 4.

un 5. valdziņu (malējo valdziņu ne-

skaitīt) un izvilkt pret sevi darba

pavedienu (apņemošo valdziņu), pēc
tam, ar rādītāja pirkstu pieturot to

uz adāmadatas, izadīt pirmo valdzi-

ņu labiski aiz aizmugurējās malas,
izvilkt to caur apņemošo valdziņu
un pārcelt uz labo adāmadatu. 3 val-

dziņus, kas palikuši apņemti, izadīt

šādi: 2 kreiliski, 1 labiski; tālāk 2

kreiliski utt.

5. kārta
— 1 labiski, 2 kreiliski, *

apņemt un izadīt 4 valdziņus tāpat
kā 3. kārtā, pēc tam 2 kreiliski. No

* atkārtot līdz kārtas beigām. Kārtas

beigās 2 kreiliski, 1 labiski un ma-

lējais valdziņš.
7. kārta

—
rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Vafeļraksts (105. att.). Uzmest 30

valdziņus (valdziņu skaitam jāda-
lās ar 10, malējie valdziņi ietilpst ša-

jā skaitā).
1., 3. un 5. kārta — 3 labiski, 2

kreiliski utt.

2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16. un

18. kārta — atbilstoši rakstam.

7. kārta
— pēc malējā valdziņa

apņemt 8 valdziņus ar divkārtu ap-

ņemošo valdziņu. No darba labās pu-

ses labo adāmadatu ievadīt valdziņu
starpā (nevis zem starppavediena) aiz

8. valdziņa, izvilkt virzienā pret se-

vi darba pavedienu un, neuzņemot
uz adāmadatas, izadīt to labiski.

Jauno valdziņu nedaudz pastiept, pēc
tam 8 apņemtos valdziņus neizadot

pārcelt uz labo adāmadatu, kreiso

adāmadatu no priekšpuses iedurt jau-
najā valdziņā un pārvilkt to pāri 8

apņemtajiem valdziņiem. Pēc tam

pieaudzēt 1 valdziņu, starppavedienu

izadot kreiliski, 2 labiski, pieaudzēt
1 valdziņu utt. Kārtas beigās pirms
malējā valdziņa nepieaudzēt.

8. kārta — 3 kreiliski, 2 labiski, 3

kreiliski, 4 labiski utt.

11. kārta
—

3 labiski, 2 kreiliski,
3 labiski, 2 valdziņi saadīti kopā
kreiliski, 2 valdziņi saadīti kopā krei-

liski utt.

13. kārta — 3 labiski,
*

pieaudzēts
1 valdziņš, 2 kreiliski, pieaudzēts 1

valdziņš, apņemt 8 valdziņus tāpat
kā 7. kārtā. No * atkārtot līdz kār-'

tas beigām. Kārtas beigās 2 kreilis-

ki, 3 labiski un malējais valdziņš.
Pēc pēdējā apņēmuma valdziņu ne-

pieaudzēt.
14. kārta

— 3 kreiliski, 2 labiski,
* 3 kreiliski, 2 labiski, 3 kreiliski, 4

labiski. No * atkārtot līdz kārtas bei-

gām. Kārtas beigās 3 kreiliskie val-

dziņi unmalējais valdziņš.
17. kārta

—
3 labiski, * 2 valdzi-

ņus saadīt kopā kreiliski, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā kreiliski, 3 labiski,
2 kreiliski, 3 labiski. No * atkārtot

līdz kārtas beigām. Kārtas beigās 3

kreiliskie valdziņi un malējais val-

dziņš.
19. kārta

—
rakstu atkārtot no 7.

kārtas.

Apņemošie valdziņi puspatentadī-
jumā (106. att.). Uzmest 23 valdzi-

ņus (valdziņu skaitam jādalās ar 8,

plus 5 papildu valdziņi raksta simet-

rijai, plus 2 malējie valdziņi).
1. kārta — 1 labiski, 1 kreiliski

utt.

2. un visas pāra skaitļu kārtas —

pēc malējā valdziņa 1 valdziņu no-

celt, pirms tā izdarot apmetumu, pēc
tam 1 labiski utt. (t. i., šīs kārtas

kreiliskos valdziņus nocelt ar apme-

tumu, bet labiskos izadīt labiski).
3. un 5. kārta — 1 labiski (labiski

izadīt valdziņu kopā ar apmetumu
kā vienu valdziņu), 1 kreiliski utt.

(t. i., valdziņus ar apmetumu izadīt

labiski, bet kreiliskos valdziņus —

kreiliski).
7. kārta

— pēc malējā valdziņa

apņemt 5 valdziņus. No darba labās

puses ievadīt labo adāmadatu val-



dziņu starpā (nevis zem starppave-
diena) aiz 5. valdziņa (apmetumu
ar valdziņu skaitīt par vienu valdzi-

ņu) un izvilkt pret sevi darba pave-
dienu (apņemošo valdziņu). Pēc tam,

ar rādītāja pirkstu pieturot to uz

adāmadatas, izadīt 1 valdziņu labis-

ki aiz aizmugurējās malas, izvilkt

to caur apņemošo valdziņu un tad

pārcelt to uz labo adāmadatu. Apņē-
mumā palikušos 4 valdziņus izadīt

šādi: 1 kreiliski, 1 labiski, 1 kreiliski,

1 labiski; tālāk 1 kreiliski, 1 labiski,
1 kreiliski utt.1 kreiliski utt.

9., 11. un 13. kārta
— tāpat kā 3.

kārta.

15. kārta — 1 labiski, 1 kreiliski, 1

labiski, 1 kreiliski, * apņemt un iz-

adīt 5 valdziņus (tāpat kā 7. kārtā),
pēc tam 1 kreiliski, 1 labiski, 1 krei-

liski. No * atkārtot līdz kārtas bei-

gām. Kārtas beigās 1 kreiliski, 1 la-

biski, 1 kreiliski, 1 labiski un malē-

jais valdziņš.
17., 19. un 21. kārta

— tāpat kā 3.

kārta.

23. kārta —
rakstu atkārtot no 7.

kārtas (t. i., apņemošie valdziņi
katrreiz jāada pēc tam, kad puspa-

tentadījumā noadītas 7 kārtas).

Bumbulīšu raksti

Bumbulīši (107. att.). Uzmest 30

valdziņus (valdziņu skaitam jādalās
ar 4, plus 2 malējie valdziņi). Raksts
veidojas darba kreisajā pusē. Ja to

ada no smalkas dzijas ar rupjām
adāmadatām, tad iznāk mežģīņ-
raksts.

1. kārta — 3 valdziņus saadīt kopa
kreiliski, no viena valdziņa izadīt 3

valdziņus (1 labiski aiz priekšējās
malas, 1 labiski aiz aizmugurējās
malas, 1 labiski aiz priekšējās ma-

las) utt.

2. kārta — 3 kreiliski, 1 labiski utt.

3. kārta
— no viena valdziņa iz-

adīt 3 valdziņus (tāpat kā 1. kārtā),
3 valdziņus saadīt kopā kreiliski utt.

4. kārta — 1 labiski, 3 kreiliski utt.
5. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

106. att. Apņemošie valdziņi puspatentadī-
jumā

107. att. Bumbulīši

108. att. Izpletnīši

109. att. Robota mala
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«Izpletnīši» (108. att.). Uzmest 25

valdziņus (valdziņu skaitam jādalās
ar 8, plus 7 papildu valdziņi raksta

simetrijai, plus 2 malējie valdziņi).
Raksts ieteicams bērnu apģērba

modējiem.
1. un 3. kārta — 7 kreiliski, 1 lī-

biski utt.

2. un 4. kārta
—

atbilstoši rak-

stam.

5. kārta — 7 kreiliski, no viena

valdziņa izadīt 3 valdziņus (adīt šā-

di: 1 labiski, 1 apmetums, 1 labiski)
utt.

6. kārta
—

7 labiski, 1 valdziņu
nocelt (pavediens valdziņa priekšā),
1 kreiliski, 1 valdziņu nocelt (pave-
diens valdziņa priekšā) utt.

7. kārta
—

6 kreiliski, * 2 valdzi-

ņus saadit kopā labiski aiz priekšē-

jām malām, 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā labiski aiz aizmugurē-
jām malām (pirms izadīšanas pirmo
labisko valdziņu sagriezt), 5 kreilis-

ki. No * atkārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās 6 kreiliskie valdziņi un

malējais valdziņš.
8. kārta

—
7 kreiliski, 1 labiski utt.

9. kārta
—

7 labiski, no viena val-

dziņa izadīt 5 valdziņus (adīt šādi:

1 labiski, 1 apmetums, 1 labiski, 1

apmetums, 1 labiski) utt.

10. kārta
—

7 labiski, 5 kreiliski

utt.

11. un 12. kārta —
atbilstoši rak-

stam.

13. kārta — 7 kreiliski, 5 valdziņus
saadīt kopā labiski aiz aizmugurē-
jām malām utt.

14. kārta — 7 labiski, 1 kreiliski

utt.

15. kārta — kreiliskie valdziņi.
16. kārta — labiskie valdziņi.
17. kārta —

adīt «izpletnīšus», iz-

vietojot tos jau noadīto vidū. Kad

«izpletnītis» noadīts, rakstu atkārtot

no 1. kārtas.

Robota mala (109. att.). Uzmest

25 valdziņus (valdziņu skaitam jāda-
lās ar 6, plus 5 papildu valdziņi rak-

sta simetrijai, plus 2 malējie valdzi-

ņi).

1. kārta — 5 valdziņus saadīt kopā
labiski aiz aizmugurējām malām, no

nākamā valdziņa izadīt 5 valdziņus

(adīt šādi: 1 labiski, 1 kreiliski, 1 la-

biski, 1 kreiliski, 1 labiski) utt.

2. kārta un visas pāra skaitļu kār-

tas
—

kreiliskie valdziņi.
3. kārta

— no viena valdziņa iz-

adīt 5 valdziņus, pēc tam 5 valdzi-

ņus saadīt kopā labiski aiz aizmugu-
rējām malām utt.

5. kārta
—

rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Sarežģīts raksts (110. att.). Uz-

mest 25 valdziņus (valdziņu skaitam

jādalās ar 6, plus 5 papildu valdzi-

ņi raksta simetrijai, plus 2 malējie
valdziņi).

1. kārta
—

5 kreiliski, no viena

valdziņa izadīt 3 valdziņus (1 labis-

kais valdziņš, 1 apmetums, 1 labis-

kais valdziņš) utt.

2., 4., 6., 8. un 10. kārta
—

5 la-

biski, 3 kreiliski utt.

3., 5., 7. un 9. kārta
—

5 kreiliski,
1 labiski, 1 kreiliski, 1 labiski utt.

11. kārta — 5 kreiliski, nākamos 3

valdziņus adīt šādi: vispirms izadīt

3. valdziņu labiski, nenolaižot no

adāmadatas 1. un 2. valdziņu, tad

2. valdziņu — kreiliski, pēc tam 1.

valdziņu labiski un tad visus 3 val-

dziņus pārcelt uz labo adāmadatu

utt. 3. valdziņš izrādījās 1. valdziņa
vietā.

12. kārta
— 4 labiski, * tad neiz-

adot pārcelt uz labo adāmadatu 1 la-

110. att. Sarežģīts raksts



61

bisko un 1 kreilisko valdziņu. Kreiso

adāmadatu no darba priekšpuses ie-

durt labiskajā valdziņā un atbrīvot

labo adāmadatu no abiem valdzi-

ņiem; kreilisko valdziņu tūlīt uzņemt
uz labās adāmadatas, pēc tam pār-
celt uz kreiso un tad šos valdziņus
izadīt šādi: 1 kreiliski, 1 labiski, aiz

tiem 1 labiskais valdziņš, 2 nākamos

valdziņus izadīt šādi: vispirms labis-

ki izadīt 2. valdziņu, nenoņemot no

adāmadatas 1. valdziņu, pēc tam

kreiliski izadīt 1. valdzinu un tad

abus valdziņus pārcelt uz labo adām-

adatu; 3 valdziņi labiski. No * atkār-

tot līdz kārtas beigām. Kārtas beigās
4 labiskie valdziņi un malējais val-

dziņš.
13. kārta

—
3 kreiliski, * nākamos

2 valdziņus izadīt šādi: vispirms la-

biski izadīt 2. valdziņu, nenoņemot
no adāmadatas 1. valdziņu, pēc tam

kreiliski 1. valdziņu; 3 kreiliskie val-

dziņi. Tad neizadot pārcelt uz labo

adāmadatu 1 labisko un 1 kreilisko

valdziņu, kreiso adāmadatu no

priekšpuses iedurt labiskajā valdzi-

ņā un atbrīvot labo adāmadatu no

abiem valdziņiem, kreilisko valdziņu
uzņemt uz labās adāmadatas, pār-
celt uz kreiso adāmadatu un pēc tam

valdziņus izadīt šādi: 1 kreiliski, 1

labiski; aiz tiem 1 kreiliski. No * at-

kārtot līdz kārtas beigām. Kārtas
beigās 3 labiskie valdziņi un malē-

jais valdziņš.
14. kārta (sākot ar šo kārtu no-

celtie valdziņi maina virzienu) — 1

labiski, * nākamos 3 valdziņus pār-
celt uz labo adāmadatu, tos neizadot,
pec tam no darba priekšpuses iedurt

kreiso adāmadatu 2. un 1. valdziņā,
izlaižot 3. valdziņu, izvilkt labo

adāmadatu no 3 valdziņiem un tū-

daļ to iedurt no darba mugurpuses
3. valdziņā un uzņemt valdziņu uz

kreisās adāmadatas. Tad šos 3 val-

dziņus izadīt šādi: 1 kreiliski, 1 la-

biski, 1 kreiliski, pēc tam izadīt 5

valdziņus labiski. No * atkārtot līdz

kārtas beigām. Kārtas beigās 1 la-

biskais valdziņš un malējais val-

dziņš.

15. kārta — 3 kreiliski, * neizadot

pārcelt uz labo adāmadatu 1 labisko

un 1 kreilisko valdziņu, kreiso adām-

adatu no darba priekšpuses iedurt

labiskajā valdziņā un izvilkt labo

adāmadatu no abiem valdziņiem,
kreilisko valdziņu uzņemt uz labās

adāmadatas, pārcelt uz kreiso adām-

adatu un pēc tam šos valdziņus iz-

adīt šādi: 1 kreiliski, 1 labiski; 3 krei-

liski, tad neizadot pārcelt uz labo
adāmadatu kreilisko un labisko val-

dziņu. Kreiso adāmadatu no darba

aizmugures iedurt kreiliskajā valdzi-

ņā un labo adāmadatu izvilkt no

abiem valdziņiem, labisko valdziņu
uzņemt uz labās adāmadatas, pār-
celt uz kreiso adāmadatu un šos

valdziņus izadīt šādi: 1 labiski,
1 kreiliski; pēc tam izadīt 1 valdziņu
kreiliski. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās 3 kreiliskie

valdziņi un malējais valdziņš.
16. kārta — 4 labiski, * neizadot

pārcelt uz labo adāmadatu kreilisko

un labisko valdziņu. Kreiso adām-

adatu no darba mugurpuses iedurt

kreiliskajā valdziņā un izvilkt labo

adāmadatu no abiem valdziņiem, la-

bisko valdziņu uzņemt uz labās

adāmadatas un pārcelt uz kreiso,
šos valdziņus izadīt šādi: 1 labiski,

1 kreiliski, 1 labiski; pēc tam neiz-

adot pārcelt uz labo adāmadatu 1 la-

bisko un 1 kreilisko valdziņu, kreiso

adāmadatu no darba priekšpuses ie-

durt labiskajā valdziņā un izvilkt la-

bo adāmadatu no abiem valdziņiem,
kreilisko valdziņu uzņemt uz labās

adāmadatas, pārcelt uz kreiso adām-

adatu un šos valdziņus izadīt šādi:

1 kreiliski, 1 labiski; tad 3 valdziņi
labiski. No * atkārtot līdz kārtas bei-

gām. Kārtas beigās 4 labiskie valdzi-

ņi un malējais valdziņš.
17. kārta

— tāpat kā 11. kārta.

18., 20., 22., 24. un 26. kārta — tā-

pat ka 2. kārta.

19., 21., 23. un 25. kārta — tāpat
ka 3. kārta.

27. kārta — 5 kreiliski, 3 valdziņi
saadīti kopā labiski aiz aizmugurē-
jām malām utt.
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Valdziņu pieaudzēšana un valdziņu
skaita samazināšana.

Dekoratīva valdziņu uzmešana

Dažādi valdziņu pieaudzēšanas paņēmieni. Valdziņu skaita sama-

zināšana. Adīšana pa diagonāli. Apļa adīšana. Dekoratīvās uz-

mešanas četri varianti

5.

nodarbība

Var veidot jebkuras formas adījumu — taisnstūri,

trijstūri, apli, kvadrātu. Lai izadītu vajadzīgo formu,

izmanto valdziņu pieaudzēšanu un valdziņu skaita

samazināšanu. Pieaudzēt valdziņus, kā arī samazi-

nāt to skaitu var gan adījuma malās, gan pašā adī-

jumā, pie tam to var izdarīt tā, ka šīs vietas gandrīz
nav pamanāmas.

Valdziņu pieaudzēšana

Vislabāk pieaudzēt valdziņus no adījuma labās pu-

ses. Ir vairāki valdziņu pieaudzēšanas paņēmieni.
Aplūkosim dažus no tiem.

Valdziņu pieaudzēšana adījumā tā, lai nebūtu re-

dzama pieaudzējuma vieta. Šādu pieaudzējumu var

iegūt, izadot valdziņus no starppavedieniem.
Uzmetiet 10 valdziņus un ar kreiliskiem valdziņiem
noadiet sagatavošanas kārtu!

1. kārta — pēc malējā valdziņa izadiet 2 labiskos

valdziņus, pēc tam labo adāmadatu ieduriet (ar galu
pret sevi) zem starppavediena starp 2. un 3. val-

dziņu un uzņemiet to uz kreisās adāmadatas
—

īsā-

kajai starppavediena daļai jāatrodas aiz adāmada-

tas (111. att.). Tad izadiet starppavedienu labiski

aiz aizmugurējās malas — izveidojas grieztais val-

dziņš, kas aizpilda caurumiņu adījumā. Kārtu līdz

galam izadiet ar labiskiem valdziņiem, pieaudzējot
ik pēc 2 valdziņiem!

2. kārta
—

kreiliskie valdziņi. Adījumu atstājiet
uz adāmadatas!

Piezīme. Starppavedienu var izadīt labiski, neuzņemot to

uz adāmadatas (112. att.), taču tādā gadījumā adījumā izveido-

jas liels caurums.

Valdziņu pieaudzēšana no apmetumiem. Maz re-

dzamus valdziņu pieaudzējumus var veidot ar ap-

metumu palīdzību — adot no labās puses, ik pēc 2

vai 3 valdziņiem izdariet apmetumu pret sevi, bet,

adot nokreisās puses, izadiet to labiski aiz aizmugu-
rējās malas!

Turpinietpārtraukto adījumu!
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3. kārta — visus valdziņus adiet

labiski, izdarot apmetumu ik pēc 2

vai 3 valdziņiem!

4. kārta — kreiliskie valdziņi, ap-

metumus izadiet labiski aiz aizmugu-

rējās malas, no tiem jāveidojas griez-
tiem valdziņiem! Darbu atstājiet uz

adāmadatas!

Valdziņa pieaudzēšana, izadot to

no iepriekšējās kārtas valdziņa. Šo

paņēmienu izmanto, lai veidotu maz

pamanāmu pieaudzējumu. Adiet nā-

kamo, 5. kārtu!

5. kārta
—

adiet labiskos valdzi-

ņus, ik pēc 3 valdziņiem pieaudzējot
valdziņu: pēc malējā valdziņa izadiet

3 valdziņus labiski, nākamo valdziņu
adiet labiski nevis no kārtējā valdzi-

ņa, bet gan no tā, kas atrodas zem

šī valdziņa, t. i., no iepriekšējās kār-

tas valdziņa (113. att.), un tikai pēc
tam izadiet labiski kārtējo valdziņu
(to, kas atrodas uz adāmadatas)!

6. kārta
—

kreiliskie valdziņi. Mā-

cību adījumu atstājiet uz adāmada-

tas!

Kā pieaudzēt valdziņus adījuma
malā, lai nesavilktu adījumu. Ja bie-

ži pieaudzē valdziņus adījuma malā

(ik pēc kārtas vai katrā kārtā), adī-

jums var savilkties un mainīt savu

formu. Lai no tā izvairītos, ieteicams

pieaudzēt valdziņus ar apmetumu
palīdzību pēc tāda paša paņēmie-
na, kā pieaudzējot adījuma vidū (ap-
metumu veidojiet starp rakstu un

malējo valdziņu no labās puses).
Ir vēl valdziņu pieaudzēšanas pa-

ņēmiens, pēc kura adot mala netiek

savilkta — tā ir pieaudzēšana
no malējā valdziņa. Šādi pie-
audzējot valdziņus, veidojas mezgli-
ņi, tāpēc šo paņēmienu izmanto tikai

tad, kad vajadzīga stingra mala (ap-
kaklēm, atlokiem utt.). Mācību adī-

juma pieaudzējiet dažus valdziņus
no malējiem valdziņiem šādi:

7. kārta
— pirmo malējo valdziņu

izadiet labiski aiz aizmugurējās ma-

las un, nenolaižot to no adāmadatas,
izadiet vēlreiz labiski aiz priekšējās
malas! Izadiet kārtu labiski līdz ga-
lam un pēdējo malējo valdziņu iz-

111. att. Maz redzams pieaudzējums no

starppavediena

112. att. Pieaudzējot valdziņus šādi, adī-

jumā izveidojas redzams caurums

113. att. Valdziņa pieaudzēšana, izadot to

no iepriekšējās kārtas valdziņa

114. att. No apļa centra adīta sedziņa

adiet vienreiz labiski aiz aizmugurē-

jās malas, otrreiz —
kreiliski!

8. kārta — kreiliskie valdziņi (pie-

audzējuma nav). Noceļot pirmo ma-

lējo valdziņu, adāmadatu ieduriet

virzienā no labās uz kreiso pusi, pa-

vedienu turiet uz rādītāja pirksta!

Pēdējo malējo valdziņu adiet labiski

aiz priekšējās malas! Izadiet vel



64

115. att. Dažādi 3 valdziņu saadīšanas pa-
ņēmieni

116. att. Pa diagonāli adīts adījums

117. att. Divkāršu valdziņu pabiezinātā ma-

la - «bulgāru mala»

2—4 kārtas, pieaudzējot malējos val-

dziņus, un atstājiet adījumu uz

adāmadatas!

Apļa adīšana no centra. Darinot

apaļas sedziņas (114. att.), ada no

apļa centra. Darbu uzsāk ar 8—

10 valdziņiem, savieno tos aplītī un

ada pa apli ar īsajām vai ar apaļa-

jām adāmadatām, pieaudzējot val-

dziņus atbilstoši raksta tehniskajam

zīmējumam (parasti sedziņas rakstu

apzīmē'ar pieņemtajām zīmēm). Se-

dziņas ada no smalkiem diegiem ar

adāmadatām Nr. 1,5 vai Nr. 2, tāpēc,
lai paveiktu šādu darbu, nepiecieša-
ma īpaša uzmanība un pacietība.

Valdziņu skaita samazināšana

Valdziņu skaita samazināšana adī-

juma malās. Visvieglākais paņēmiens
ir divu valdziņu saadīšana kreiliski

adījuma malā. Treniņam paņemiet
iepriekšējo adījumu un turpiniet glu-
do labisko adījumu, katrā turpejošā
un atpakaļejošā kārtā 2 pēdējos (ma-

lējo un tam blakus esošo) vai 2 ie-

priekšpēdējos valdziņus kreiliski sa-

adot kopā! Izadiet dažas kārtas la-

biskajā adījumā, malās samazinot

valdziņu skaitu!

Valdziņu skaita samazināšana pa-

šā adījumā. Noraukt valdziņus ir

ērtāk no darba kreisās puses. Vienā

paņēmienā nevajag samazināt vairāk

par 1 vai 2 valdziņiem, lai nesavil-

ktu adījumu. Ja valdziņu skaits jāsa-
mazina par 1 valdziņu, tad saada ko-

pā 2 valdziņus (sk. 3. nodarbību),

ja par 2 valdziņiem, tad saada kopā
uzreiz 3 valdziņus.

Saadīt 3 valdziņus var dažādi. Vis-

plašāk izplatīts šāds variants: mācī-

bu adījumā ar krāsainu pavedienu
iezīmējiet 3 vidējos valdziņus, kuri

jāsaada kopā! Līdz šiem valdziņiem
adiet labiski, pēc tam iezīmētos val-

dziņus samainiet vietām tā, lai 3.

valdziņš atrastos 2. valdziņa vietā!

Lai to pārceliet visus 3 val-

dziņus uz labo adāmadatu, kreiso

adāmadatu ieduriet no darba priekš-
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puses 2. valdziņā (115. att. a), izvel-

ciet labo adāmadatu no 3. un 2. val-

dziņa, tūlīt uzņemiet uz tās 3. val-

dziņu (115. att. b), 3. un 1. valdziņu

pārceliet uz kreiso adāmadatu (115.
att. c) un kopā saadiet 3 valdziņus
labiski aiz priekšējām malām (115.
att. d)\ Kārtu līdz galam noadiet ar

labiskiem valdziņiem!

Kreisās puses kārtu adiet bez krei-

lisko valdziņu noraukšanas, vidējo

valdziņu noceliet (pavediens valdzi-

ņa priekšpusē). Tā mainiet labisko

valdziņu kārtas ar kreilisko valdzi-

ņu kārtām, valdziņu skaitu samazi-

not tikai labās puses kārtās, bet kat-

rā kreisās puses kārtā vidējo valdzi-

ņu noceliet bez adīšanas!

Tāds valdziņu skaita samazināša-

nas veids tiek plaši izmantots dažā-

dos adījumu rakstos, kā arī adot

trijstūrveida kakla izgriezumu, vei-

dojot dekoratīvas vertikālas iešuves

utt.

Adīšana pa diagonāli (116. att.).
Ja darbu uzsāk ar 3 va 1 dzi-

ni erņ un malās tos pieaudzē, bet

pēc tam malās valdziņu skaitu sa-

mazina, tad iznāk diagonālais adī-

jums. Uzmetiet 3 valdziņus un adiet

gludajā labiskajā adījumā, ar apme-
tuma palīdzību pieaudzējot valdziņus
katrā labās puses kārtā: kārtas sāku-

mā pēc malējā valdziņa, kārtas bei-

gās — pirms tā (kreisās puses kār-

tās pieaudzējumu nav). Kad uz

adāmadatas ir 17—19 valdziņu,
adiet šādi: katras labās puses kārtas

beigās turpiniet pieaudzēt valdziņus,
bet katras kreisās puses kārtas bei-

gas malējo valdziņu saadiet kopā ar

blakus esošo valdziņu kreiliski pēc
iespējas vaļīgāk. Kad noadītas 10—

12 kārtas, adiet citādi — katras kār-

tas beigās (gan labās, gan kreisās

puses) malējo valdziņu un blakus

valdziņu saadiet kopā kreiliski! Pē-

dējos 2 valdziņus izvelciet vienu

cauri otram!

Pa diagonāli var adīt reljefus ver-

tikālus rakstus, sviķeļaino adījumu,
krāsainas svītras utt.

118. att. Griezto valdziņu pabiezināta mala

119. att. Pabiezināta mežģīņadījuma mala

120. att. Bārkstaina mala

Dekoratīvo valdziņu uzmešana

Adījuma malas darināšanai izman-

to ne tikai sviķeļaino un rievoto adī-

jumu vai citus abpusējus rakstus, bet

arī pabiezinātu reljefu maliņu, bārk-

stis, rullīti. Šādas malas parasti da-

rina sieviešu un bērnu apģērbiem.
Divkāršu valdziņu pabiezinātā ma-

la — «bulgāru mala» (117. att ). Pa-

vediena galu salieciet divas kārtas
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un saņemiet kreisajā rokā tā, lai di-

vās kārtās saliktais pavediens atras-

tos uz īkšķa, bet vienkārtas pave-

diens, kas stiepjas no kamola — uz

rādītāja pirksta! Pēc tam uz divām

kopā saliktām adāmadatām uzmetiet

2 valdziņus ar parasto paņēmienu!
3. valdziņa uzmešanai izmainiet pa-

resninātā pavediena stāvokli uz īk-

šķa — pavedienu nolaidiet no pirksta
un tūlīt uzņemiet, novietojot to pirk-
sta pretējā pusē! Tad no īkšķa iekš-

puses ievadiet zem tā adāmadatas un

izveidojiet 3. valdziņu! Turpiniet uz-

mest valdziņus pamīšus te no īkšķa
iekšpuses, te no ārpuses. Sādi uzme-

tot valdziņus, tie izvietojas pa pā-
riem, izņemot malējos valdziņus.
Kad uzmesti 20—30 valdziņi, atbrī-

vojiet vienu adāmadatu un vienu kār-

tu noadiet kreiliski ar vienkārtas pa-

vedienu, pāru valdziņus izadot katru

atsevišķi! Tad sāciet adījuma pamat-
rakstu!

Griezto valdziņu pabiezinātā mala

(118. att.). Ar paresninātu pavedie-
nu (diega pavedienu salieciet divās

vai trīs kārtās) uzmetiet uz adām-

adatām pāra skaita valdziņus (20—

30) tieši tāpat, kā veidojot «bulgāru
malu» (kreilisko valdzinu kārtu ne-

adiet)!
1. kārta — noceliet malējo valdzi-

ņu, 1 apmetums (virzienā pret sevi),
2 valdziņus saadiet kopā labiski aiz

aizmugurējām malām utt. Pirms pē-
dējā malējā valdziņa apmetumu ne-

veidojiet!
2. kārta

— malējo valdziņu noce-

liet, 1 kreiliski, 1 labiski aiz aizmu-

gurējās malas un tā tālāk, t. i., krei-

liskos valdziņus adiet virs kreiliska-

jiem, bet apmetumus izadiet labiski,
no tiem arī veidojas grieztie valdzi-

ņi.
3. kārta

— sāciet pamatrakstu!
Pabiezināta mežģīņadījuma mala

(119. att.). Ar parasto valdziņu uz-

mešanas paņēmienu uz divām adām-

adatām uzmetiet pāra skaita valdzi-

ņus (20—30), atstājot rezervē garu

pavediena galu!

1. kārta — pamatpavedienu savie-

nojiet ar rezerves pavediena galu un

visus valdziņus pa 2 kopā izadiet la-

biski aiz aizmugurējām malām!

2. kārta (adījuma labā puse; adiet

tikai ar pamatpavedienu, atlikušo pa-
vediena galu noraujiet) — divkār-
šos valdziņus, neatdalot tos vienu

no otra, izadiet labiski aiz priekšē-
jām malām!

3. kārta — valnīšu raksts: kreilis-

kos valdziņus adiet virs kreiliskajiem
valdziņiem, labiskos veidojiet no

starppavedieniem starp kreiliskajiem

valdziņiem (sk. 112. att.) un pirms
malējā valdziņa!

4. kārta — sāciet pamatrakstu, pie-
mēram, rievoto adījumu!

Bārkstainā mala (120. att.). Ar

parasto paņēmienu uzmetiet nepāra
skaita valdziņus (21—25) un 2 kār-

tas izadiet ar labiskiem valdziņiem!
3. kārta — noceliet malējo valdzi-

ņu, pēc tam labo adāmadatu iedu-

riet 1. valdziņā virzienā no kreisās

uz labo pusi un atstājiet tajā! Laba-

jā rokā saņemiet pavedienu, kas ti-

nas no kamola, labās adāmadatas

galu kopā ar kreisās rokas rādītāja
pirkstu 2 vai 3 reizes aptiniet ar pa-
vedienu pulksteņa rādītāju kustības

virzienā un tad adāmadatas galu ko-

pā ar aptinumiem izvelciet cauri val-

dziņam! Pēc tam no rādītāja pirksta
nolaidiet garās cilpas (tās paliks
adījuma kreisajā pusē)! Tālāk izadiet

1 valdziņu labiski, atkal izdariet apti-
numus un tā pamīšus adiet līdz kār-

tas beigām!
4. kārta

—
labiskie valdziņi aiz

aizmugurējām malām (cilpu aptinu-
mus uzskatiet par vienu valdziņu,
pēc izadlšanas cilpas viegli paveiciet
uz leju!).

5. kārta
—

sāciet adīt pamatrak-
stu!
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Adījuma dūrieni

Horizontālie dūrieni. Kā sašūt valnīšu rakstu un sviķeļaino adī-

jumu. Garenisks un šķērseniskā adījuma savienošana. Vertikālie

dūrieni. Ķēžu dūriens. Ketelējuma dūriens. Rotājošā ketelčšana.

Praktiski padomi

6.

nodarbība

Pieredzējušas adītājas, sākot jaunu darbu, iepriekš
paredz, kā tas tiks sašūts pēc pabeigšanas, un at-

karībā no tā veido detaļu malas, lai šuve neizbojātu
adījuma rakstu. Izraugās tādu šuves veidu, kas at-

bilst adījuma faktūrai. Nereti detaļas sašuj rupjiem
dūrieniem ar šujmašīnu (ja adījums nav pārāk
biezs) vai arī speciāliem adījuma dūrieniem ar ro-

kām, izmantojot lāpāmo adatu, kurai ir liela acs.

Horizontālais dūriens «valdziņš valdziņā». Šis dū-

riens tiek izmantots gludā labiskā adījuma detaļu
savienošanai. To nereti lieto ne tikai jaunu adījumu
sašūšanai, bet arī veco trikotāžas izstrādājumu res-

taurēšanai. Tā, piemēram, tiek izmesta daļa piedur-
knes, kas izdilusi elkonī, bet atlikušās daļas savieno

ar dūrienu «valdziņš valdziņā». Lai izņemtu izdi-

lušo adījuma daļu, pārgriež malējo valdziņu un uz-

manīgi izārda kārtu (121. att.).
Divu adījumu daļu vaļējos valdziņus šuj no darba

labās puses virzienā no labās uz kreiso pusi ar tās

pašas krāsas un rupjuma pavedienu, ar kuru tika

adīts. To dara šādi (122. att.): pavedienu nostiprina
adījuma augšējās daļas kreisajā pusē un adatu iedur

no kreisās puses 1. augšējās daļas valdziņā, tad no

labās puses 1. apakšējās daļas valdziņā, pēc tam no

kreisās puses 2. apakšējā valdziņā, atkal iedur adatu

1. augšējā valdziņā, bet jau no labās puses un tad

2. augšējā valdziņā no kreisās puses, atkal 2. apak-

šējā valdziņā, bet no labās puses, tālāk 3. apakšējā

valdziņā no kreisās puses, tad atkal iedur adatu 2.

augšējā valdziņā, bet jau no labās puses, un izvelk

to cauri 3. augšējam valdziņam no kreisās puses uz

labo utt.

Dūriena cilpiņām jābūt tieši tikpat lielām kā adī-

juma valdziņiem, tikai tad šuvuma vieta būs abso-

lūti neredzama.

Kā sašūt valnīšu rakstu. Apkakles un kakla izgrie-
zuma valnīši, kurus ada reizē ar priekšdaļām, sastāv

no divām vienādām daļām, kuras darba beigās ir jā-

sašuj. Ja tās adītas valnīšu rakstā, tad tās savieno

šādi: abu apkakles daļu beigās noada 2 vai 3 kār-

tas ar palīgdiegu un pēc tam, kad malas ir noglu-
dinātas, noārda kārtas, kas adītas ar palīgdiegu. Tad

no labās puses, sākot no apkakles ārmalas, ar
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121. att. Nepieciešamības gadījuma malē-

jo valdziņu pārgriež un izārda kārtu

122. att. Horizontālais dūriens «valdziņš

valdziņā»

dūrienu «valdziņš valdziņā» savieno

tikai labiskos valdziņus, izlaižot krei-

liskos (123. att.). Kad darbs pa-

beigts, adījumu apgriež un atlikušos

valdziņus sašuj ar to pašu dūrienu

(kreisajā pusē tie ir labiskie valdzi-

ņi).

123. att. Šādi sašuj valnīša adījumu

Sviķeļaino adījumu, kā arī jebku-
ru citu, kas sastāv no labiskajiem
un kreiliskajiem valdziņiem, savieno

ar dūrienu «valdziņš valdziņā» šādā

veidā: vispirms sašuj malējo labisko

valdzinu grupu, pēc tam, nonākot pie
kreiliskajiem valdziņiem, pagriež
darbu ar kreiso pusi pret sevi un sa-

šuj atkal tikai labiskos valdziņus.
Tā, pagriežot adījumu te ar vienu,
te ar otru pusi, katrreiz sašuj vienu

grupu labisko valdziņu.
Gareniskā un šķērseniskā adījuma

savienošana. Tos savieno ar horizon-

tālo dūrienu «valdziņš valdziņā».
Adatu iedur gareniskā adījuma vaļē-
jos valdziņos, bet pēc tam šķērse-

niskajā adījumā, aizķerot valdziņu
lokus, kas atrodas blakus malējiem
valdziņiem (124. att.).

Vertikālie dūrieni. Šādus dūrienus

izmanto, ja no labās puses jāsašuj
adījuma vertikālās malas. Detaļas,
kas adītas gludajā labiskajā adījumā
vai sviķeļainajā adījumā, savieno,
iedurot adatu zem labiskā valdziņa
loka, kas atrodas tieši blakus malē-

jam valdziņam, aizķerot pamīšus te

vienas, te otras adījuma daļas katru

valdziņu (125. att.).
Ja sašuj detaļas, kas adītas

reljefā adījumā, tādā gadījumā
adatu iedur zem malējā un blakus

esošā valdziņa starppavediena pamī-
šus vienā un otrā detaļā (126. att.).

Rievoto adījumu sašuj ne-

daudz citādi (127. att.): no adījuma
labās puses ar adatu aizķer malējo
valdziņu aiz abām malām un vienlai-

kus to iedur otrās detaļas malējā
valdziņā ar tādu aprēķinu, lai dūrie-

nam būtu horizontāls virziens. Tieši

tāpat ieteicams savienot kreilisko

adījumu, ja tas adīts ar rupjām
adāmadatām (tādā gadījumā tas at-

gādina rievoto adījumu).

Ķēžu dūriens. Ķēžu dūriena cilpi-
ņa ir līdzīga labiskajam valdziņam,
bet to rinda

— gaisa cilpiņu ķēdītei,
kas notamborēta un piestiprināta

adījumam. Tie, kas prot šūt šo dūrie-

nu, to bieži izmanto adījumu izšū-
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124. att. Gareniskā un šķērseniskā adījuma

savienošana

šanā. So dūrienu šuj virzienā no la-

bās uz kreiso pusi (128. att.): pave-

dienu nostiprina adījuma kreisajā
pusē, adatu izdur uz labo pusi, iedur

to caurumiņā, no kura izvilkts pave-

diens, izdara dūrienu un paliek pa-

vedienu zem adatas, izveidojot cilpu.
Adatu izvelk un, pieturot cilpu ar

kreisās rokas pirkstiem, pievelk pa-

vedienu. Nākamo dūrienu izdara šā-

di: adatu iedur iepriekšējā cilpā un

veido cilpu tieši tikpat lielu kā ie-

priekšējā.
Diemžēl ne visi zina, ka ar ķēžu

dūrienu var ne tikai izšūt, bet to var

ari izmantot kakla izgriezuma, ka

125. att. Labiskā adījuma sašūšana vertikālā
virzienā

126. att. Reljefa adījuma sašūšana vertikālā

virzienā

127. att. Viens no paņēmieniem kā sašūt

rievoto adījumu vertikālā virzienā

128. att. Ķēžu dūriens
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129. att. No ķēžu dūriena ar adāmadatu var

uzņemt jaunus valdziņus

130. att. Jaunu valdziņu uzņemšana no ķēžu

dūriena ar tamboradatu

131. att. Ar ketelējuma dūrienu piešūta de-

taļa

132. att. Ketelēšana

ari adīta vai no auduma darināta

modeļa apdarē, ja malā nepieciešams
uzņemt līdzenu rindu valdziņu. Sim
nolūkam adījumā (vai audumā) pa

iepriekš iezīmētu līniju šuj ķēžu dū-

rienu. Tad ar adāmadatu (129. att.)
vai tamboradatu (130. att.) no ķēžu
dūriena cilpām izada jaunus valdzi-

ņus, durot adāmadatu (tamborada-
tu) zem abām cilpiņas malām vai

tikai zem priekšējām. Pēc tam ada

valnīšu rakstā vai citā abpusējā adī-

juma rakstā.

Ketelējuma dūriens. Visbiežāk ar

tā palīdzību piešuj mazas detaļas:
apmalītes, kabatas, aizdares joslas
(131. att.). Ar ketelējuma dūrienu

apstrādā arī horizontālo šķēlumu vie-

tas adījumā, bet dažkārt nostiprina
pēdējās kārtas valdziņus, ja vajadzī-
ga plāna, elastīga mala. Ketelēšanas
tehnika atgādina dūriena «valdziņš
valdziņā» vai mašīndūriena (darbā
ar audumu) šūšanu.

Detaļas malu, kura jāpieketelē, pa-
beidz (vai iesāk) ar trim četrām la-

bisko valdziņu kārtām nopalīgdzijas.
Tad malu izgludina, izārda palīgdzijas
kārtas, detaļu pa iepriekš iezīmētu

līniju piediedz pie izstrādājuma la-

bās puses un pēc tam izārda vienu

kārtu, kas noadīta ar vilnas dziju,
lai vaļējie valdziņi būtu līdzenāki.

Ketelējuma dūriena šūšanas nepie-
ciešams nosacījums ir rūpīgi izglu-
dinātie vaļējie valdziņi, tad var strā-

dāt, neuztraucoties, ka valdziņi noirs.

Dūrienu šuj šādi (132. att.): no krei-

sās puses adatu iedur 2. valdziņā,
tad no augšas 1. valdziņā, izvelk

adatu no lejas uz augšu cauri 3. val-

dziņam. Adatu iedur vēlreiz 2. val-

dziņā, bet jau no augšas, un no lejas
uz augšu izvelk to cauri 4. valdzi-

ņam utt. Ketelēšanai var izmantot

tikpat rupju pavedienu kā adījumam
vai nedaudz smalkāku.

Rotājošā ketelēšana (133. att.).
Sajā gadījumā pie adījuma piešuj
vaļējos valdziņus pa divi kopā. Ke-
telēšanas princips tāds pats kā pa-

rastajā ketelēšanā.
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daļai —
blakus malējiem valdziņiem

jāada pa 1 labiskajam valdziņam,
manšetēm — vienā malā 1 labiskais

valdziņš, otrā malā — 2 labiskie val-

dziņi. Šajā gadījumā savienojot de-

taļas ar vertikālo dūrienu no darba

labas puses, sviķeļaina adījuma
raksts saglabājas.

133. att. Rotājošā ketelēšana

Praktiski padomi

Ne vienmēr izdodas ātri ievērt

adatā vilnas dziju. Pamēģiniet da-

rīt tā: pavediena galu salieciet divās

kārtās un ar locījuma vietu uzme-

tiet to uz lāpāmās adatas acs šau-

rās daļas! Tagad ar kreisās rokas

īkšķi un rādītāja pirkstu saspiediet
adatas aci kopā ar dzijas pavedienu
un izvelciet adatu, pavediena galus
šai brīdī pastiepjot tā, lai adata stin-

gri «nogludinātu» locījumu! Nedaudz

papletiet pirkstus un starp pirkstiem
saspiesto salocīto pavedienu ieveriet

adatas acī!

Nenoraujiet pavedienu galus, kas

paliek pēc valdziņu uzmešanas mu-

gurdaļai, priekšdaļai un piedur-
knēm — sašujiet ar tiem detaļas! Ja

pavediena gals īss, tad ar to vismaz

iesāciet šūt vīli! Izstrādājuma mala

šādā gadījumā būs līdzena.

Ja detaļas paredzēts sašūt no krei-

sās puses (ar šujmašīnu vai ar ro-

kām mašīndūrienā), tad tās adot,
blakus malējam valdziņam veidojiet
«celiņu» no viena valdziņa, no la-

bās puses to adot kreiliski, bet no

kreisās
—

labiski! Pa šādu celiņu
sašūt detaļas ir daudz ērtāk.

Ja priekšdaļas, mugurdaļas un pie-
durkņu apakšējā malā ir valnītis svi-

ķejainajā adījumā, tad darba sāku-

ma jāparedz, ka priekšdaļai valnītis

jāsāk un jābeidz ar 2 labiskajiem
valdziņiem darba labajā pusē (ne-
skaitot malējos valdziņus), mugur-
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Mēru noņemšana

Auguma proporcijas. Stāja. Galveno mēru noņemšana.

Auguma īpatnību noteikšana. Papildu mēri.

Praktiski padomi

7.

nodarbība

Ērtu, augumam labi piegulošu apģērbu nav iespē-
jams darināt bez precīziem auguma mēriem. Svarīgi
ne vien pareizi noņemt mērus, bet arī noteikt ķer-
meņa tipu un auguma proporcijas — tas palīdzēs iz-

veidot precīzu piegrieztni un izraudzīties vispiernē
rotāko modeli.

Cilvēka auguma proporcijas. Visiem, kas saistīti

ar apģērba veidošanas procesu, jāzina cilvēka augu-
ma proporcijas. Ja par etalonu pieņem nosacīti

normāla gara auguma (170—180 cm) cilvēku, bet

par mēra vienību
—

cilvēka galvas augstumu, tad

starp atsevišķām ķermeņa daļām vērojama noteikta

proporcionāla sakarība (134. att.). Galvas augstums
(AB) ir 1/8 no visa auguma garuma. Gurnu līnija
dala augumu uz pusēm. Ceļgalu līnija (tā iet pa

ceļgalu bļodiņu zemāko malu) dala uz pusēm kā-

jas. Roka nolaistā stāvoklī ar vidējā pirksta galu
nedaudz nesniedzas līdz gurnu viduslīnijai, elkonis

atrodas uz vidukļa līnijas. Plecu līnija ir 1/3 mēra

vienības zemāk par zodu. Attālumā no viena pleca

gala līdz otram ietilpst 2 mēra vienības. Kakla pla-
tums līdzinās 1/2 mēra vienības. Vidukļa platums
vienāds ar 1 mēra vienību. Gurnu platumu nav grūti
noteikt pēc shēmas grafiski — ar taisnām līnijām
jāsavieno plecu līnijas un vidukļa līnijas malējie
punkti un no šo taisno līniju krustpunktiem ar krūšu

līniju jānovelk perpendikuli pret gurnu līniju —

tie arī ierobežos gurnu platumu.
Sieviešu un vīriešu auguma proporcionālo shēmu

veido vienādi, bet pēc tam tajā iezīmē konkrētā sie-

viešu vai vīriešu auguma kontūras, ievērojot viņu
anatomiskās atšķirības un ķermeņa uzbūves īpatnī-
bas. Šādos zīmējumos ir ērtāk attēlot nevis visu au-

guma shēmu, bet gan tikai līdz gurnu līnijai (mane-
kenu-torsu, t. i., ķermeni ar augšējām ekstremitā-

tēm). Manekens-torss ir it kā proporcionāla kanva,

uz kuras veido dažādu augumu (staltu, pilnīgu) ma-

nekenu-torsu zīmējumus. Sādā zīmējumā parāda mo-

deļa siluetu un proporcijas, kā arī tā konstrukciju

(iešuves, aizdari).

Zīmējot sieviešu apģērba modeļus, jāievēro, ka

sieviešu augumam ir šaurāki un slīpāki pleci,
tievāks viduklis, platāki gurni (135. att.a).
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134. att. Proporcionāla auguma shēma 135. att. Manekeni-torsi: a - sieviešu, b - vīriešu

136. att. Auguma tipi: a - normāls, b - sakumpis, c - izliekts augums
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Vīriešu augumam pleci ir

taisnāki, tie ir platāki par gurniem,
viduklis tikai nedaudz iezīmēts

(135. att. b).
Bērna augumam ir citas pro-

porcijas, kas mainās līdz ar vecumu.

Tā, piemēram, divus gadus vecam

bērnam galva ir 1/5 no auguma ga-

ruma, bet sešus gadus vecam bēr-

nam — 1/6 no auguma garuma.
Nereti sastopami augumi ar ievē-

rojamām novirzēm proporcijās —

pārlieku garš rumpis un īsas kājas,
ļoti plati pleci, garas rokas un kā-

jas v. c.

Stāja. Tas ir dabiskais ierastais

ķermeņa stāvoklis, cilvēkam stāvot.

Atkarībā no stājas augumus iedala

šādos tipos: normālos (taisnos),
sakumpušos (saliekušos), iz-

liektos augumos (136. att. a, b, c).

Sakumpušam augumam ir gara

mugura un īsa priekša, izliekta-

jam — rumpja augšda|a atvirzīta at-

pakaļ, tāpēc priekša ir garāka par

muguru (punktētās līnijas zīmēju-
mos rāda rumpja normālo stāvokli).

Dažkārt stājā vērojamas krasas

novirzes no normas, tādas, kā pār-
lieku liels kumpainums, stipri izspie-
dušās lāpstiņas.

Mēru noņemšana. Noņemot mērus,

jānoskaidro visas ķermeņa īpatnības.
Adījumus pēc to īpašībām nevar sa

līdzināt ar audumu. Viena no triko-

tāžas īpašībām ir tās piekļaušanās
augumam. Ja augumam ir trūkumi,
tad trikotāžas apģērbā tie it īpaši jū-
tami, tāpēc ir svarīgi iepazīt šos trū-

kumus, lai mēģinātu ar apģērba pie-
griezumu tos noslēpt vai vismaz ne-

izcelt. It īpaši ķermeņa forma izceļas
trikotāžas kleitā. Augumam ar lielu

vēderu un gūžām labāk noadīt jaci-
ņu un svārkus (tos var arī uzšūt no

adītajai jaciņai krāsas ziņā pieska-
ņota stingra auduma).

Noņemt mērus ieteicams pēc au-

guma labās puses. Cilvēkam, kuram

noņem mēru, jāstāv taisni, bez sa-

sprindzinājuma, saglabājot viņam
raksturīgo stāju.

Cilvēkam jābūt tērptam plānā ap-

ģērbā, kas neizmaina mērus.

Pirms mēru noņemšanas augums
viduklī jāapsien ar viegli nostieptu
lentīti, kas atrodas stingri horizon-

tālā līmenī. Mērot augumu, mērlen-

ta jāsavelk stingrāk, nekā noņemot
mēru apģērba darināšanai no audu-

ma, jo trikotāža valkāšanas gaitā iz-

stiepjas platumā.

Vienosimies, ka apkārtmērus (kak-
la, krūšu, gūžu v. c.) pierakstīsim
dalītus uz pusi, bet garuma mērus —

pilnībā.

Tipveida (nosacīti normālam) au-

gumam pietiek noņemt 9 galvenos
mērus. Pārējos izmērus, kas nepie-
ciešami, lai varētu izveidot piegriez-
tni, nosaka, izmantojot vienkāršus

aprēķinus.
1. Kakla apkārtmēru (18 cm —

mēra puse) nosacīti apzīmēsim ar

Ķa. Mēru noņem pie kakla pamata,
mērlentu apņemot tā, lai ar apakšē-
jo malu tā skartu kakla pamatu un

savienotos virs kakla dobītes (137.
att.).

2. Krūšu apkārtmēru Ķr a (48
cm — mēra puse) mēra, apņemot ar

mērlentu visaugstāk izvirzītos krūšu

un lāpstiņu punktus (138. att.). Sis

izmērs nosaka modeļa lielumu (šajā
gadījumā — 48. lielums). Mērot krū-

šu apkārtmēru, esiet sevišķi uzmanī-

gi, jo šis mērs tiek izmantots gan-
drīz visos aprēķinos, veidojot pie-

grieztni! Krūšu apkārtmēru dažkārt

mēra, stāvot cilvēkam aiz muguras,

lai labāk redzētu mērlentas stāvokli

uz lāpstiņām. Ja mēra no priekšpu-
ses, raugās, lai mērlenta nenoslīdē-

tu no lāpstiņu augstākajiem pun-
ktiem. Var arī atrasties cilvēkam pie
labā sāna, vienlaikus vērojot mērlen-

tas stāvokli uz krūtīm un uz lāpsti-
ņām. levērojiet, ka visos gadījumos
mērlentai jāatrodas horizontālā stā-

voklī!

3. Attālumu no vidukļa lidz gurnu

Ūnijai (20 cm) mēra no vidukļa lī-

nijas līdz līnijai, kas iet cauri aug-

stākajiem sēžamvietas punktiem. Sos
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137.—149. att. Mēru noņemšanas secība
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punktus iezīmējiet ar krītu vai'kniep-
adatām (139. att.)!

īpašu uzmanību pievērsiet augu-

mam ar lejā paresninātām gūžām
(pēc formas atgādina galifē)! Sādā

gadījumā jānoņem vēl viens mērs

(140. att.): nosaka attālumu no vi-

dukļa līnijas lītlz līnijai, kas iet cau-

ri augstākajiem «galifē» punktiem.
4. Gurnu apkārtmērs Ga (50 cm —

puse izmēra) mēra pa gurnu līniju,
ņemot vērā vēdera izvirzījumu (141.
att.). Augumam ar lielu vēderu mēr-

lentu apņem vaļīgāk nekā staltam

augumam. Mērlentu uzliek uz pun-

ktiem, kas iezīmēti ar krītu, un izvie-

to horizontāli. Augumam ar «gali-
fē» formas gurniem noņem papildu
mēru — gurnu apkārtmēru pa līniju,
kas iet cauri visvairāk izvirzītajiem
«galifē» punktiem (142. att.) un no

diviem mēriem izraugās lielāko (ie-
spējams variants, ka tie ir vienādi).

5. Muguras garums lidz viduklim

Mg (40 cm) tiek mērīts muguras vi-

dū no kakla 7. skriemeļa līdz viduk-

lim, ņemot vērā lāpstiņu izvirzījumu
(143.'att.).

6. Izstrādājuma garums Ig sastāv

no diviem izmēriem: no muguras ga-

ruma līdz viduklim (40 cm) un iz-

strādājuma garuma no vidukļa uz

leju. Pēdējo mēru noņem pa sānu lī-

niju — 20 cm (144. att.). Izstrādāju-
ma garums atkarīgs no daudziem no-

sacījumiem, pirmām kārtām nozīme

ir gurnu formai un kāju garumam.

a) Ja gurni ir plati, bet kā-

jas īsas, tad nav jāvalkā garas ja-
kas un džemperi (ne garākas par
14—15 cm zem vidukļa līnijas). Ja

gurni ir plati un kājas garas, mode-

lis var sniegties 20—30 cm uz leju
no vidukļa līnijas. Tie paši nosacī-

jumi attiecināmi arī uz augumu ar

lielu vēderu.

b) Ja augumam ir «gali f ē» for-

mas gurni un īsas kājas, jaciņas
un džemperus ieteicams darināt tik

garus, lai tie sniegtos 12—14 cm

zem vidukļa līnijas, un valkāt ar le-

jā nedaudz paplatinātiem svārkiem

(svārku paplatinājumu labāk sākt no

līnijas, kas iet cauri «galifē» aug-

stākajiem punktiem). Ja kājas ir ga-

ras, modeli var darināt līdz «galifē»

augstākajiem punktiem un valkāt ar

biksēm vai uz leju paplatinātiem
svārkiem.

c) Darinot izstrādājumu normā-

lam augumam, jāzina, kā izstrā-

dājumu valkās — ar svārkiem vai

biksēm. Valkāšanai ar biksēm labāk

adīt garāku izstrādājumu (20—30

cm zem vidukļa līnijas).
7. Pleca garumu Pg (13 cm) mēra

no kakla pamatnes pleca vidū līdz

piedurknes izgriezuma vietai (domās
iezīmējot piedurknes izgriezumu tur,
kur tas nepieciešams pēc auguma

proporcijām) —
145. att. Jāpiezīmē,

ka šo mēru noņemt nav vienkārši, jo
vienlaikus jāņem vērā gan plecu for-

ma, gan to pilnīgums.
a) Ja pleci ir plati, ieteicams

piedurknes izgriezuma līniju pavir-
zīt uz pleca pusi, t. i., mākslīgi sa-

mazināt plecu garumu par 1—1,5 cm.

b) Ja p 1 cci ir šauri, tad to ga-

ruma mēru var palielināt par 1
—

1,5 cm. To pašu dara augumam ar

normāliem pleciem, bet pārāk lielām

krūtīm.

c) Ja ir piln ī g i pleci un res-

nas rokas (visgrūtākais variants ple-
ca garuma noteikšanai) un augums

pie tam ir ar platiem gurniem, lielu

vēderu un pilnīgām krūtīm, tad vis-

pareizāk ir atteikties no adījumiem
ar iešūtām piedurknēm, bet valkāt

vaļīgāka piegriezuma apģērbu, pie-
mēram, ar reglāna piedurknēm.

8. Roku garumu Rg (53 cm) mēra

pa nolaistu roku no pleca gala līdz

delnas locītavai (146. att. a).
9. Rokas apkārtmēru delnas locī-

tavā Ra (d) (8 cm, izmēra puse) mē-

ra delnas locītavas vietā (146. att.

b).
Augumiem ar novirzēm no normā-

lā jānoņem trīs papildu mēri.

1. Muguras platumu mēra pār lāp-
stiņām no vienas paduses līdz otrai

(147. att.). Pieraksta izmēra pusi,
tipveida augumam (48. lielumam) tā

ir 18—19 cm.
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2. Priekšas platumu mēra virs krū-

tīm, apmēram 5—6 cm zemāk par
kakla bedrīti no vienas rokas līdz

otrai (148. att.). Izmēra puse 48. lie-

lumam ir 17—18 cm.

3. Rokas apkārtmēru pie pleca mē-

ra, horizontāli apliekot mērlentu ap
nolaistu roku tās visresnākajā vietā

(149. att.). Izmēra puse 48. lielumam

ir 15 cm.

Krūšu iešuves lielums (dziļums).
Krūšu iešuves dziļums adījumos at-

bilst krūštura numuram.

Vaļīgiem mežģīņu adījumiem, kā

arī nelielu izmēru (42. un 44. lielu-

ma) izstrādājumiem iešuves var ne-

veidot. Pietiek ar to, ja priekšdaļas
sānu malu pagarina par 1,5—2,5 cm,
bet pēc tam, šujot priekšdaļu kopā ar

mugurdaļu, lieko garumu pret krūšu

vietu ietur.

Praktiski padomi

Dažkārt ir grūti novērtēt sava au-

guma īpatnības. Un tomēr, pirms iz-

raudzīties modeli adītam apģērbam,
uzmanīgi pavērojiet sevi un nosa-

kiet: kāda jums ir seja (apaļa, iega-
rena), cik garš ir kakls, kādi pleci —

taisni vai slīpi, kāda mugura — īsa

vai gara, kādi gurni — plati vai

šauri. .

Tām sievietēm, kurām ir īss kakls,
jāvairās no augstām apkaklēm, apa-

ļiem un taisnstūrveida kakla izgriezu-
miem. Seju un kaklu vizuāli pagari-
na trijstūrveida kakla izgriezumi un

zemas apkakles (150. att.).
Ja kakls ir garš, ieteicams valkāt

adījumus ar vienlaidus adītām ap-
kaklēm, ar stāvapkaklēm, ar saku

veida apkaklēm, svīterus ar augstām
apkaklēm, ar laiviņveida kakla iz-

griezumu un ar nelielu kakla valnīti

(151. att.).
Taisnus plecus var padarīt «apa-

ļākus» ar reglāna piedurknēm, kā arī

ar piedurknēm ar «uzplečiem» (152.
att.).

Šaurus un slīpus plecus var pada-
rīt «platākus» ar lielas apkakles pa-

līdzību vai adījuma augšdaļā veido-

jot krāsainas vai reljefas šķērssvīt-
ras; augšdaļa var būt ari lēzena

trijstūra veidā (153. att.). Ja pleci
ir pārlieku slīpi, jāizmanto nelieli

plecu polsteri.
Ja mugura ir pārāk gara salīdzi-

nājumā ar auguma apakšējo daļu
vai arī, gluži otrādi, — pārāk īsa,
tad apģērbā mākslīgi jāpaaugstina
vai jāpazemina vidukļa līnija, lai at-

gūtu auguma proporcijas. Pilnīgām,
maza auguma sievietēm, pat ja mu-

gura ir normālā garumā, var ieteikt

apģērbā nedaudz pazemināt vidukļa
līniju, taču tai pašā laikā arī noteikti

jāpagarina svārki, citādi augums iz-

skatīsies kvadrātveidīgs. Tāpat nav

vēlams valkāt adījumus, kas darināti

no rupjas dzijas.
Sakumpusi mugura (154. att.) ir

visplašāk izplatīts sieviešu un vīriešu

auguma defekts. Vizuāli to var ap-

slēpt ar adījuma augšdaļā izvietotu

vertikālu reljefu rakstu, gareniskām
reljefām svītrām, kas apģērba augš-

daļu savieno ar apakšējo daļu, ar

piedurknēm ar «uzplečiem», ar plecu
vīles pārvietošanu par 1—1,5 cm uz

muguras pusi.
RJatus gurnus apslēpt nav viegli.

Centieties vismaz neizcelt šo auguma
trūkumu! Var ieteikt iešūtas kaba-

tas, adījumus ar aizdari priekšā, ar

garenisku rakstu (155. att.).
Plati gurni izskatās vēl platāki, ja

tos izceļ ar platām, horizontālām

krāsainas dzijas vai reljefa raksta

svītrām. Taču ne vienmēr krāsainas

svītras uz gurniem padara tos vizuā-

li platākus. Dažkārt efekts ir tieši

pretējs. Tas ir atkarīgs no krāsas un

svītru ritma.

Saurus gurnus var vizuāli papla-
tināt ar lielām virsū šūtām kabatām,
horizontāliem reljefiem rakstiem, pla-
tām krāsainām horizontālām svīt-

rām, kā arī ar lielu adījuma rakstu

vai izšūtu ornamentu (156. att.).
Nosakot gan iekšā iestrādātu, gan

virsū uzšūtu kabatu lielumu, neaiz-

mirstiet augimia proporcijas! Pilnīga
auguma cilvēkiem nav ieteicamas
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150. att. Šāda kakla izgriezuma un apkakļu
forma ieteicama augumiem ar īsu kaklu

151. att. Kakla izgriezumu un apkakļu vei-

di augumiem ar garu kaklu

152. att. Augumiem ar stāviem pleciem

153. att. Augumiem ar šauriem slīpiem ple-

ciem
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154. att. Augumiem ar sakumpušu muguru

155. att. Augumiem ar platiem gurniem

156. att. Augumiem ar šauriem gurniem

157. att. Vīriešiem ar lielu vēderu
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lielas kabatas. Šādiem augumiem
jāizraugās vidēja lieluma kabatas. Ja

vēders ir stipri izvirzīts uz priekšu,
kabatas labāk izvietot tuvāk gur-

niem. Gara auguma, tievām sievietēm

ieteicamas lielas kvadrātveida kaba-

tas. Maza auguma tieva sieviete var

darināt savam apģērbam nelielas

jebkura veida kabatas.

Pārāk lielas krūtis var vizuāli sa-

mazināt ar vertikāliem reljefiem
rakstiem, ar atlokāmām apkaklēm,

trijstūrveida kakla izgriezumu, ar

aizdari priekšdaļas vidū.

Liela auguma tievam vīrietim la-

bāk valkāt vidēja garuma jakas, pu-

loverus, svīterus: īsi adījumi «paga-

rina» kājas, bet gari — auguma

augšdaļu.
Vīrietim ar šauriem gurniem un

iekritušu vēderu labāk izskatās spor-
tiska piegriezuma apģērbs — ar lie-

lām virsū šūtām kabatām, ar reljefā
rakstā adītu augšdaļu, ar brīvu, pus-

piegulošu muguru.

Pilnīga auguma vīriešiem ar lielu

vēderu ieteicamas taisna piegriezu-
ma jakas un bezroči ar iekšā iestrā-

dātām kabatām. Rakstu labāk izrau-

dzīties ar nedaudz reljefām vertikā-

lām svītrām (157. att.).
Izraugoties dzijas krāsu, neaizmir-

stiet, ka daba ne vienmēr mūs ir ap-

veltījusi ar ideālu sejas krāsu, iz-

teiksmīgām acīm, ar matiem skaista

tonī. Taču prasmīgi izmantojot ap-

ģērba krāsas, var panākt, ka atse-

višķi ārējā izskata krāsu trūkumi ne-

izceļas. Atrodiet savu krāsu gammu
un turieties pie tās neatkarīgi no mo-

des kaprīzēm! Pirmām kārtām nosa-

kiet, ko ir izdevīgāk izcelt jūsu sejā:
acu vai matu krāsu, vai varbūt se-

jas krāsu?
Ja acis ir brūnas vai melnas un

mati tumši, var ieteikt brūnu, bēšu,
zaļu, tumši pelēku, violetu un melnu

krasu.

Blondīnēm un gaišām šatenēm ar

zilām un pelēkām acīm piestāv dažā-

di zilās un pelēkās krāsas toņi. Tos

pašus toņus var izmantot sievietes

ar pelēkām acīm un sirmiem matiem.

Cilvēkiem ar spilgtu sejas krāsu

jāvairās no siltiem piesātinātiem to-

ņiem — sarkanā, oranžā, sārtā — tie

dara izskatu netīkamu. Vislabāk iz-

mantot aukstās krāsas
— zilo, tumši

zaļo, violeto un melno (violetā un

melnā krāsa it īpaši labi saskaņojas
ar melniem matiem).

Bālu seju atdzīvina ķiršsarkanā,
aveņsarkanā un sārtā krāsa.

Ja sejas ādai ir defekti, labāk iz-

raudzīties aukstās krāsas. Spilgtie,
siltie un pastelīgie toņi ādas defek-

tus izceļ vēl vairāk.

Pilnīga auguma cilvēkiem var ie-

teikt tumšus toņus, bet no gaiša-
jiem —

bēšo un violeto krāsu. Balto,
sārto, gaiši zilo krāsu var izmantot

tikai apdarei.
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Adīto apģērbu piegrieztne

Pamatpiegrieztne un darba piegrieztne.
Uzlaidums kustību ērtumam. Pamatpiegrieztne sieviešu

48. lielumam, vīriešu 50. lielumam

un bērnu 30. lielumam

8.

nodarbība

Pamatpiegrieztne. Ar rokām darināti adījumi ir

ļoti elastīgi, tajos viegli veidojams uzturējums, tie

labi gludinās, iegūstot iecerēto formu; vajadzības

gadījumā bez grūtībām ir izstiepjami. Tāpēc adījumu

piegrieztnes ir daudz vienkāršākas par tām, kuras

izmanto šūšanā. Šajā nodarbībā sniegtas sieviešu,

vīriešu un bērnu apģērba piegrieztnes. Pirmajai pie-

grieztnei dots sīks konstruēšanas apraksts. Piegriez-
tnes vīriešu un bērnu apģērbam ir bez paskaidrojoša

teksta, jo tiek veidotas analogi.
Pamatpiegrieztne ir it kā konkrēta auguma ap-

valks (no kakla pamatnes līdz gurnu līnijai). Sada

piegrieztnē nav griezuma ne priekšpusē, ne mugur-

pusē, nav modeļa līniju, kakla izgriezums sakrīt ar

kakla pamatnes līniju. Ja noadītu modeli pēc pa-

matpiegrieztnes, tas piekļautos augumam bez nevie-

nas krokas.

Darinot noteikta modeļa apģērbu, vispirms izga-
tavo pamatpiegrieztni auguma pusei, pec tam taja
iezīmē modeļa līnijas, aizdari, kabatas, manžetes,

un tad to jau sauc par darba piegrieztni — pec tas

darina konkrētu modeli. Darba piegrieztnē pilnībā jā-

uzrasē mugurdaļaun piedurkne. Ja adījums velkams

pāri galvai, tad pilnībā jāizveido arī priekšdaļa.

Veidojot pamatpiegrieztni, tiek ņemts vērā uzlai-

dums, kas nepieciešams kustību ērtumam. Ta lie-

lums nav vienāds un atkarīgs no apģērba piegrie-

zuma, adījuma biezuma un kā arī no dzi-

jas kvalitātes. Tā, piemēram, izstrādājums, kas no-

adīts no mohēras dzijas, stipri stiepjas platumā, tā-

pēc tam jāveido par I—2 cm mazāks uzlaidums

nekā parasti. Starp citu, tas attiecināms ari uz ap-

ģērbu, kas adīts vaļīgi vai mežģīņadījumā.

Uzlaidums (centimetros) kustību ērtumam sieviešu, viriešu un

bērnu adītam apģērbam (uzlaidums dots piegrieztnes pusei).

Plānas vasarīgas blūzes, sporta krekliņi (3 kārtās salikta

dzija Nr. 32/2) 2

Kleitas jaciņas, puloveri ar iešūtām piedurknēm (4—7 kār-

tās salikta dzija Nr. 32/2) 3

Jakas ar iešūtām piedurknēm (B—lo kārtas salikta dzija
Nr. 32/2) , • ; . 4

Apģērbs ar reglāna piedurknēm (4—7 kārtās salikta dzija

Nr. 32/2) • ■ \
Sporta apģērbs, mēte|i (B—lo kārtās salikta dzija Nr. 32/2) 5
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Lielums Kr a: 2 Kr a:3 Kr a: 4 Kr a: 8

28 14 9,3 7 3,5

30 15 10 /,5 3,8
32 16 10,6 8 4

34 17 11,3 8,5 4,3
36 18 12 9 4,5

38 19 12,6 9,5 4,8
40 20 13,3 10 5

42 21 14 10,5 5,3

44 22 14,6 11 5,5

46 23 15,3 11,5 5,8

48. 24 16 12 6

50 25 16,6 12,5 6,3

52 26 17,3 13 6,5
54 27 18 13,5 6,8

56 28 18,6 14 7

58 29 19,3 14,5 7,3

60 30 20 15 7,5
62 31 20,6 15,5 7,8

Pamatpiegrieztnes konstruēšana

sieviešu 48. lieluma modelim ar

iešūtām piedurknēm. Pirms sākt

zīmēt piegrieztni, iepazīstieties ar ta-

bulu! Tā palīdzēs jums ātrāk izdarīt

konstruēšanai nepieciešamos aprē-
ķinus.

Tabulas pirmajā stabiņā norādīti

modeļu lielumi no 28. līdz 62., t. i.,

krūšu apkārtmērs. Katrā nākamajā

stabiņā doti aprēķinu rezultāti, kuri

var būt vajadzīgi, veidojot pie-
grieztni. Tā, piemēram, jūs val-

kājat 48. lieluma apģērbu. Atrodiet

ciparu 48, aiz tā ir cipari 24, 16, 12,
6! Ja, veidojot piegrieztni, jums va-

jadzēs izmantot, piemēram, aprēķinu
Kr a: 3, tad rezultātu jūs redzēsiet

stabiņā zem šī aprēķina pretī 48. lie-

lumam
—

tas ir 16 cm.

Tikls (158. att.). Augšējā kreisajā
stūrī atzīmējiet punktu A, no tā uz

horizontālās līnijas labajā pusē at-

mēriet 51 cm = Kr a + 3 cm =

=48 cm + 3 cm un atzīmējiet pun-
ktu B! 3 cm —

uzlaidums ērtumam.

Nogrieznis AB ir kakla līnija. No

punkta A pa vertikāli uz leju nomē-

riet Mg = 40 cm (pēc mēra) un uz

šīs līnijas turpinājuma — attālumu

no vidukļa līnijas līdz gurnu līni-

jai — 20 cm (pēc mēra), tātad kopā

60 cm! Sī vertikāle ir mugurda|as
viduslīnija. Tagad izveidojiet līdz

galam taisnstūri ar malām 51 un

60 cm! Vertikālā līnija, kas atrodas

mugurdaļas viduslīnijai pretī,, ir

piekšdaļas viduslīnija; taisnstūra

apakšējā mala ir gurnu līnija.

Punktu, kas radies, nomērot 40 cm

uz mugurdajas viduslīnijas, ar ho-

rizontālu taisni savienojiet ar priekš-
daļas viduslīniju! Tā ir vidukļa līni-

ja. Uz mugurdaļas viduslīnijas no

punkta A uz leju nomēriet 21 cm —

piedurknes izgriezuma dziļumu! So

lielumu aprēķina šādi: (Kr a : 3) +

+ 5 cm = 21 cm. legūto punktu ar

horizontālu līniju savienojiet ar

priekšdaļas viduslīniju! .Novilktā lī-

nija ir krūšu līnija. Uz tās no mu-

gurdaļas viduslīnijas nomēriet

25 cm = (Kr a : 2) + 1 cm vai no

priekšdaļas viduslīnijas 26 cm =

(Kr a : 2) +2 cm! No iegūtā punkta
uz leju novelciet perpendikulu līdz

gurnu līnijai — sānu malas līniju!

Piezīme. Augumiem, kas lielāki par
54. lielumu, piedurknes izgriezuma dzi|umu

nevar noteikt pēc aprēķina (Kr a:3)+s
—

piedurknes izgriezums iznāk pārāk dziļš.
Šādos gadījumos veidojiet to lielāku par
20—23 cm (ja rokas ir |oti resnas — līdz

24 cm)!
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158. att. Tīkls pamatpiegrieztnes veidoša-

nai

159. att. Pamatpiegrieztnes konstruēšana

160. att. Mugurdaļas sānu mala taisnā si-

lueta modelim — augumiem ar šauriem

gurniem (punktētā līnija), augumiem ar

platiem gurniem (treknā līnija)

161. att. Pieguloša modeļa mugurdaļas sā-

nu mala augumiem ar šauriem gurniem

162. att. Pieguloša modēja mugurdaļas sā-

nu mala augumiem ar platiem gurniem

163. att. Priekšdaļas sānu mala taisna si-

lueta modelim — augumiem ar šauriem gur-

niem (punktētā līnija) un augumiem ar pla-

tiem gurniem (treknā līnija)

164. att. Pieguloša modeļa priekšdaļas sānu

mala augumiem ar šauriem gurniem

165. att. Pieguloša modeļa priekšdaļas sānu

mala augumiem ar platiem gurniem
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166. att. Garās piedurknes piegrieztne

Mugurdaļa (159. att.). Uz kakla

līnijas no punkta A nomēriet mugur-

daļas kakla izgriezuma platumu, kas

ir Ka : 3 == 6 cm. No iegūtā punkta
uz augšu nomēriet 2 cm — kakla iz-

griezuma augstumu! Jauno punktu

167. att. Īsās piedurknes piegrieztne

ar ieliektu līniju savienojiet ar pun-

ktu A (kakla izgriezuma līnija)!

Piezīme. Augumiem, kam uz kakla

mugurpusē ir tauku kārta («kumbrs»), mu-

gurdaļas kakla izgriezuma platumu un aug-
stumu veidojiet par 1 cm lielāku nekā pa-

rasti!

Uz kakla līnijas pa labi no punkta,
kas iegūts atmērot 6 cm, atlieciet ple-
ca garumu plus 1 cm (1 cm — ple-
ca uzturējumam), t. i., 13 cm +

+ 1 cm = 14 cm! No šī punkta
uz leju nomēriet 2 cm un jauno pun-

ktu ar taisni savienojiet ar kakla iz-

griezuma augstumu! Tā ir pleca šu-

ves līnija. No pleca gala uz leju no-

velciet perpendikulu, līdz tas krusto-

jas ar krūšu līniju, sadaliet to uz

pusēm (sk. krustiņu 159. att.) un ie-

zīmējiet mugurdaļas piedurknes iz-

griezuma līniju!
Uz gurnu līnijas no mugurdaļas

viduslīnijas atmēriet 25 cm (Ga: 2)!
Sajā piemērā atrastais punkts ir uz

sānu malas līnijas, tāpēc tais-

na silueta modeļa sānu mala sa-

krita ar tīkla sānu malu. Taču

tā var arī nebūt, ja gurnu ap-

kārtmērs ir mazāks vai, tieši ot-

rādi, lielāks par standartu. Tādā

gadījumā punkts, kas iegūts aprēķina
rezultātā, atradīsies blakus sānu ma-

las līnijai. Savienojiet to ar mugur-

daļas rokas izgriezuma galu! Jaunā

līnija ir sānu malas līnija (160. att.).

Piegulošam modelim uz vidukļa

līnijas nomēriet 2 cm (ne vairāk par

3 cm) no sānu malas uz kreiso pusi,
jauno punktu ar taisnu līniju savie-

nojiet ar mugurdaļas rokas izgriezu-
ma galu un ar nedaudz izliektu lī-

niju — ar nomērīto 25 cm galapun-
ktu uz gurnu līnijas! Pieguloša mo-

deļa sānu malas veidošana augumam

ar šauriem un platiem gurniem parā-
dīta 161. un 162. attēlā.

Priekšdaļa. Augumam ar platiem

gurniem priekšdaļas piegrieztni vē-

lams zīmēt atsevišķi no mugurdaļas,
normālam augumam to var veidot ta-

jā pašā rasējumā. Sai nolūkā uz

priekšdaļas viduslīnijas no punkta
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168. att. Darba piegrieztne adītai jakai ar ciešo kakla izgriezumu

169. att. Vīriešu 50. lieluma pamatpiegrieztne ar iešūtām piedurknēm
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170. att. Bērnu 30. lieluma pamatpiegrieztne ar iešūtām piedurknēm

B uz leju nomēriet kakla izgriezu-
ma dzijumu 7 cm = (Ka :3) -f-

+ 1 cm! Pa kreisi uz kakla līnijas
atlieciet kakla izgriezuma platumu
6 cm = Ka : 3 cm! No iezīmētās kak-

la izgriezuma platuma līnijas gala
atmēriet pleca platumu 13 cm (pēc
mēra) un no šī punkta uz leju
4 cm — pleca slīpumam! lezīmējiet
pleca šuves līniju! No pleca gala uz

leju novelciet perpendikulu pret krū-

šu līniju un sadaliet to uz pusēm!
lezīmējiet priekšdaļas rokas izgrie-
zuma līniju, kā parādīts 159. attēlā!

Priekšdaļas sānu mala.

Novelciet jaunas vidukļa un gurnu

līnijas! Tām jāatrodas zemāk nekā

iepriekšējām par iešuves platuma
tiesu (dotajā piemērā par 4 cm). Uz

jaunās gurnu līnijas no priekšdaļas
viduslīnijas atmēriet 26 cm =

(Ga : 2) 1 cm un iegūto punktu ar

taisni savienojiet ar priekšdaļas ro-

kas izgriezuma galu! Tā ir taisna

silueta modeļa sānu mala, standarta

augumam tā sakrīt ar tīkla sānu ma-

lu. Taisna silueta modeļa sānu malas

konstruēšana augumam ar šauriem

un platiem gurniem paradīta 163. at-

tēlā.

Ja apģērbam ir piegulošs siluets,
tad uz jaunās vidukļa līnijas no sā-

nu malas atmēriet 2—3 cm (tāpat
kā mugurdaļai) un šo punktu ar

taisni savienojiet ar rokas izgriezu-
ma galu un ar nedaudz izliektu lī-

niju — ar 26 cm garā nogriežņa ga-

lu uz jaunās gurnu līnijas!
Krūšu iešuve. Uz sānu malas no

rokas izgriezuma gala nomēriet 3—

5 cm (šis lielums atkarīgs no tā,
kāds ir krūšu novietojums — zems

vai augsts) un cauri atrastajam
punktam novelciet 12—14 cm garu

horizontālu līniju — iešuves augšējo
malu! No šīs līnijas uz sānu malas

atlieciet iešuves dziļumu (4 cm) un

jauno punktu savienojiet ar 12—14

cm garās līnijas galapunktu (iešu-
ves apakšējā mala) un ar punktu,
kas atrodas 2 cm attālumā no jau-
nās vidukļa līnijas malas!

Sānu malas konstruēšana šī paša
silueta modelim augumiem ar šau-

riem un platiem gurniem parādīta
164., 165. attēlā.
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Garā piedurkne (166. att.). Novel-

ciet vertikālu līniju AB, kas vienāda

ar rokas garuma-mēru (53 cm)! Tā

ir piedurknes viduslīnija. No punkta
A novelciet vertikāli uz leju un uz

tās atlieciet 15 cm = (Kr a: 4) +

■f 3 cm — piedurknes noapaļojuma

augstumu (augumiem, kas lielāki

par 54. izmēru, šo lielumu nosakiet

bez aprēķina, tas līdzinās 16—16,5

cm)! No 15 cm garā nogriežņa gala
uz labo pusi nomēriet 18 cm =

(Kr a: 3) +2 cm (vai Ra + 3cm =

= 15 cm + 3 cm = 18 cm) — pie-
durknes platumu! Atrasto punktu sa-

vienojiet ar taisni ar punktu A, sa-

daliet nogriezni 4 vienādās daļās un

novelciet piedurknes noapaļojuma
līniju, kā parādīts zīmējumā! No

punkta B uz labo pusi nomēriet pa
horizontāli 10 cm = Ra (d) -f- 2 cm

un ar taisni savienojiet šo punktu ar

piedurknes platumu pie noapaļoju-
ma! Tā ir piedurknes mala.

īsā piedurkne (167. att.). Tai jā-
būt šaurākai par garo piedurkni. Vis-

platāko tās vietu aprēķina pēc formu-

las (Kr a: 3) + 1 cm' = 17 cm (vai
Ra -Ļ 2 cm = 17 cm), noapaļojuma
augstums ir (Kr a: 4) -+- 2 cm =

= 14 cm. Noņemot piedurknes garu-

ma mēru (piemēram, 23 cm), izmē-

riet šajā vietā rokas apkārtmēru
(piemēram, puse izmēra

—
14 cm)!

īsās piedurknes piegrieztni zīmē pēc
tāda paša principa kā garās piedur-
knes piegrieztni.

Darba piegrieztne (168. att.). Iz-

veidojiet sava lieluma pamatpiegriez-
tni un iezīmējiet tajā izraudzīto mo-

deli, piemēram, jaku ar ciešu kakla

izgriezumu! Kakla valnīša pla-
tums

— 3 cm, apakšmalas un pie-
durkņu galu joslas platums —

4 cm,

aizdares platums —
4 cm. Attēlā ar

smalkām līnijām iezīmēta pamatpie-
grieztne, ar resnām līnijām — ja-
kas apdares joslas un reljefās, ver-

tikālās raksta līnijas — izveidojas
darba piegrieztne. To izgrieziet, sa-

spraudiet iešuvi, pielieciet piegrieztni
pie sevis un precizējiet pleca garu-

mu, rokas izgriezuma formu, iešu-

ves un kabatas vietu, vidukļa līniju,
jakas garumu, piedurknes platumu
un garumu! Pēc tam izdariet pie-
grieztnē labojumus, kas, pēc jūsu
domām, vajadzīgi!

Vīriešu 50. lieluma pamatpiegriez-
tne ar iešūtām piedurknēm. Piegriez-
tne (169. att.) veidota pēc šādiem

mēriem (apkārtmēriem dota puse)
centimetros:

1. Kakla apkārtmērs 21

2. Krūšu apkārtmērs 50

3. Gurnu apkārtmērs 48

4. Pleca garums 16

5. Rokas garums 57

6. Rokas apkārtmērs delnas locītavā 10

7. Izstrādājuma garums ....

70

Bērnu 30. lieluma pamatpiegrieztne
ar iešūtām piedurknēm. Piegrieztne

(170. att.) veidota pēc šādiem mē-

riem (apkārtmēriem dota puse) cen-

timetros:

1. Kakla apkārtmērs 14

2. Krūšu apkārtmērs 30

3. Rokas garums _34
4. Rokas apkārtmērs delnas locītava 7

5. Izstrādājuma garums ....
39
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No kā sākt adīt

Kontrolparaugs. Adīšanas blīvums.

Divi adīšanas blīvuma noteikšanas paņēmieni.
Kuru detaļu adīt pirmo. KS adīt pēc piegrieztnes.
Slīpu līniju veidošanas aprēķināšanas princips.
Praktiski padomi

9.

nodarbība

Piegrieztne ir izgatavota, dzija un adāmadatas iz-

raudzītas
— var sākt adīt. Taču nesteidzieties! Pa-

veiciet vēl ne mazāk svarīgu iepriekšēju darbu
—

izgatavojiet kontrolparaugu! Tam nežēlojiet laiku
—

to jūs pilnībā atgūsiet: noteikti nebūs jāārda adī-

jums tāpēc, ka valdziņu skaits aprēķināts nepareizi.
No kontrolparauga daudzējādā ziņā atkarīgs darba

sekmīgs izpildījums, tāpēc parunāsim par to sīkāk.

Kontrolparaugs. To ada no dzijas, kas paredzēta
modeļa adīšanai. Tas palīdz pārliecināties, vai iece-

rētais raksts der dzijai un, ja paraugs ir veiksmīgs,

pēc tā aprēķina adīšanas blīvumu.

Paraugu sāciet nevis uzreiz ar rakstu, bet gan ar

valnīti (valnīšu raksts, rievotais adījums v. c.)! Val-

dziņu skaitu valnītim uzmetiet tādu, kāds nepiecie-
šams pamatrakstam! Piemēram, uzmetiet paraugam

27 valdziņus un noadiet 3—4 cm garu gabalu rievo-

tajā adījumā (visas kārtas — labiskie valdziņi), pēc
tam pārejiet pie pamatraksta, pieņemsim, pie pa-

tentadījuma (atgādināsim, kā to adīt: 1. kārta — 1

labiski, 1 apmetums, 1 valdziņu nocelt utt.; 2. kārta —

1 apmetums, 1 valdziņu nocelt, 1 labiski utt.). No-

adījuši 6—7 cm garu paraugu, valdziņus norauciet!

Apvienojot vienā paraugā divus rakstus, kas no-

adīti ar vienu un to pašu valdziņu skaitu, uzskatāmi

redzams, kā tie savstarpēji saderas. To svarīgi uz-

zināt, pirms sākt adīt modeli, lai novērstu iespēja-
mās kļūdas. Minētajā piemērā patentadījums ir pla-
tāks par rievoto adījumu, tas jāveido vienādā pla-
tumā ar rievoto adījumu. Tādēļ pēc tam, kad noadīts

rievotais adījums, jāsamazina valdziņu skaits.

Valdziņu skaita samazināšana ir mazāk redzama,

ja izada vienu papildu kārtu, kuru vienmēr ada krei-

liski no detaļas kreisās puses. Šajā kārtā ar vienā-

diem intervāliem pa 2, valdziņiem saada kopā krei-

liski. Intervālu garumu nosaka šādā veidā: apdares
rakstu uzliek uz patentadījuma (171." att.) un sa-

skaita patentadījuma valdziņus, kuri paliek nepār-
klāti, piemēram, 4 valdziņi. Parauga valdziņu skaitu

dala ar iegūto skaitli (27 valdziņi: 4«6 valdziņi).
Tātad jānorauc katrs 6. valdziņš, t. i., adot papildu
kārtu, 6. un 7. valdziņš kreiliski jāsaada kopā. Ta-
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gad var sākt pamatraksta 1. kārtu.

Pamatraksts būs tikpat plats kā ap-
dares josla.

Citos dažāda tipa rakstu savieno-

juma variantos var gadīties, ka ap-
dares josla ir platāka par pamat-
rakstu (piemēram, pēc rievotā adīju-
ma seko pīnes), tādos gadījumos pēc
apdares joslas jāpieaudzē val-

dziņi. Intervālu garumu starp pieau-
dzējumiem aprēķina pēc tāda paša
principa, kā samazinot valdziņu skai-

tu
L

tikai skaita apdares joslas neap-

klātos valdziņus. Nereti dažādi rak-

sti ir vienāda platuma, tādā gadī-
jumā nav vajadzības pieaudzēt vai

noraukt valdziņus.

Piezīme. Dažkārt rakstu aprakstos no-

rādīts, ka raksts veidojas darba kreisajā
pusē. Izmantojot šādu rakstu modeļa adīša-
nai, papildu kārta jāada ar labiskiem valdzi-

ņiem no darba labās puses, saadot tajā pa
2 valdziņiem kopā labiski, bet pamatraksta
1. kārta jāsāk no detaļas kreisās puses.

Adīšanas blīvums. Ir divi adīšanas

blīvuma veidi — blīvums pa verti-

kāli un blīvums pa horizontāli.

Adīšanas blīvums pa vertikāli
(saīsināti By) — tas ir kārtu skaits

1 centimetrā. Adījumos, kas adīti ar

rokām (atšķirībā no mašīnadīju-
miem), šo lielumu labāk izteikt nevis

ar kārtu skaitu, bet ar malējo val-

dziņu skaitu (1 malējais valdziņš lī-

dzinās 2 kārtām). Tos saskaitīt ir

daudz vieglāk un ātrāk nekā kārtas.

Adīšanas blīvums pa horizon-
tāli (Bh) —

tas ir valdziņu skaits
1 centimetrā adījuma.

Jo rupjāka dzija un jo resnākas

adāmadatas, jo mazāk valdziņu ir
1 adījuma centimetrā, t. i., jo mazāks
ir adīšanas blīvums. Tā, piemēram,
ar adāmadatām Nr. 2,5 darināta adī-

juma Bh ir apmēram 3 valdziņi, bet

ar adāmadatām Nr. 5 — tikai 1,5
valdziņi.

Lai noteiktu gludā labiskā vai
kreiliska adījuma blīvumu pa hori-

zontāli, zināmā mērā var izmantot

šādus datus (sk. tabulu).

171. att. Divu dažādu rakstu nevienāda pla-
tuma noteikšana

172. att. Slīpu adījuma malu (mugurdaļa:
sānu malu) veidošanas aprēķināšana

Dzijas
Adāmadatu Nr. 32/2 Adījuma

Nr. diegu blīvums

skaits Bh

2 3 3,4
2,5 4 3,0
3 5 2,5

3,5 6 2,0
4 8 1,7
4,5 9 1,6
5 10 1,5

6 12 1,3
7 14 1,1

8 17 0,9

Atgādināsim, ka adīšanas manie-

re katrai rokdarbniecei ir atšķirīga,
tāpēc ievērojiet to, izmantojot dotos

skaitļus! Ja, piemēram, jūs adāt pā-
rak cieši, tad jūsu adījums 0,1—0,2
vienības var būt blīvāks par parasto.
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Pie tam blīvums atkarīgs vēl no dzi-

jas rupjuma un kvalitātes un, pro-

tams, no raksta struktūras.

Precīzākai blīvuma noteikšanai ie-

teicams noadīt otru kontrolparaugu,
tagad tikai pamatrakstā, bez apda-
res joslas. Ja apdares joslas platums
ir vienāds vai gandrīz vienāds ar pa-

matraksta platumu, tad to var ne-

darīt, bet aprēķināt pēc 'pirmā pa-

rauga.
Pēc tam kontrolparaugu pagrieziet

ar kreiso pusi pret sevi un piesprau-
diet pie mīksta pamata (neaizmirstiet

par rūtiņu papīra lapu)! Piesprau-
šanai izmantojiet 10. numura šuja-
mās adatas! Duriet tās slīpi pašā
adījuma malā! Tā kā trikotāžas iz-

strādājumi, kas adīti no Milnas dzi-

jas, valkāšanas gaitā stiepjas pla-
tumā, tad blīvums jārēķina pēc pla-
tumā nedaudz pastiepta parauga.
Tad uzlieciet uz parauga divās kār-

tās salocītu mitru marli!

Ja ir gludais labiskais, mežģīņ-

adījums vai sīkā rakstā darināts adī-

jums, tad izdariet karsto apstrādi:
virs parauga paturiet karstu gludek-
li, tikko skarot adījuma virsmu! La-

bisko adījumu gludiniet stiprāk! Kad
marle izžuvusi (paraugam tai pašā
laikā jāpaliek nedaudz mitram), to

noņemiet un atstājiet paraugu, lai

izžūst!

Ja adījuma rakstu veido pīnes,
rupjš reljefs raksts, bumbulīši, tādā

gadījumā izmantojiet mitro apstrā-
di: uz 30—40 minūtēm atstājiet mit-

ro audumu uz parauga, pēc tam to

noņemiet un ļaujiet adījumam izžūt!

Adatas neizvelciet, kamēr adījums
nav pilnīgi izžuvis!

Vadoties pēc apstrādātā adījuma,
aprēķiniet adīšanas blīvumu. Lai ie-

gūtu precīzu rezultātu, vienlaikus iz-

mantojiet divus paņēmienus!
/. paņēmiens. Nosakiet, cik cm

plats ir paraugs, un parauga valdzi-

ņu skaitu, ieskaitot malējos valdzi-

ņus, izdaliet ar šo skaitli! Tas ir adī-

šanas blīvums pa horizontāli Bh. Pie-

mēram, paraugā ir 36 valdziņi, tā

platums 15 cm, tātad tā blīvums ir

2,4 valdziņi uz 1 cm (36: 15=2,4).
Ja iegūstam decimāldaļskaitli, tad

nekādā gadījumā neatstājiet bez ie-

vērības desmitdaļas, rezultātā aprē-

ķinos radīsies rupjas kļūdas! Ja ir

piegrieztne un zināms adīšanas blī-

vums, nav grūti aprēķināt vajadzīgo
valdziņu skaitu katrai detaļai. Pie-

ņemsim, ka mugurdaļas platums ir

50 cm, tātad šai detaļai uz adāmada-

tām jāuzmet 50X2,4=120 valdzi-

ņi.

2. paņēmiens. Aprēķiniet, cik rei-

zes .kontrolparaugu var izvietot mu-

gurdaļas piegrieztnes apakšējā ma-

lā! Tā, piemēram, 3 reizes to var iz-

vietot pilnībā (36X3=108) un 1 rei-

zi tikai tā trešdaļu (12 valdziņu).
Tātad jāuzmet 120 valdziņi (108+
+ 12=120).

Tagad salīdziniet pec diviem at-

šķirīgiem paņēmieniem izdarīto ap-

rēķinu rezultātus! Ja tie sakrīt, va-

rat nešaubīties par to precizitāti un

sākt darbu. Ja rezultāti ir atšķirīgi,
izdariet aprēķinus vēlreiz

— rūpī-
gāk!

Kuru detaļu adīt pirmo. Vislabāk

adījumu sākt ar mugurdaļu vai pie-
durkni. Pēdējo ada priekšdaļu un pa-

šās beigās —
visas sīkās detaļas: ap-

kakli, virsū šujamās kabatas, jostu
utt. Tāda secība nav nejauša —

dar-

ba procesā var atklāties, ka nepie-
tiek dzijas, tādā gadījumā, kad mu-

gurdaļa un piedurknes noadītas ar

vienas krāsas dziju, priekšdaļu var

adīt svītrainu, tādējādi atrodot izeju
no grūtā stāvokļa. Arī tad, ja rodas

vēlēšanās pārveidot modeli, bet darbs

jau iesākts, priekšdaļas adīšana bei-

gās dod iespēju mainīt kakla izgrie-

zumu, aizdares joslas platumu, iekšā

iestrādājamo kabatu formu.

Tātad modeļa adīšanu sāksim ar

mugurdaļu.
Adīšana pēc piegrieztnes. Jūsu

priekšā mugurdaļas piegrieztne. Pa-

raugieties uz tās kontūrām: tur ir

gan horizontālas līnijas (apakšmala),

gan nedaudz slīpas (sānu malas),

gan līkas (rokas un kakla izgrie-

zums), gan lēzenas (plecu līnijas).
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Mugurdaļas piegrieztnē jūs varēsiet

iepazīties ar aprēķiniem, kas nepie-
ciešami, lai izadītu dažāda rakstura

līnijas. Ja izprasta aprēķināšanas

principa būtība, izdarīt aprēķinus
nav grūti.

Slīpu adījuma malu veidošanas

aprēķināšana. Ņemsim konkrētu pie-
mēru — pieguloša modeļa mugurda-
ļas sānu malu (172. att.). Starp pun-
ktiem A un B sānu malas līnija ir

taisna, pēc tam tā novirzās no tais-

nes (perpendikula) par 2 cm uz mu-

gurdaļas viduslīnijas pusi (punkts
C) un tālāk par tikpat uz pretējo

pusi (punkts D). Tātad sākumā mu-

gurdaļa jāada taisni (8 cm), pēc
tam no punkta B līdz punktam C zi-

nāms skaits valdziņu ir jānorauc un

tālāk, lai adījums paplatinātos, no

punkta C līdz punktam D valdziņi
jāpieaudzē.

Kā noteikt, cik valdziņu jānorauc,
bet pēc tam jāpieaudzē un ar kā-

diem intervāliem? Vispirms jāuzzi-
na adīšanas blīvums pa horizontāli.

Tā, piemēram, Bh—3 valdziņi (arī
turpmāk izmantosim šo aprēķiniem
piemēroto skaitli). Tādā gadījumā,
veidojot sānu malu no punkta B līdz

punktam C, jānorauc 6 valdziņi, jo
nogriezni CE, kas vienāds ar 2 cm,

ietilpst 6 valdziņi.
Adījuma augstums no punkta B

līdz punktam C ir 12 cm, tātad, iz-

dalot 12 cm ar 6 valdziņiem, uzzi-

nām, ka intervāli starp noraukumiem

ir 2 cm (12 cm : 6=2 cm). Tagad
pēc kontrolparauga saskaitiet, cik

malējo valdziņu ir 2 cm (piemēram,
4)! Tātad katrā 8. kārtā (4 malējie
valdziņi ir 8 kārtas) jānorauc 1 val-

dziņš.
Adot mugurdaļu no punkta C līdz

punktam D (19 cm), jāpieaudzē 6

valdziņi. Intervāls starp pieaudzēju-
miem ir 3 cm (19 cm : 6«3 cm).
3 centimetros ir 6 malējie valdziņi
(12 kārtas); tas nozīmē, ka katrā

12. kārtā jāpieaudzē pa 1 valdziņam.
Piegrieztnē ar mīnusa un plusa zī-

mēm iezīmējiet noraukumu un pieau-
dzējumu vietas!

Tātad nedaudz slīpu adījuma malu

veidošanas aprēķināšanas princips ir

šāds: līnijas garumu centimetros jā-
izdala ar noraucamo (pieaudzējamo)
valdziņu skaitu, rezultātā tiek iegūts
intervāls starp noraukumiem (pieau-
dzējumiem). Ja tas ir mazāks par

5 cm, tad to labāk izteikt ar malējo

valdziņu skaitu, bet pēc tam ar kār-

tu skaitu; ja lielāks par 5 cm, ērtāk

ir mērīt adījumu centimetros.

Mugurdaļas adīšana līdz rokas iz-

griezumam. Uzmetiet valdziņus mu-

gurdaļai un adiet taisnu adījumu līdz

punktam fl! Tad labās puses kārtas

sākumā un beigās norauciet pa 1 val-

dziņam: kārtas sākumā noceliet ma-

lējo valdziņu, nākamo valdziņu iz-

adiet labiski un izvelciet to cauri ma-

lējam valdziņam, šīs kārtas beigās
malējo valdziņu un valdzinu, kas at-

rodas tam blakus, kreiliski saadiet

kopā! Tieši tāpat izdariet noraukšanu

pēc katrām 7 kārtām! Lai varētu la-

bāk orientēties, iezīmējiet norauku-

mu vietas ar kniepadatām vai ar krā-

sainu diegu! Pēdējo noraukumu la-

bāk izdarīt nedaudz zemāk par vi-

dukļa līniju. Kad noadīta mugurdaļa
līdz viduklim, ar spolīšu diegu
iezīmējiet vidukļa līniju! Pēc tam tur-

piniet taisnā gabala adīšanu līdz pir-
majam pieaudzējumam — pirmo pie-
audzējumu izdariet 3 cm virs viduk-

ļa līnijas! Lai sānu malas līnija
neveidotos ar asu stūri, nav ieteicams

noraukt un pieaudzēt valdziņus pie

pašas vidukļa līnijas. Valdziņus pie-
audzējiet šādi: labās puses kārtas

sākumā aiz malējā valdziņa, bet tās

pašas kārtas beigās pirms malējā
valdziņa izdariet vienu apmetumu
(virzienā pret sevi)! Nākamajā kār-

tā izadiet apmetumus labiski aiz aiz-

mugurējās malas! Katru kārtējo pie-
audzējumu izdariet ik pēc 11 kārtam

(12. kārtā).

Praktiski padomi

Kontrolparaugu neizārdiet līdz

tam laikam, kamēr adījums nav no-

adīts līdz galam! Tas vēl būs vaja-
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dzīgs turpmākiem aprēķiniem. Aprē-

ķināšana, kas izdarīta pēc kontrol-

parauga, ir precīzāka, jo tas tiek pa-

kļauts mitrajai apstrādei.
Strādājot ar tumšu dziju, dažkārt

nākas sasprindzināt redzi, bet, ja uz

ceļiem uzliek baltu audumu, tad tum-

šie valdziņi uz tā fona redzami daudz

labāk.

Rīkojieties vienmēr šādi: kad uz-

mesti sākuma kārtas valdziņi kādai

detaļai, atrodiet vidu un iezīmējiet
to ar krāsainu pavedienu — šis

orientieris palīdzēs jums detaļu pa-
reizi piespraust pie piegrieztnes pār-
baudei. Adot adījumu uz augšu, pa-
vedienu šujiet pa viduslīniju!

Ja esat nolēmusi adīt modeli rak-

stā, kurā ir gludā labiskā vai krei-

liskā adījuma fragmenti (piemēram,
pīnes uz kreiliskā adījuma fona),
centieties izkārtot rakstu tā, lai sānu

malās atrastos nevis reljefais, bet

gludais labiskais vai kreiliskais adī-

jums! Pretējā gadījumā veidojas bie-

zas vīles.

Kad noadīts neliels mugurdaļas
gabals, vēlreiz pārbaudiet, vai raksts

ir izkārtots simetriski attiecībā pret
viduslīniju, vai nav iznācis tā, ka pie
sānu malām ir atšķirīgi pēc faktūras

raksta fragmenti!
Adot mugurdaļu (arī priekšdaļu)

reljefa rakstā, izmantojiet šādu pa-

ņēmienu: no darba labās puses gar
sānu malām katrā labās puses kār-

ta blakus malējam valdziņam adiet

kreilisku palīgvaldziņu, no kreisās

puses adiet to labiski! Tādējādi dar-

ba kreisajā pusē izveidosies labisko
valdziņu «celiņš». Tas izveidojas pa-
ralēli sānu malām un pa to viegli
un ērti sašūt modeli. Un vēl. Ja sā-

nu malas jānorauc valdziņi, tos var

noraukt tieši «celiņā» — no darba

labas puses saadiet kopā kreiliski
palīgvaldziņu un valdziņu, kas atro-
das tam blakus! Bet pieaudzējiet val-

dziņus nevis blakus malējam valdzi-

ņam, bet blakus «celiņam», lai neat-

rautu to no malējā valdziņa!
Adot mugurpusi, laiku pa laikam

pārbaudiet, vai tā atbilst vajadzīga-

jam platumam! Ja izrādās, ka adī-

jums ir platāks, vai,«tieši otrādi, šau-

rāks par piegrieztni, un šī starpība
nav lielāka par 3—4 cm, tad atkāpi
var uzskatīt par pieļaujamu. Tikai

piegrieztnē jāizdara attiecīgi labo-

jumi. Tā, piemēram, mugurdaļa ir

platāka, nekā vajadzīgs, par 4 cm

(pa 2 cm katrā pusē). Sādā gadī-
jumā mugurdaļas piegrieztnē novel-
ciet jaunas sānu līnijas, kas atbilst

noadītajam platumam! Arī priekšda-
ļā nepieciešams izdarīt labojumu —

izveidojiet jauno sānu malas līniju,
atkāpjoties no iepriekšējās par 2 cm!

Tas nozīmē, ka abas priekšdaļas
līdz rokas izgriezumam būs jāada
par 2 cm šaurākas, nekā bija aprē-
ķināts. Protams, sakarā ar to mai-

nīsies arī rokas izgriezuma platums.
Mugurdaļas rokas izgriezums kļūs
par 2 cm platāks (5 cm -ļ- 2 cm =

= 7 cm), bet priekšdaļas — par
2 cm šaurāks (7 cm — 2 cm =

= 5 cm). Neaizmirstiet to ievērot,
veidojot roku izgriezumu!

Valdziņu noraukšanu un pieaudzē-
šanu sānu malās var izdarīt tā, lai

pieaudzēšana un noraukšana kļūtu
par adījuma dekoratīvu apdari. Sai
nolūkā kārtējā valdziņu noraukšana

vai pieaudzēšana jāizdara 3 vai 4

valdziņu attālumā no sānu malas un

tā jāizdara ar paņēmieniem, kādi ap-
rakstīti 24. un 25. nodarbībā.
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Mugurdaļas roku izgriezumu, plecu
un kakla izgriezuma adīšana

Mugurdaļas roku izgriezumu veidošanas aprēķināšana.

Mugurda|asplecu un kakla izgriezuma adīšana.

Praktiski padomi

10.

nodarbība

Dažas pamatpiegrieztnes kontūrlīnijas reizēm ne-

mainās pēc modēja līniju iezīmēšanas. Tās ir mu-

gurdaļas un priekšdaļas roku izgriezumu un piedur-
knes noapaļojuma līnijas. Tāpēc to veidošanai ietei-

cams izmantot gatavus aprēķinu rezultātus.

Mugurdaļas roku izgriezumu aprēķināšana un vei-

došana (173. att.). Nosakiet, cik valdziņu ietilpst ro-

kas izgriezuma platumā (nogrieznis AB), un sada-

liet tos 3 vienādās daļās:
3 v. X 6 = 18 v. {Bh = 3 v.);
18 v. : 3 = 6 v.

Ja iznākumā ir atlikums, pielieciet to pie pirmās

trešdaļas, skaitot no punkta S!

Pirmo trešdaļu valdziņu (6 valdziņi, ieskaitot ma-

lējos) norauciet 2 paņēmienos: labās puses kārtas

sākumā citu pēc cita norauciet pusi no valdziņiem

(3 valdziņus) un noadiet kārtu līdz galam! Adīkli

apgrieziet uz otru pusi, kārtas sākumā arī norauciet

3 valdziņus! Nākamās (labās puses) kārtas sākumā

norauciet pēc kārtas otro pusi valdziņu (3 valdzi-

ņus) unkad kārta noadīta, tikpat daudz valdziņu no-

rauciet kreisās puses kārtas sākumā! Ja adīšanas

blīvums neliels, pirmā trešdaļa valdziņu janorauc
vienā paņēmienā.

Otro trešdaļu (6 valdziņus) rauciet pa vienam

valdziņam katras labās puses kārtas sakuma un bei-

gās: kārtas sākumā noceliet malējo valdziņu, nā-

kamo valdziņu izadiet labiski (neatkarīgi no raksta)

un izvelciet to cauri malējam valdziņam! Sīs pašas
kārtas beigās kreiliski saadiet kopā malējo valdziņu

un valdziņu, kas atrodas tam blakus! Kreisas puses

kārtas adiet bez noraukšanas!

Pēdējo trešdaļu (6 valdziņus) norauciet pēc tā

paša paņēmiena kā otro trešdaļu, taču nevis katrā

labās puses kārtā, bet gan katrā otrajā, t. i., pec no-

raukšanas (labās puses kārtā) izadiet 3 kārtas bez

pārmaiņām (kreisās, labās un kreisās puses kārtas)
un tikai tad izdariet kārtējo noraukumu!

Kad noadītas roku izgriezumu apakšējās daļas,

turpiniet adīt mugurdaļu līdz pleciem! Ja tā tiek

adīta valnīšu rakstā, sviķelainajā adījumā, pīņu rak-

stā vai citā «staipīgā» rakstā, tādā gadījumā to adiet

taisni! Pārējos gadījumos veidojiet ieliektas formas
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173. att. Mugurdaļas roku izgriezumu aprē-

ķināšana

174. att. Mugurdaļas plecu un kakla izgrie-

zuma aprēķināšana

175. att. Mugurdaļas piegrieztnē atzīmēts

noraukšanas aprēķina rezultāts plecu un

kakla izgriezuma līniju veidošanai

roku izgriezumus! Lai izveidotos ie-

liekta forma, gar roku izgriezumu
malām 2 vai 3 vietās pieaudzējiet pa

1 valdziņam, ievērojot starp pieau-

dzējumiem vienādus intervālus (sk.

krustiņu izvietojumu 173. att.)!

Mugurdaļas plecu un kakla izgrie-

zuma aprēķināšana un adīšana (174.

att.). Kakla izgriezuma forma atka-

rīga no modeļa! Mūsu piemērā pēc
konstruktīvo līniju iezīmēšanas (ciešs
kakla izgriezuma valnītis) kakla iz-

griezuma jaunā līnija izvietota 2 cm

zemāk par pamatpiegrieztnes līniju,
valnīša augšējā mala 1 cm augstāk

par pamatpiegrieztnes līniju (sk.
darba piegrieztni).

Sākot aprēķināšanu, savienojiet

piegrieztnē plecu galus ar taisnu lī-

niju un pret to novelciet perpendiku-
lus, kas iezīmē kakla jaunā izgrie-
zuma platumu (tālāk visus aprēķi-

nus izdariet piegrieztnes labajā da-

|ā)l
Izmēriet kakla jauna izgriezuma

platumu (8 cm) un pleca platumu
(12 cm) un nosakiet valdziņu skaitu

šajos nogriežņos:
3 v. X 8 = 24 v. (kakla izgrie-

zuma puse);
3 v. X 12 = 36 v. (plecs).

Izmēriet pleca jauno slīpumu (tas
ir nedaudz lielāks par 3 cm) un pēc
kontrolparauga aprēķiniet malējo

valdziņu skaitu šajā lielumā (piemē-

ram, 7)! Malējo valdziņu skaits ple-
ca slipumā vienmēr atbilst to grupu

skaitam, kurās jāsadala pleca valdzi-

ņi noraukšanai. Tātad šajā variantā

7 grupās.
Tagad jāuzzina, cik valdziņu ie-

tilpst katrā grupā. Pleca valdziņu
skaits jādala ar grupu skaitu (vai
malējo valdziņu skaitu):

36 v.: 7 = sv. (atlikumā 1 v.).
Atlikumu pievienojiet pirmajai gru-

pai, skaitot no pleca gala (ja atli-

kums ir vairāk par 1 valdziņu, tad

sadaliet to, pieskaitot pa 1 valdziņam
pie katras grupas, kas atrodas pleca
galā)! Tātad plecā 1 reizi jānorauc
6 valdziņi un 6 reizes pa 5 valdzi-

ņiem.

Tad nomēriet kakla jaunā izgriezu-
ma augstumu (3 cm) un saskaitiet

malējo valdziņu daudzumu šajā lie-

lumā
—

7 valdziņi (mūsu piemērā
kakla izgriezuma augstums ir vie-

nāds ar pleca slīpumu)! Malējo val-

dziņu skaits kakla izgriezuma aug-

stumā vienmēr atbilst to grupu skai-

tam, kurās jāsadala valdziņi norauk-

šanai.

Izdalot kakla izgriezuma valdzi-

ņus ar malējo valdziņu skaitu, nosa-

kām valdziņu skaitu katrā grupā:
24 v. :7 = 3 v. (3 v. atlikumā).
Atlikumu sadaliet pa 1 valdziņam

pirmajām 3 grupām, skaitot no mu-

gurdaļas vidus. Tātad, veidojot mu-

gurdaļas kakla izgriezumu, 3 reizes

jānorauc pa 4 valdziņiem un 4 rei-

zes pa 3 valdziņiem.
Piegrieztnē iezīmējiet aprēķinu re-

zultātus (175. att.)!
Kad mugurdaļa noadīta līdz ple-

ciem, nobeidziet adījumu ar kreisās

puses kārtu! Ar krāsainu diegu ie-

zīmējiet mugurdaļas vidu un kakla

jaunā izgriezuma platumu! Adījumu
sadaliet uz pusēm! Kreiso daļu uz-

ņemiet uz papildu adāmadatas, bet

labo adiet pēc tikko izdarītā aprē-

ķina! No darba labās puses norauciet



95

6 pleca valdziņus un noadiet kārtu,
tās beigās atstājot 4 kakla izgriezu-
ma valdziņus neizadītus (uzņemiet
tos uz izturīga kokvilnas pavediena)!

Adīkli apgrieziet, 1. valdziņu noce-

liet neizadītu un noadiet līdz galam
kreisās puses kārtu! Labās puses
kārtas sākumā norauciet 5 valdziņus,
bet šīs kārtas beigās atstājiet neiz-

adītus vēl 4 valdziņus! Tagad uz pa-
vediena 8 neizadīti valdziņi. Turpi-
niet adīt pēc aprēķina, kamēr nebūs

noraukti visi pleca valdziņi! Kakla

izgriezuma valdziņus uzņemiet uz

pavediena (tie paliek nenoraukti)!
Pēc tam noraujiet darba pavedienu!

Tad adiet mugurdaļas kreiso da-

ļu! No darba labās puses atkāpieties
no mugurdaļas viduslīnijas par 4 val-

dziņiem pa kreisi (175. att. punkts
A), adījumam pievienojiet darba pa-
vedienu un noadiet labās puses kār-

tu līdz galam! Apgrieziet darbu un

kreisās puses kārtas sākumā izda-

riet plecu pirmo noraukumu (6 val-

dziņi)! Visus nākamos noraukumus

izdariet tieši tāpat kā mugurpuses

labajā daļā, tikai darba kreisajā pu-
se (kakla izgriezuma valdziņus ēr-
tāk uzņemt uz tā paša pavediena, uz

kura atrodas nenorauktie labās daļas
valdziņi)!

Praktiski padomi

Pirms mugurdaļas roku izgriezu-
mu veidošanas vēlreiz pārbaudiet,
vai jusu adījums atbilst vajadzīga-
jam platumam! Tad pielieciet adīju-
mu pie sevis un precizējiet, vai ir

pietiekams sānu malas garums!
Pēc tam kad noraukti rokas iz-

griezuma valdziņi, īpašu uzmanību

pievērsiet raksta simetriskumam —

vai tas ir vienāds no adījuma ma-

lām.

Noraucot valdziņus, var iegūt plūs-
tošu līniju bez «pakāpieniem» (pie-
mēram, veidojot plecu v. c), ja iz-

manto šādu paņēmienu: kārtas sā-

kumā noraukuši vajadzīgo skaitu

valdziņu, nākamās kārtas beigās pē-

dējo (malējo) valdziņu neizadītu

pārceliet uz labo adāmadatu (pave-
diens aiz valdziņa)! Apgrieziet adī-

jumu, kārtas sākumā neizadot noce-

liet 2 pirmos valdziņus — malējo un

tam blakus esošo valdziņu, cauri ma-

lējam valdziņam izvelciet blakus

esošo valdziņu un pēc tam ar pa-

rasto paņēmienu norauciet vajadzīgo
skaitu valdziņu (ņemot vērā,ka viens

valdziņš jau noraukts)! Katrā kārtē-

jā noraukumā izmantojiet šo vien-

kāršo paņēmienu — adījuma mala

veidosies akurāta un līdzena.

Lai iegūtu līdzenu, nerobainu ro-

ku izgriezumu līniju, valdziņus no-

rauciet šādi: labās rokas iz-

griezumā kreisās puses kārtas

beigās malējo valdziņu neizadiet,

darbu apgrieziet, 1. valdziņu neiz-

adot izvelciet cauri malējam valdzi-

ņam; kreisās rokas izgriezu-
mā labās puses kārtas beigās 2 pē-
dējos valdziņus (ieskaitot malējo)
saadiet kopā labiski aiz priekšējām
malām, bet nākamajā kārtā malējo

valdziņu noceliet, novietojot pavedie-
nu darba priekšpusē!

Nenorauktos valdziņus nav ietei-

cams uzņemt uz smalka kokvilnas

diega, jo turpmākajā detaļu apstrā-
dāšanas gaitā nenorauktie valdziņi
it kā «ievelkas» adījumā kopā ar die-

gu. Sim nolūkam nevajag izmantot

arī vilnas dzijas pavedienu, it īpaši,
ja pavediens krāsas ziņā neatšķiras
no pavediena, ar kuru adāt: neno-

rauktos valdziņus grūti atšķirt no

palīgpavediena. Vislabāk izmantot

lētu diegu, piemēram, lāpāmo diegu,
saliktu vairākās kārtās, bet, ja val-

dziņi rupji, tādā gadījumā tos var

uzņemt uz sutaša vai tievas aukli-

ņas.
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Kā adīt iešūtu piedurkni

Piedurknes aprēķināšana un adīšana līdz noapajojumam.

Pāra detaļu vienlaicīga adīšana.

Piedurknes noapaļojuma aprēķināšana un adīšana.

Praktiski padomi

11.

nodarbība

Šķiet, ka var noadīt visu veidu iešūtās piedurknes,
kādas parasti šuj no auduma — garās vai īsās, uz

leju sašaurinātās vai, tieši otrādi, paplatinātās, tais-

nās (cauruļveida) vai zvanveida, ar manžeti vai at-

loku un daudzas citas.

Piedurknes var adīt ne tikai no delnas locītavas

uz augšu (visbiežāk izplatītais paņēmiens), bet ari

no sānu malas (šķērseniskais adīšanas virziens).
lešūtu piedurkni var adīt arī no augšas (no noapa-

ļojuma augstākā punkta) uz leju, taču tas nav visai

ērti.

lepazīsimies ar lejā sašaurinātas iešūtas piedur-
knes adīšanu.

Piedurknes aprēķināšana un adīšana līdz noapa-

ļojuma sākumam (176. att.). Aprēķinu ātrāk izdarīt

piedurknes pusei. Nosakiet valdziņu skaitu piedur-
knes visšaurākajā un visplatākajā vietā:

3 v. X 10 = 30 v. (Bh = 3 v.);
3 v. X 18 = 54 v.

Aprēķiniet, cik liela ir starpība (valdziņos) starp
piedurknes plato un šauro daļu:

54 v. — 30 v. = 24 v.

•Nomēriet attālumu no piedurknes paplatinajuma
sākuma līdz «noapaļojuma sākumam (34 cm) un šo

skaitli izdaliet ar 24 (valdziņu starpību):
34 cm : 24 = 1,4 cm

Saskaitiet, cik malējo valdziņu ietilpst 1,4 centi-

metros
— mūsu piemērā to ir 3, kas atbilst 6 kār-

tām. Tātad piedurknes paplatināšanai katrā 6. kārtā

jāpieaudzē pa l valdziņam. Aplūkosim, kā to labāk

darīt.

Uzmetiet uz adāmadatām vajadzīgo skaitu valdzi-

ņu (30 v. X 2 = 60 v.), noadieW4 cm lielu gabalu
rievotā adījumā un sāciet pamatrakstu! Noadiet 2—

4 kārtas un izdariet pirmo pieaudzējumu: labās pu-

ses kārtas sākumā noceliet malējo valdziņu un, izvei-

dojuši apmetumu (pret sevi), izadiet kārtu, tās bei-

gās pirms malējā valdziņa izdariet vēl vienu apme-

tumu!

Nākamajā, kreisās puses kārtā apmetumus izadiet

kā labiskos valdziņus aiz aizmugurējās malas! Tur-

piniet adīt, izdarot analogus pieaudzējumus piedur-
knes abās pusēs katrā 6. kārtā, līdz uz adāmadatas
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būs 108 valdziņi (54 v. X 2 =

108 v.)!
Lai nesajuktu pieaudzejumu skaits,

katrreiz ar krāsainu diegu vai kniep-
adatu iezīmējiet to kārtu, kurā pie-
audzēti valdziņi! Sīs atzīmes node-

rēs jums arī, adot otru piedurkni,

tāpēc nenoņemiet tās, kamēr nav no-

adītas abas piedurknes!
Piedurknes noapaļojuma aprēķinā-

šana un adīšana. Piedurknes noapa-

ļojuma aprēķināšanai mērķtiecīgi ir

izmantot praksē izstrādātu paņēmie-
nu. Vienalga, no kādas dzijas un ar

kāda numura adāmadatām jūs adāt,

šis paņēmiens dod diezgan precīzus
rezultātus. Atkarībā no adīšanas blī-

vuma mainās tikai aprēķina ciparu
skaits: jo vajīgāks ir adījums, jo to

ir mazāk. lepazīsimies ar šo vien-

kāršo aprēķinu.
Valdziņu skaitu nogriezni AB

(177. att.) sadaliet 3 vienādās da-

lās (54 v. :3 = 18 v.)! Ja ir atli-

kums, pievienojiet to 1. daļai! Katras

daļas valdziņus sadaliet grupās!
1. daļas valdziņus sadaliet gru-

pās pa trīs un pa divi! Pie tam pir-
mo pusi grupās pa trīs, otro —

gru-

pās pa divi (3 + 3 + 3 + 2 + 2 +

+ 2 + 2 = 17), atlikumu pievieno-
jiet pirmajam skaitlim (3 + 1 =4)!

2. daļas valdziņus sadaliet pa
vienam (18 vieninieki)!

3. daļas valdziņus sadaliet pa
trīs (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

= 18)! Ja ir atlikums, pievienojiet
to pirmajam skaitlim, skaitot no no-

apaļojuma augstākā punkta (punkts
0)\ Aprēķina rezultātuš atzīmējiet
piegrieztnē!

Aprēķins ir gatavs. Var sākt adīt

noapaļojumu.
1. daļas labās puses kārtas sā-

kumā (punkts B) norauciet pēc kār-

tas 4 valdziņus un noadiet kārtu līdz

galam! Adījumu apgrieziet un krei-

sās puses kārtas sākumā arī norau-

ciet 4 valdziņus! Tad turpiniet no-

raukt valdziņus pēc aprēķina katras

kārtas (te labās, te kreisās puses)
sākumā tik ilgi, kamēr katrā pusē
nebūs noraukti 18 valdziņi!

176. att. Piedurknes veidošana līdz noapa-

ļojumam

177. att. Piedurknes noapaļojuma veidoša-

nas aprēķināšana

2. daļas valdziņu pirmo trešda-

ļu (18 v.: 3 = 6 v.) norauciet pa

1 valdziņam katras labās puses kār-

tas sākumā un beigās! Valdziņu ot-

ro trešdaļu (6 valdziņi) norauciet

pēc tāda paša paņēmiena, taču ne-

vis katrā labās puses kārtā, bet kat-

rā otrajā! Valdziņu pēdējo trešdaļu

(6 valdziņi) norauciet tieši tāpat kā

pirmo trešdaļu!
3. daļas valdziņus norauciet pēc

aprēķina tieši tāpat kā 1. daļas val-

dziņus — pamīšus te labās puses kār-

tas sākumā, te kreisās puses kārtas

sākumā! Kad uz adāmadatas pali-
kuši 6 valdziņi (3 noapaļojuma labās

puses valdziņi, 3 kreisās puses), no-

rauciet tos visus pēc kārtas!

Pāra detaļu vienlaicīga adīšana

(178. att.). Sajā gadījumā abas de-

taļas ada reizē (tās atrodas uz vie-

nas adāmadatas), bet no diviem

kamoliem. Jāpiebilst, ka, šādi adot,

nav visai ērti adījumu pielikt pie pie-

grieztnes un, bez tam, kļūdas gadī-

jumā uzreiz jāārda abas detaļas. Sī

paņēmiena piekritēji atsaucas uz šādu

argumentu: detaļas šai gadījumāesot

pilnīgi vienādas adījuma blīvuma
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178. att. Nelielas vienāda izmēra detaļas
labāk adīt vienlaikus

ziņā. Pēc mūsu domām, patie-
šām viena no nepieļaujamām kļūdām
ir modeļa detaļu dažāds adīšanas

blīvums, taču nevainojamu izpildīju-
mu labāk panākt nevis ar šādu pa-

ņēmienu, bet trenējoties. ledomājie-1
ties, ka piedurknes jūs izadījāt vie-

nādas, izmantojot vienlaicīgas adī-

šanas paņēmienu! Bet kā ar priekš-

daļām? Šīs divas lielās detaļas nav

ērti adīt reizē no diviem kamoliem.

levērojot šī paņēmiena īpatnības, to

ieteicams izmantot, adot tikai sīkās

detaļas (virsū šūtās kabatas v. c).

Praktiski padomi

Ja piedurkne tiek adīta reljefā rak-

stā, paplatinājumam pieaudzētos
valdziņus pakāpeniski izmantojiet
raksta veidošanai! Bet, ja rakstā ir

kreiliskā adījuma elementi (piemē-
ram, pīnes vai noceltie valdziņi uz

kreiliskā adījuma fona), tad jaunos

valdziņus labajā pusē adiet kreiliski,

veidojot no tiem fona turpinājumu —

tādā gadījumā piedurknes šuve būs

mīksta un kārtīga.
Adot iešūtas šauras piedurknes,

lietderīgi ņemt vērā dažas likumsa-

karības. Ja rokas garums ir 52—

60 cm (rokas resnums — normāls),
tad piedurknei jāpieaudzē valdziņi
katrā 6. kārtā. Ja rokas resnums ir

tāds pats, bet garums 48—51 cm

(īsas rokas), tad vajadzīgs cits pie-
audzējuma ritms — vienu reizi jā-
pieaudzē 6. kārtā, otru — 4. kārtā.

Ja rokas ir resnas un īsas (48—

51 cm), valdziņi piedurknei jāpieau-
dzē katrā 4. kārtā. To zinot, var pēc
piegrieztnes nerēķināt pieaudzējumu
skaitu, bet adīt, ievērojot šos prak-
tiskos secinājumus.

Adot piedurkni līdz noapaļojumam,
var gadīties tā, ka valdziņu skaits

pieaudzējumu dēļ jau atbilst piedur-
knes visplatākajai vietai, bet pie-
durknes garums nav pietiekams (pie-
mēram, jāada vēl 5—6 cm). Šādā

gadījumā turpiniet adīt taisnu ga-

balu, kamēr sasniegsiet vajadzīgo
garumu, taču ņemiet vērā, ka arī ot-

ra piedurkne jāveido tieši tāpat!
Pirms sākt adīt noapaļojumu, ie-

teicams pielaikot nepabeigto piedur-
kni: sadiedziet to, uzmauciet uz ro-

kas un pārbaudiet, vai tās garums

un platums ir tāds, kāds vajadzīgs!

Pārliecinājusies, ka darbs paveikts
pareizi, turpiniet adīšanu!

Adīšanas prasmes apgūšanas pa-
šā sākumā īpaša uzmanība jāveltī
adījuma blīvumam. Nepieciešams vi-

sas detaļas adīt vienādi blīvas, ja
tas neiznāk, izeja ir viena: detaļa
ir jāizārda un jāsāk adīt no jauna.
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Priekšdaļas adīšana līdz rokas izgriezumam

Kuru priekldaju adīt pirmo! Priekšdaļas adīšana kopā
ar aizdares joslu. Palīgvaldziņš. Daļējā adīšana.

Horizontālās iešuves adīšanas aprēķināšana. Praktiski padomi

12.

nodarbība

Jakas mugurdaļa un piedurknes ir noadītas. Ta-

gad var sākt adīt priekšdaļas. Ir tāds noteikums: ja
priekšdaļas ada kopā ar aizdares joslām, tad adī-

šanu sāk ar kreiso priekšdaļu, lai pēc tam varētu ne-

kļūdīgi noteikt pogcaurumu vietu. Kad tā ir noadīta,

pieliek pogas, precizē to skaitu un tad piegrieztnes
labajā priekšdaļā atzīmē pogcaurumu vietas (vīriešu

apģērbā pogcaurumi atrodas kreisajā priekšdaļā).
Ja priekšdaļas ada bez aizdares joslām (tās pieada
vai piešuj darba beigās), tad var sākt no jebkuras
daļas. Aprēķini adīšanai un izpildījuma tehnika pa-

rasti tiek doti labajai priekšdaļai. Kreiso daļu izpilda

analogi labajai, tikai norauc un pieaudzē valdziņus
nevis kreisās puses, bet gan labās puses kārtu sā-

kumā.

Priekšdaļas adīšana vienlaikus ar aizdares joslu.
Ja ņemam vērā to, ka jaka ir pirmais darbs, tad liet-

derīgi ir iepazīstināt lasītāju ar kreisās priekšdaļas
adīšanu (ar pogām); mūsu piemērā to ada pirmo.

Lai precīzāk noteiktu priekšdaļas adīšanai nepie-
ciešamo valdziņu skaitu, aprēķiniem izmantojiet no-

adīto mugurdaļu, protams, ja priekšdaļu ada tajā pa-
šā rakstā! Pielieciet mugurdaļu pie priekšdaļas pie-

grieztnes un pēc mugurdaļas apakšējās daļas izda-

riet aprēķinu! Tad uzmetiet uz adāmadatām vaja-

dzīgo skaitu valdziņu un rievotajā adījumā adiet ho-

rizontālo valnīti kopā ar vertikālo aizdares joslu
4 cm augstumā (179. att.)! Tālāk turpiniet vertikālo

aizdares joslu tajā pašā rakstā, bet pārējo daļu pēc
valnīša adiet pamatrakstā!

levērojiet, ka aizdares josla un priekšdaļa tiek adī-

tas vienlaikus dažādos rakstos, tāpēc iespējams, ka

darba gaitā viena no tām «stiepsies» uz augšu āt-

rāk par otru un adījums šajā malā būs augstāks par

pretējo malu! Raksta «stiepšanos» jākavē šādi: pie-
mēram, «aizsteidzas priekšā» pamatraksts, tādā ga-

dījumā izadiet aizdares joslas valdziņus, apgrieziet
adījumu un adiet atkal tikai aizdares joslu (pamat-
raksta valdziņi palika neizadīti)! Tādējādi aizdares

josla palielinājās augstumā par divām kārtām, bet

pamatraksts tikpat daudz «atpalika». Sādi rīkojie-
ties katrreiz, tiklīdz pamanāt, ka viens raksts

«aizsteidzies priekšā» (neveidojiet divreiz blakus
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179. att. Kreisās priekšdaļas adīšanas sā-

kums

neizadītas līdz galam kārtas, jo tad

rodas pārāk liels caurums starp aiz-

dares joslu un pamatrakstu)!

Starp vertikālo aizdares joslu un

pamatrakstu ieteicams adīt palīg-
valdziņu, — tas dod iespēju rū-

pīgāk veidot līdz galam neizadītās

kārtas. To sāk adīt tūlīt aiz valnīša

un no priekšdaļas labās puses ada

kā kreilisku valdziņu, bet no krei-

sās puses —
kā labisku valdziņu,

tādējādi starp aizdares joslu un

priekšdaļu veidojas vertikāla rieviņa
(sk. 179. att.). Kad nepieciešams
adīt līdz galam nepabeigtu kārtu,
tad to ada līdz palīgvaldziņam, pēc
tam (neatkarīgi no tā, vai tā ir la-

bās vai kreisās puses kārta) palīg-
valdziņu ada kreiliski. Kad adījums

apgriezts, šo valdziņu noceļ neizadot

(kā malējo valdziņu), stingri pievelk
uz adāmadatas un tālāk ada kā pa-
rasti.

Ja aizdares joslu ada valdziņu
rakstā vai sviķeļainajā adījumā, pa-

līgvaldziņš nav nepieciešams, jo tā

180. att. Daļējās adīšanas varianti:

a — adījuma malās valdziņus neizada līdz ga-
lam, b — valdziņus neizada kārtas vidū r — ada

tikai kflrta* labās malas valdziņus

lomu pilda sviķeļainā adījuma krei-

liskais valdziņš. Tikai jārīkojas tā,
lai starp aizdares jtfslu un pamat-
rakstu būtu kreiliskais valdziņš, ne-

vis labiskais. Palīgvaldziņš nav va-

jadzīgs arī tad, ja aizdares josla sa-

skaras ar kreilisko adījumu.

Piezīme. Priekšdaļas sānu malu veido

tieši tāpat kā mugurdaļai.

Daļēja adīšana. Sajā gadījumā
ada nevis visus kārtas valdziņus, bet
tikai noteiktu to daļu. Daļēju adīša-

nu izmanto, veidojot kakla izgriezu-
mu, horizontālās iešuves, apkakles,
nagus cepurēm utt. Adīt daļu valdzi-

ņu var jebkurā kārtas vietā: vidū,ne-

izadot valdziņus līdz malām (180.
att. a), malās, bez vidējiem valdzi-

ņiem (180. att. b) vai tikai vienā ma-

lā (180. att. c). Tā kārtas daļa, kuru

ada, pakāpeniski ceļas uz augšu, ta-

jā pašā laikā šīs kārtas neizadītie
valdziņi paliek līdzšinējā līmenī (sā-
kotnējais valdziņu skaits kārtā ne-

mainās).

Aplūkosim daļējas adīšanas izman-

tošanas variantu, kurā ada tikai kār-

tas vidu, piemēram, veidojot cepurī-
tes nagu (ar daļēju adīšanu, kad ada

tikai adījuma malas, jūs iepazinā-
ties, adot mugurdaļas kakla izgrie-
zumu).

Uzmetiet uz adāmadatām 30 val-

dziņus un noadiet 1 vai 2 kārtas ar

labiskiem valdziņiem! Adot turpmā-
kās kārtas, no malām atstājiet neiz-

adītus 3 valdziņus (181. att.)!
L kārta

—
izadiet 27 valdziņus la-

biski (malējais valdziņš ietilpst šajā
skaitā)! Uz kreisās adāmadatas pa-
lika neizadīti 3 valdziņi. Apgrieziet
adījumu!

2. kārta — 1. valdziņu noceliet ne-

izadītu, cieši pievelciet uz adāmada-
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tas un labiski izadiet 24 valdziņus!
Uz kreisās adāmadatas palika neiz-

adīti 3 valdziņi. Tagad adījuma abas

malās ir 3 neizadīti valdziņi. Apgrie-
ziet adījumu!

3. kārta
— l. valdziņu noceliet

neizadītu, cieši pievelciet uz adām-

adatas un labiski izadiet 21 valdziņu!
Uz kreisās adāmadatas palika 6 ne-

izadīti valdziņi. Adījumu atkal ap-

grieziet!
Tālāk adiet, katras kārtas galā ne-

izadot 3 valdziņus, kamēr adījuma
malās būs pa 12 neizadītiem valdzi-

ņiem! Pēc tam izadiet kārtu līdz ga-

lam, adījumu apgrieziet, noceliet ma-

lējo valdziņu, labiski noadiet visu

kārtu (29 valdziņus) un norauciet

valdziņus — adījuma augšējā mala

ieguva cepurītes naga formu.

Horizontālas iešuves aprēķināšana
un adīšana (182. att.). lespējami da-

žādi iešuves adīšanas veidi: var no-

adīt tā saucamo vaļējo iešuvi un

pēc tam to sašūt, var adīt arī slēg-
to iešuvi, kuru veido ar daļējo adī-

šanu (šāda iešuve adījumos tiek iz-

mantota daudz biežāk nekā vaļējā).
Aplūkosim iešuves aprēķināšanas
īpatnības un adīšanu, veidojot 4 cm

platu un 12 cm garu. slēgto iešuvi

{Bh = 3 v.).
Nosakiet valdziņu skaitu iešuves

garumā:
3 v. X 12 = 36 v.

Pec kontrolparauga saskaitiet, cik

malējo valdziņu ietilpst iešuves pla-
tumā, piemēram, 8! lešuves platuma
malējo valdziņu skaits atbilst to gru-

pu skaitam, kurās jāsadala valdziņi
daļējai adīšanai. Tas nozīmē, ka ša-

jā piemērā ir 8 grupas.

Nosakiet, cik valdziņu ir katrā gru-

pā:
36 v.: 8 = 4 v. (4 v. atlikumā).
Atlikumu sadaliet pa 1 valdziņam

un pievienojiet pirmajām grupām,
skaitot no sānu malas: 5 + 5 + 5 +
+ 5 + 4 + 4 + 4 + 4. Aprēķinu
rezultātus atzīmējiet piegrieztne!

Veidojot iešuvi kreisajā priekšdaļā,
neizada vaidziņus katras kreisās pu-

181. att. Daļējās adīšanas shēma. Parādīts

variants, kad adījuma malās valdziņus ne-

izada līdz galam

ses kārtas beigās, labajā priekšda-
ļā —

labās puses kārtas beigās. Kad

kreisā priekšdaļa noadīta līdz iešu-

ves apakšējai malai (punktam A

182. att.), uz kreisās adāmadatas

kreisās puses kārtas beigās atstājiet
neizadītus 5 valdziņus, ieskaitot ma-

lējo valdziņu! Adījumu apgrieziet, 1.

valdziņu noceliet neizadītu (pie tam

raugieties, lai darba pavediens to

neapņemtu), pēc iespējas ciešāk pie-
velciet to uz adāmadatas, nākamos

1 vai 2 valdziņus veidojiet stingrāk
nekā pārējos kārtas valdziņus un iz-

adiet labās puses kārtu līdz galam!

Adījumu apgrieziet un atkal kreisās

puses kārtas beigās neizadiet 5 val-

dziņus (uz kreisās adāmadatas ta-

gad ir 10 neizadīti valdziņi)!

182. att. Horizontālas iešuves veidošanas ap-

rēķināšana
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Turpiniet adīt pēc aprēķina, kamēr

būs 36 neizadīti valdziņi! Pēc tam

izadiet visus kreisās puses kārtas

valdziņus, ieskaitot iešuves valdzi-

ņus! Lai jūs nemulsina tas, ka uz

adāmidatas starp valdziņu grupām
ir diezgan lielas atstarpes — tās

kļūs mazāk redzamas pēc priekšdaļas
izgludināšanas.

Adot pirmo (vienlaidu) kārtu pēc
daļējās adīšanas, var sadurties ar

šādām grūtībām: ja priekšdaļa tiek

adīta sarežģītā rakstā (apmetumu
krustojumi, labisko un kreilisko val-

dziņu savienojumi utt.), tad raksta

ritms šajā kārtā dažreiz sajūk. Ne-

pievēršot tam uzmanību, jāada tā

kārta, kura nepieciešama, lai pareizi
turpinātu rakstu. Galvenais, lai ne-

būtu izjaukts priekšdaļas raksts pie
aizdares joslas — paduses daļa ir

mazāk redzama, pie tam, rūpīgi vei-

dojot iešuvi, daļējās adīšanas pēdas
nebojā izstrādājuma kopējo izskatu.

Kad ieš.ive noadīta, adiet priekšda-
ļu līdz rokas izgriezumam (sānu ma-

lā valdziņu nepieaudzējiet)!

Praktiski padomi

Ja jums radušās šaubas par to, ka

aizdares joslas raksts īsti nepiestāv
priekšdaļas rakstam, tad pirms darba
sākšanas izadiet nelielu fragmentu!
Tas palīdzēs jums pārliecināties, vai

raksts izraudzīts pareizi. Jānoada ne

mazāk par 10—12 cm plats un 7—

8 cm augsts paraugs. Adot to uz

augšu uzreiz divos dažādos rak-

stos — aizdares joslas rakstā un

priekšdaļas rakstā —, jūs redzēsiet,
kā tie izskatās viens otram līdzās.

Jau tika minēts, ka aizdares joslu
var adīt ne vien vienlaikus ar priekš-
daļu, bet arī atsevišķi un piešūt vai

pieadīt pie gatavā apģērba. Aizdares

joslu var veidot gan gareniskā (ver-
tikālā), gan šķērseniskā virzienā. Ja

to ada šķērsvirzienā, tai uzņem ma-

lējos valdziņus (aizdares joslu pie-

ada). Bet, ja aizdares joslu piešuj,

183. att. Priekšdaļas horizontālā valnīša un

vertikālās aizdares joslas vienlaicīga adī

šana līdz krāsainajām joslām

tad visbiežāk to ada vertikālā vir-

zienā. Aizdares joslas piešuj tādos ga-

dījumos, kad tās no pnekšdaļam at-

šķiras krāsas ziņā, vai ari tad, kad

tās jāada no rupjākas dzijas.
Ja aizdari veido no piešūtam ver-

tikālām aizdares joslām, dažkārt mo-

deļa apakšmalā ir redzama aizdares

joslas un priekšdaļas savienojuma
vieta. Centieties izvairīties no šī de-

fekta! Ja apakšmalas valnītis un ver-

tikālā aizdares josla tiek adīta no

vienas krāsas dzijas, tad labāk sakt

tās adīt vienlaikus un, kad noadīts

horizontālā valnīša augstums, verti-

kālās aizdares joslas valdziņus uz-

ņemt uz saspraužamās adatas (183.

att.). Pēc tam adīt priekšdaļu līdz

galam (piemēram, veidojot krāsainas

svītras). Tad valdziņus no sasprau-

žamās adatas pārcelt uz adāmadatu,

pievienot tiem vienu gaisa cilpiņu
no priekšdaļas puses un noadīt vaja-

dzīgā garuma aizdares joslu, jauno

184. att. Adījums, kas radies, veidojot iešu-

vi, jāsadiedz, lai priekšdaļu varētu ērti pie-

likt pie piegrieztnes
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valdziņu izmantojot par malējo val-

dziņu.
Ja aizdares josla tiek adīta reizē ar

priekšdaļu un pie tam valnīšu rak-

stā, sviķeļainajā adījumā jābūt ne-

pāra valdziņu skaitam. Pēc malējā

valdziņa tā jāsāk ar labisko valdzi-

ņu (no adījuma labās puses), tādā

gadījumā aizdares josla saskarsies

ar priekšdaļu ar kreilisko valdziņu,
kuru var izmantot palīgvaldzina vie-

tā.

Veidojot iešuvi, priekšdaļas mala

pie aizdares joslas palielinās augstu-
mā par iešuves platuma tiesu (pa-
lielinājums vajadzīgs krūtīm). Tas

nav jāuzskata par nevēlamu aizda-

res joslas raksta pagarinājumu.
Pēc tam kad iešuve izveidota un

priekšdaļa noadīta līdz rokas izgrie-
zumam, sadiedziet adījuma daļu, kas

radusies, veidojot iešuvi (184. att.),
tad adījums, kas atrodas uz adām-

adatas, kļūs horizontāls, un priekš-
daļu varēs daudz ērtāk pielikt pie
piegrieztnes!

Augumiem ar lielām krūtīm bez

iešuvēm vēl ieteicams priekšda|u ie-

turēt sānu vīlē (1,5—2 cm). Sādā

gadījumā sānu mala no vidukļa līdz

rokas izgriezumam tiek adīta par ie-

turējuma tiesu garāka nekā mugur-

daļai. Vēl var papildus ieturēt priekš-
daļu rokas izgriezuma apakšējā da-

ļā (1,5—2 cm). Priekšdaļas rokas iz-

griezums par ieturējuma tiesu jāada
garāks, nekā vajadzīgs pēc aprē-
ķina.

Ja esat nolēmusi priekšdaļā adīt

platu pīni, tad, nosakot tās vietu pie-
grieztnē, pievērsiet uzmanību, vai tā

nekrustojas ar iešuvi! Ja pīne krus-

tojas ar iešuvi un to nevar izvietot

citādi, veidojiet nedaudz īsāku iešu-

vi, lai ar daļējo adīšanu neizjauktu
pīnes rakstu!

Ja ada modeli vīrieša vai bērna

augumam ar izvirzītu vēderu, priekš-
daļas sānu malu ieteicams adīt par
2—3 cm garāku nekā mugurdaļai.
Sašujot šīs detaļas, pārpalikumu ie-

tur, un modelis priekšā neuzraujas.
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Priekšdaļas roku izgriezumu, kakla izgriezuma
un plecu adīšana

Priekida|as roku izgriezumu un plecu aprēķināšana un adīšana.

Aprēķināšanas princips līku līniju

(priekšda|as kakla izgriezuma) adīšanai.

Praktiski padomi

13.

nodarbība

Sajā nodarbībā iepazīsimies ar vienu no sarežģī-
tākajiem darbiem

— ar līku līniju adīšanas aprēķi-
nāšanu. Pie līkām līnijām pieskaitāmas dažādas for-

mas kakla izgriezuma, piedurkņu noapa]ojuma, ro-

ku izgriezuma līnijas utt. Kā jau minēts, dažas no

šīm līnijām, ja tās ir tādas pašas kā pamatpiegriez-
tnē, ieteicams adīt pēc iepriekš sagatavotiem aprē-
ķiniem.

Priekšda|as roku izgriezumu aprēķināšana un adī-

šana (185. att.). Nosakiet valdziņu skaitu rokas iz-

griezuma platumā (nogrieznis AB) un sadaliet šo

skaitu 4 vienādās daļās! Ja ir atlikums, pieskaitiet
to pie ļ. daļas valdziņiem (pie tās, kas apzīmēta ar

ciparu I)!
3 v. X 8 = 24 v.;
24 v. : 4 = 6 v.

Tad katras daļas valdziņus, izņemot 1. daļas val-

dziņus, sadaliet grupās (ja 2. un 3. daļā ir atlikumi,

pievienojiet tos pirmajām grupām):
2. daļas valdziņus sadaliet pa trīs (3 + 3);
3. daļas valdziņus —

pa divi (2 + 2 + 2);
4. daļas valdziņus —

pa vienam (1 + 1 + 1 +

+ 1 + 1 + 1).
Aprēķina rezultātus atzīmējiet piegrieztne!
Kad noadīta kreisā priekšdaļa līdz rokas izgrie-

zumam, labās puses kārtas sākumā vienā paņēmienā
norauciet 6 valdziņus (1. daļa)! Tad noadiet kārtu

līdz galam, adījumu apgrieziet, noadiet kreisās pu-

ses kārtu un labās puses kārtas sākumā norauciet

citu pēc cita 3 valdziņus (2. daļas valdziņu pirmā
grupa)! Visus turpmākos 2. un 3. daļas valdziņus
norauciet pēc aprēķina katras labās puses kārtas sā-

kumā! 4. d a | a s valdziņus norauciet pa vienam katrā

2. labās puses kārtā, t. i., noraukuši valdziņu la-

bās puses kārtas sākumā, izadiet to līdz galam, tad

noadiet kreisās puses kārtu, pēc tam labās puses un

vēl vienu kreisās puses kārtu un tikai nākamās la-

bās puses kārtas sākumā izdariet kārtējo noraukumu!

Kad izveidots rokas izgriezums, noadiet 5 vai 6

kārtas taisni, bet pēc tam 2 vai 3 reizes pieaudzējiet

pa 1 valdziņam, veidojot pieaudzējumusarvienādiem

intervāliem (sk. + zīmes 185. att.)!



105

Priekšdaļas plecu veidošanas ap-

rēķināšana. Adot priekšda|as plecus,

izmantojiet aprēķinu mugurdaļas
plecu veidošanai, izdarot tikai neno-

zīmīgus labojumus! Tā kā priekšda-

ļas plecs ir 1 cm īsāks par mugur-

daļas plecu (ja plecu slīpums ir vie-

nāds), tādēļ jānosaka valdziņu
skaits šajā starpībā (mūsu pie-
mērā 1 cm ir 3 valdziņi). Starpības

valdziņi jāsadala pa vienam un jāat-
skaita no mugurdaļas pleca pirma-
jām grupām, skaitot no kakla izgrie-
zuma (sk. 10. nodarbību). Pēc at-

ņemšanas iznāca šādas valdziņu gru-

pas: 6 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4.

Aprēķina rezultātu iezīmējiet pie-

grieztnē!
Līku līniju adīšanas aprēķināšanas

princips (priekšdaļas kakla izgrie-
zums). Ja uzmanīgi aplūkojam
priekšdaļas kakla izgriezuma līniju
(186. att.), var pamanīt, ka tajā ir

horizontāla daļa — nogrieznis AB,

gandrīz lēzena
— BC, slīpa — CD,

gandrīz vertikāla — DE un vertikā-

la daļa — EF. Pavisam 5 dažāda ti-

pa nogriežņi (da|as).
Jebkuru no līkajām līnijām var sa-

dalīt atsevišķos nogriežņos, kuriem ir

noteikts slīpuma leņķis.
So iespēju arī ņem vērā, aprēķinot

līku līniju veidošanu.

Aprēķina šādi: liku līniju sadala

dažāda tipa nogriežņos, saskaita, cik

valdziņu ir katrā no tiem, un nosaka

malējo valdziņu skaitu to augstumā.
Tā, piemēram, nogriežņa BC (2. da-

la) platumā ir 6 valdziņi, tā augstu-
mā — 2 malējie valdziņi. Tālāk iz-

manto mums pazīstamo aprēķināša-
nas principu: valdziņu skaitu dala

ar malējo valāziņu daudzumu, tādē-

jādi iegūstam noraucamo valdziņu
skaitu katrā grupā:

6 v. : 2 = 3 v.

Tātad līkās līnijas nogriezni BC

divos paņēmienos jānorauc pa 3 val-

dziņiem.
Cits piemērs. Nogriežņa DE (4. da-

ļa) platumā ir 6 valdziņi, bet aug-
stuma 12 malējie valdziņi — nogriez-
nis diezgan garš, tāpēc malējo val-

185. att. Priekšdaļas roku izgriezumu veido-

šanas aprēķināšana

dziņu skaits jādala ar valdziņu skai-

tu, lai noteiktu intervālu garumu

starp noraukumiem:
12 malējie v. : 6 v. = 2 malējie v

(4 kārtas).
Tas nozīmē —

līkās līnijas nogriez-
ni DE jānorauc pa I valdziņam pēc

186. att. Līku līniju (priekšdaļas kakla iz-

griezuma) adīšanas aprēķināšana
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187. att. Aprēķina rezultāti priekšdaļas kak-

la izgriezuma adīšanai

katrām 3 kārtām. Sajā piemērā otr-

reiz sastapāmies ar aprēķinu gandrīz
vertikālai līnijai (atcerieties piegulo-
ša modēja sānu malas līniju), tikai

sānu malas līnijas augstumu mērīja
centimetros, noteica pieaudzējumu
intervālus un tad izteica to garumu

ar malējo valdziņu skaitu.

Tagad izdarīsim aprēķinu kakla

izgriezuma līnijas pārējām daļām:

nogriezni AB (I. daļa) ietilpst 12

valdziņu. Šis nogrieznis ir horizon-

tāls, tāpēc valdziņi šajā daļā jāno-
rauc vienā paņēmienā. Nogriezni CD

(3. daļa) ir 6 valdziņi, tā augstums
atbilst 3 malējiem valdziņiem:

6 v. : 3 = 2 v.

Tātad nogriežņa CD valdziņi jā-
norauc pa 2 trijos paņēmienos.

Vertikālais nogrieznis EF (5. daļa)
tiek adīts bez noraukšanas.

Kakla izgriezuma veidošanas aprē-
ķinu rezultātus atzīmējiet piegrieztnē
(187. att.): 12 +3+3+2+2+
+ 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + I+l.

Kreisās priekšdaļas kakla izgrie-
zuma un pleca adīšana. Noadiet

priekšdaļu līdz kakla izgriezuma sā-

kumam! Labās puses kārtas beigās
atstājiet 12 neizadītus valdziņus un

uzņemiet tos uz izturīga palīgpave-
diena! Adījumu apgrieziet, noceliet

1. valdziņu, to neizadot, un izadiet

kārtu līdz galam! Turpiniet darbu,
katras labās puses kārtas beigās kak-

la izgriezuma valdziņus neizadot līdz

galam! Pleca valdziņi jānorauc labās

puses kārtu sākumā pēc tam, kad iz-

veidots rokas izgriezums.
Labās priekšdaļas kakla izgriezu-

mu un plecu ada analogi kreisās

priekšdaļas kakla izgriezumam un

plecam, tikai norauc kreisās puses

kārtās.

Praktiski padomi

levērojiet šādu likumu: adot mu-

gurdaļu un priekšdaļu, kakla izgrie-
zuma valdziņus nenorauciet, bet uz-

ņemiet tos uz palīgpavediena, t. i.,

atstājiet tos vaļējus —
kakla izgrie-

zuma turpmākai apstrādei tie ir

daudz ērtāki nekā norauktie. Pie tam,

ja vaļējie valdziņi nebūs vajadzīgi,
tos jebkurā brīdī var noraukt: vajag
tikai pārcelt valdziņus no diega uz

adāmadatu un noraukt vienā kārtā.

Darinot modeli no rupjas dzijas,

plecus ieteicams veidot ar daļējo adī-

šanu un pēc tam, sākot no detaļas
labās puses, izadīt 2 kārtas labiski ar

pamatdziju un 3 vai 4 kārtas ar pa-

līgpavedienu. Tad plecus izgludina,

palīgpavediena kārtas un 1 kārtu,kas

adīta ar pamatdziju, izārda un no

labās puses plecus sašuj ar dūrienu

«valdziņš valdziņā».
Ja adītais apģērba gabals tiek

vilkts mugurā pāri galvai (svīteris,
pulovers, sporta krekliņš), tad, veido-

jot priekšdaļas kakla izgriezumu,
adījums jāsadala uz pusēm un jāada

atsevišķi katra puse (tāpat kā vei-

dojot mugurdaļas kakla izgriezumu).
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Pogcaurumi

Horizontālie pogcaurumi un to veidošanas paņēmieni.
Vertikālie pogcaurumi. Pogcaurumi mazām podziņām.
Praktiski padomi

14.

nodarbība

Pogcaurumi var būt horizontāli, vertikāli, kā arī

nelielu apaju caurumiņu veidā (mazām podziņām).
Cauruma garums atkarīgs no pogas diametra. Pa-

rasti pogcaurums diezgan ātri izstiepjas, tāpēc to

ieteicams veidot uz pusi mazāku par pogas diametru

(darbā ar audumu ir cits noteikums — pogcauruma

garumam jābūt 3 mm lielākam par pogu).
Vienrindas izstrādājumiem pogas izvieto vienā

rindā uz priekšdaļas viduslīnijas (188. att.), div-

rindu izstrādājumiem — divās rindās abās priekš-

daļas viduslīnijas pusēs (189. att.). Pogcaurumus

gan vienā, gan otrā gadījumā veido ar tādu aprē-
ķinu, lai sapogātā poga nesniegtos pāri priekšdaļas
aizdares malai, tāpēc horizontālā pogcauruma vidus

nedrīkst sakrist ar priekšdaļas viduslīniju, bet tam

jābūt nedaudz pavirzītam uz malai pretējo pusi. Ver-

tikālos pogcaurumus parasti veido uz priekšdaļas

viduslīnijas.
Horizontālie pogcaurumi. Tos var adīt, izmantojot

vairākus paņēmienus. Aplūkosim divus no tiem.

/. paņēmiens. Labās priekšdaļas fragmenta parau-

gam (vienrindas izstrādājums) uzmetiet 20 valdzi-

ņus
— 10 aizdares joslas valdziņus un 10 priekšda-

ļas valdziņus! Noadiet 2—3 cm, aizdares joslu adot

rievotajā adījumā, bet priekšdaļu — gludajā labis-

kajā adījumā, un aizdares joslā iezīmējiet priekšdaļas

viduslīniju! Pēc tam iezīmējiet horizontālu caurumu

4 valdziņu platumā, pavirzot to par vienu valdzinu

uz kreiso pusi no priekšdaļas viduslīnijas (190. att.)!

Tādēļ labās puses kārtas sākumā pēc malējā valdziņa
noadiet 4 valdziņus labiski, tad pēc kārtas norau-

ciet 4 valdziņus, aizdares joslas beigās izadiet 1 val-

dziņu labiski, tālāk adiet priekšdaļas valdziņus! Adī-

jumu apgrieziet un noadiet kreisās puses kārtu līdz

caurumam, uzmetiet uz adāmadatas 4 gaisa cilpi-

ņas — tikpat, cik noraucāt iepriekšējā kārtā (191.

att.)! Pabeidziet kārtu! Pogcaurums ir gatavs, tas

izveidots divās kārtās —
labās un kreisās puses kārtā.

Nākamajā kārtā uzmestos valdziņus adiet labiski

aiz aizmugurējām malām —

pogcaurums mazāk iz-

stiepsies. Tad noadiet dažas kārtas un izveidojiet
pogcaurumu pēc otrā paņēmiena!

2. paņēmiens. Pogcaurums tiek veidots vienā kārtā



188. att.Pogu un pogcaurumu izvietošana

vienrindas izstrādājuma aizdarē

189. att. Divrindu izstrādājums ar pogām

un tāpēc iznāk šaurāks nekā ie-

priekšējā gadījumā. To adot, parau-

ga labās puses kārtas sākumā noce-

liet malējo valdziņu un izadiet 3 val-

dziņus labiski! Tad bez darba pave-

diena norauciet 4 valdziņus, pakāpe-
niski izverot tos citu cauri citam

(darba pavediena gals palika pog-

cauruma sākumā)! Lai norauktu val-

dziņu bez darba pavediena (192.

att.), pārceliet uz labo adāmadatu 2

pirmos valdziņus un ar kreisās

adāmadatas palīdzību pārvelciet 1.

valdziņu pāri 2. valdziņam (2. val-

dziņš palika uz labās adāmadatas)!

190. att. Horizontālā pogcauruma adīšanas

sākums

Pārceliet 3. valdziņu uz labo adām-

adatu un 2. valdziņu pārvelciet tam

pāri, pārceliet 4. valdziņu un 3. val-

dziņu pārvelciet tam pāri, tad pār-
celiet 5. valdziņu un tam pāri pārvel-
ciet 4. valdziņu! Pēdējo valdziņu, kas

pēc noraukšanas palicis uz labās

adāmadatas, pārceliet uz kreiso

adāmadatu
— izveidojas caurums 4

valdziņu platumā! Tagad uz labās

adāmadatas ar darba pavedienu uz-

metiet tik daudz cilpiņu, cik valdzi-

ņu noraucāt (193. att.), izadiet 2 aiz-

dares joslas valdziņus labiski un

visus priekšdaļas valdziņus! Nāka-

majā kārtā uzmestās cilpiņas izadiet

labiski aiz aizmugurējām malām! No-

adiet dažas kārtas un tajā pašā pa-

raugā izveidojiet vēl vertikālo pog-

caurumu!

Vertikālie pogcaurumi. Vertikālos

pogcaurumus var veidot divējādi —

ar papildkamola palīdzību un bez tā.

Abos gadījumos pogcaurumus izvie-

to uz priekšdaļas viduslīnijas, t. i.,
aizdares joslas vidū. Piemēram, iz-

veidosim pogcaurumu 4 kārtu aug-
stumā.

/. paņēmiens. No parauga labās

puses noadiet aizdares joslas labo

daļu un tālāk darbu izpildiet tā: iz-

adītos valdziņus uzņemiet uz sa-

spraužamās adatas (194. att.), bet

visus pārējos noadiet 6 kārtu augstu-
mā (par 2 kārtām vairāk nekā pog-

cauruma augstums), cauruma pusē
veidojot malējos valdziņus! Pēc 6.

kārtas izadīšanas pavedienam jāpa-
liek pogcauruma pusē (195. att.).

Valdziņus, kas uzņemti uz sasprau-

žamās adatas, pārceliet uz palīgada:

tu, darbā iesaistiet otru kamolu (jā-
sāk adīt no pogcauruma puses) un

ar dziju no otrā kamola noadiet par

2 kārtām mazāk, nekā noadīts ar

darba pavedienu (6 kārtas — 2 kār-

tas = 4 kārtas)! Jauno pavedienu

noraujiet, atstājot 4—5 cm garu ga-

lu (tam jāatrodas pogcauruma pu-

sē —
196. att.)! Savienojiet abas pu-

ses — valdziņus no palīgadatas iz-

adiet ar darba pavedienu! Izveidojās
vertikālais pogcaurums 4 kārtu aug-

108
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stumā (197. att.). Tad noadiet dažas

kārtas un ar tamboradatu ievelciet

pavediena galus, kas palikuši, adot

vertikālo pogcaurumu!
2. paņēmiens. No parauga labās

puses izadiet aizdares joslas labās

daļas valdziņus un noceliet tos uz

palīgadatas (5 valdziņus)! Pārējo

daļu adiet 8 kārtu augstumā (jāno-
ada par 1 kārtu vairāk nekā ir pog-

cauruma augstums; šajā piemērā
pogcauruma augstums — 7 kārtas)!

Pogcauruma malas veidojiet ar ro-

biņiem (sk. 36. att.)! Pēc darba pa-

beigšanas pavedienam jāpaliek pog-

cauruma malā. Aptiniet ar to labās

adāmadatas galu pulksteņa rādītāju
kustībai pretējā virzienā, izdarot tik

daudz aptinumu (aptinumu nevis

gaisa cilpiņu), cik ir kārtu pogcauru-

ma augstumā (198. att.)! Pēc tam ar

šo pašu adāmadatu izadiet labiski

valdziņus, kas atstāti uz papildada-
tas, —

abas aizdares joslas daļas,
kuras atdala vienu no otras aptinumi,
izrādījās uz vienas adāmadatas. Ta-

gad adiet tikai aizdares joslas labās

daļas valdziņus: izadījuši kārtu līdz

caurumam, pēdējo valdzinu kopā ar

1 aptinumu izadiet labiski aiz aizmu-

gurējās malas (199. att.)! Adījumu
apgrieziet, noceliet 1 valdziņu (pa-
vediens aiz adījuma) un pabeidziet
kārtu! Nākamās kārtas beigās atkal

saadiet aptinumu un valdziņu! Tā

turpiniet tik ilgi, kamēr izadīsiet vi-

sus aptinumus! Kad izadīts pēdējais
aptinums, noadiet šo kārtu (labās

puses) līdz galam!

Apaļie pogcaurumiņi. Izveidot šā-

du pogcaurumu ir pavisam vienkār-

ši: tajā vietā, kur jābūt pogcauru-

mam, veidojiet apmetumu! Nākama-

jā kārtā apmetumu nolaidiet no

adāmadatas, neizadot to! legūtais
caurums ir pogcaurums. Vai arī —

no darba kreisās puses veidojiet ap-

metumu, bet nākamos 2 valdziņus sa-

adiet kopā labiski aiz aizmugurējām
malām! Nākamajā kārtā apmetumu
izadiet labiski — caurumiņš izveido-

jās nedaudz lielāks nekā pifmajā va-

riantā.

191. att. Tā jāpabeidz veidot horizontālo

pogcaurumu

192. att. Horizontālo pogcaurumu adīšana

pēc 2. paņēmiena. Parādīta valdziņu norauk-

šana bez darba pavediena

193. att. Horizontālajam pogcaurumam uz-

mestas gaisa cilpiņas

194. att Vertikāla pogcauruma adīšana pēc

I.paņēmiena. Pogcauruma adīšanas sākums

195. att. Pogcauruma augstuma noadīta aiz-

dares joslas puse
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196. att. Aizdares joslas otras puses adīšana

197. att. Tāds ir vertikālais pogcaurums

198. att. Vertikālo pogcaurumu adīšana pēc

2. paņēmiena. Pavediens aptīts ap adām-

adatu

199. att. Valdziņu un aptinumu izada kopā

Praktiski padomi

Labi jāiegaumē: aizdares joslas
vidus vienmēr sakrīt ar priekšdaļas
vidu (neatkarīgi no aizdares joslas
platuma).

Vienrindas izstrādājuma aizdares

joslas platums ir no 1,5 cm līdz 6 cm,
divrindu izstrādājuma — 6 cm un

vairāk.

Aizdares joslas platumu ieteicam

izvēlēties tikai pēc tam, kad izrau-

dzītas pogas.

Aizdares joslā atstatumam starp
lielām pogām (3,5—5 cm diametrā)
jābūt ne mazākam par 15 cm.

Izkārtojot pogas aizdares joslā,
parasti pirmo pogu novieto uz viduk-

ļa līnijas vai nedaudz augstāk (ja iz-

strādājums ir ar jostu), bet visas

pārējās — orientējoties pēc pirmās.

Modeļiem ar ciešo kakla izgriezu-
mu pirmām kārtām izraugās augšē-

jās pogas vietu: tās augšējai malai

jāatrodas ne augstāk par 1,5 cm no

aizdares joslas malas.

Lielām pogām domātos pogcauru-

mus ieteicams apmetināt. Ja pogcau-

rums ir vertikāls un veidots ar otrā

kamola palīdzību, tad to labāk izda-

rīt ar pavediena galiem no šī kamo-

la (protams, tādā gadījumā gali jā-
atstāj garāki).

Modeļiem, kas noadīti no rupjas
dzijas, pogas nešujiet cieši klāt (po-

gām jābūt ar «kājiņu»), — sapogā-
tas tās iegrims aizdares joslā.

Dažkārt gadās nepatīkama kļūda:
aizdares joslas ir noadītas, bet aiz-

mirsies izveidot pogcaurumus. Ko
darīt šādā gadījumā? Ja pogas ir ne-

lielas (2 cm diametrā vai mazākas),
tad tur, kur būs pogcaurums, aizda-

res joslu izduriet ar priekšmetu, ku-

ram ir apaļš neass gals, un, to gro-

zot, centieties izplest caurumu! Pa-

mēģiniet izbāzt caur to pogu! Ja to

var izdarīt ar nelielu piepūli, tad pā-

rējos pogcaurumus veidojiet ar tādu

pašu paņēmienu! Ja pogas ir lielas,
tad rīkojas citādi: kārtā, kurā jābūt
horizontālam pogcaurumam, iezīmē

pogcauruma vietu un vidū pārgriež

(pārgriež tikai vienu valdziņu), pēc
tam uzmanīgi atārda diegu no pog-

cauruma vidus līdz tā malām. Izvei-

dojas caurums ar vaļējiem valdzi-

ņiem —
tos apšuj ar ketelējuma dū-

rienu (sk. 132. att.), bet galus, kas

paliek pēc ketelēšanas, sasien ar at-

ārdītajiem galiem un ar tamboradatu

paslēpj kreisajā pusē.
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Kā adīt kabatas

lekšā lestrādātās horizontālās kabatas

un to veidošanas paņēmieni.
lekšā iestrādātās vertikālās kabatas.

Kā uzņemt valdziņus no malējiemvaldziņiem.

Virsū šūtās kabatas. Praktiski padomi

15.

nodarbība

Par proporcionalitāti apģērbā jāatceras vienmēr:

gan tad, kad tiek iecerēts siluets un modeļa garums,

gan tad, kad tiek noteikti sīko detaļu izmēri. Ja

proporcijas starp apģērba daļām atrastas pareizi,
tad lielās .detaļas neliekas pārāk lielas, bet sīkās —

nepamatoti mazas. Pareizas proporcijas palīdz iz-

veidot arī tādas detaļas kā kabatas. Tā, piemēram,
lielu izmēru adījumos tās ne vien vizuāli samazina

apjomu, bet arī lielu detaļu sadala daļās un tāpēc tā

neizskatās smagnēja.
Mēdz būt iekšā iestrādātās horizontālās (200. att.)

un vertikālās kabatas (201. att.), kā arī virsū uzšū-

tās (202. att.) kabatas. Virsu uzšūtās kabatas ada

un piešuj tad, kad izstrādājums ir gatavs, tāpēc pa-

reizi noteikt to izmēru ir samērā vienkārši — vajag
tikai pie gatavā izstrādājuma pielikt kabatas pie-

grieztni un precizēt tās lielumu. Šķēlumu iekša ie-

strādātajai kabatai veido adīšanas gaitā. Ja kabatas

izmēri un tās vieta atrasta nepareizi, tad diemžēl

nākas izārdīt priekšdaļu un adīt to no jauna.
lekšā iestrādātās horizontālās kabatas. Tas veido

ar dažādiem paņēmieniem. Kādu paņēmienu izrau-

dzīties
—

tas atkarīgs no adījuma raksta: labiskajā
vai kreiliskajā adījumā tās veido citādi neka reljefa
raksta adījumā.

/. paņēmiens (labiskājam adījumam). Piegrieztne

iezīmējiet kabatas vietu un labiskajā adījuma adiet

līdz kabatai! Darba labajā • puse izadiet valdziņus
līdz kabatas šķēluma vietai un uz laiku atstājiet
darba pavedienu! Ar izturīgu kokvilnas diegu izadiet

labiski kabatas šķēluma vietas valdziņus un «norau-

jiet pavedienu! Pēc tam valdziņus, kas izadīti ar kok-

vilnas diegu, no labās adāmadatas pārceliet uz kreiso

un atsāciet darbu ar pamatdziju: labiski izadiet kok-

vilnas valdziņus, kā arī visus pārējos kārtas valdzi-

ņus (203. att.), un tālāk adiet priekšdaļu līdz ga-

lam! Pēc gludināšanas apstrādājiet kabatas šķēluma
vietu! Uzmanīgi izārdiet kokvilnas pavedienu —

adī-

jumā izveidojas šķēlums ar vaļējiem valdziņiem

(204. att.). Apakšējās kārtas valdziņus uzņemiet uz

papild,adatas, bet augšējās kārtas valdziņus — uz tā

paša numura adāmadatas, ar kuru adījāt izstrādā-
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200. att. Iekša iestradatas horizontālās ka-
batas

jumu (205. att.), malās pievienojiet
pa vienai cilpiņai un gludajā labis-

kajā adījumā noadiet no augšas uz

leju kabatas iekšpusi, kurai jāsnie-
dzas līdz priekšdaļas apakšējās ma-

las valnītim! Kabatas iekšpusi izglu-
diniet un ar pārmalu dūrienu piešu-
jiet modeļa kreisajā pusē! Tad kaba-
tas šķēluma apakšējās malas valdzi-

ņus adiet divpusīgā rakstā, piemēram,
rievotajā rakstā (206. att.), un malās

rūpīgi piešujiet!
2. paņēmiens (jebkuram rakstam).

Piegrieztnē iezīmējiet kabatas šķēlu-
ma vietu un apmali! Noadiet priekš-
daļu līdz kabatas šķēlumam un tā-

lāk vienlaikus adiet priekšdaļas rak-

stu un kabatas apmali! Kad tā no-

adīta, no darba labās puses norau-

ciet kabatas apmales valdziņus — uz

vienas adāmadatas atrodas priekš-
daļas valdziņi un starp tiem kabatas

šķēlums (207. att.). Tad detaļas krei-

sajā pusē iezīmējiet kabatas iekšpu-

ses platumu, kas vienāds ar kabatas

platumu, un ar dziju no papildkamo-
la veidojiet valdziņus, izvelkot dzi-

jas pavedienu cauri apakšējā valnī-

ša valdziņu lokiem (208. att.)! No-

adiet kabatas iekšpusi gludajā la-

biskajā adījumā līdz kabatas apma-
les apakšējai malai vai 2—3 cm ze-

māk par to, bet pēc tam priekšdaļas
rakstā adiet līdz pārtrauktajam adī-

jumam!
Kabatas iekšpuses labajai pusei

jābūt vērstai pret detaļas kreiso pu-
si. Noadiet priekšdaļas rakstu līdz

kabatas šķēluma sākumam un ar šo

pašu adāmadatu izadiet kabatas iekš-

puses valdziņus (iekšpuses rakstam
bez kļūdām jāsaplūst ar priekšdaļas
rakstu)! Pēc tam pabeidziet priekš-
daļu un piešujiet tai kabatas iekšpu-
ses sānu malas (209. att.)! Kabata
ir gatava (210. att.).

Piezīme. Kabatas iekšpusi var adīt
arī citādi: uz palīgadatām ar palīgpavedie-

nu uzmet kabatas šķēluma garumam atbil-

stošu valdziņu skaitu, ada 2 vai 3 kārtas

labiskos valdziņus, pavedienu norauj, tālāk
kabatas iekšpusi ada ar pamatdziju kaba-

tas augstumā un pievieno adījumam pēc ka-

batas šķēluma valdziņu noraukšanas. Kad
darbs pabeigts, atārda palīgpavedienu, kā

arī vienu kārtu, kas adīta ar pamatdziju, un

kabatas iekšpuses apakšējās malas vaļējos

valdziņus ar ketelējuma dūrienu piešuj pie
priekšdaļas.

lekšā iestrādātās vertikālās kaba-

tas. Tās veido, izmantojot papildka-
molu, pēc tāda paša principa kā ver-

tikālos pogcaurumus (sk. 14. nod.).
Šķēluma vietu apstrādā dažādi.

Aplūkosim vienu no visvairāk iz-

platītajiem paņēmieniem: kabatas

iekšpuse tiek adīta vienlaikus ar

priekšdaļu. Piegrieztnē iezīmējiet ka-

batas un tās iekšpuses izmērus (211.
att.), priekšdaļu noadiet līdz kaba-

tas šķēluma sākumam (punkts A),

šajā punktā adījumu sadaliet divās

daļās un labās daļas valdziņus pār-
celiet uz papildadatu! No adījuma
kreisās puses, izvelkot pavedienu
cauri apakšmalas valnīša valdziņu
lokiem (vai izmantojot ar papildpa-
vedienu uzmestus valdziņus), veido-

jiet valdziņus ar dziju no papildka-
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201. att. Iekšā iestrādātās vertikālās kaba-

tas

mola kabatas iekšpusei (sk. 208. att.)
un adiet līdz punktam A\ Tad pave-

dienu noraujiet un adiet reizē priekš-
daļas kreiso daļu un kabatas iekšpu-
si līdz punktam B\ Pēc tam noadiet

priekšdaļas labo daļu līdz šim pa-
šam punktam un savienojiet abas da-

ļas, izadot visus valdziņus uz vienas

adāmadatas! Noadiet priekšdaļu, iz-

gludiniet to un piešujiet kabatas

iekšpusi! No kabatas šķēluma malē-

jiem valdziņiem uzņemiet valdziņus
apdares josliņai: ja to ada rievotajā
adījumā, tādā gadījumā no katra

malējā valdziņa izadiet pa vienam

valdziņam, ja valnīšu rakstā
—

tad

no 3 malējiem valdziņiem izveido-

jiet 4 valdziņus (ja adījums ir ļoti
stingrs, tad no 2 malējiem valdzi-

ņiem — 3 valdziņus)!
No malējiem valdziņiem jaunie

valdziņi jāveido no detaļas labās

202. att. Virsū uzšūtā kabata

puses. Tie noteikti jāada labiski

(212. att.), durot adāmadatu aiz abam

malējo valdziņu malām vai tikai aiz

priekšējās maias, un noteikti ar tās

pašas krāsas dziju, ar kadu adīti ma-

lējie valdziņi. Ja no 1 malējā valdzi-

ņa jāizada 2 valdziņi, tad 1. ada,

durot adāmadatu aiz malējā valdzi-

ņa abām malām, bet 2. — aiz priek-

šējās malas. Rakstu, kādā jāada jau-
nie valdziņi, sāk nākamajā kārta pec

valdziņu uzņemšanas.
Virsū uzšūtās kabatas. Tās var būt

dažādas formas: ovālas, taisnstūrvei-

da, trijstūrveida utt. Kabatas ada pēc
piegrieztnes tad, kad apģērba ga-

bals jau ir gatavs, un pēc tam piešuj

pie modeļa. Nereti pirms piešūšanas
kabatu malas aptamborē, lai novēr-

stu nelīdzenumus. Dažkārt rīkojas
šādi: ada šauru lentīti, uzliek to uz

piešūtās kabatas tā, lai lentītes
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203. att. Iekšā iestrādātās horizontālās ka-

batas adīšana pēc 1. paņēmiena. Šķēlums
veidots ar palīgpavediena palīdzību

204. att. Palīgpavediena izārdīšana

205. att. Šķēluma valdziņu uzņemšana uz

adāmadatām

206. att. Šķēluma apakšējās malas apadī-
šana ar kārtām rievotajā rakstā

207. att. Iekšā iestrādātās horizontālās ka-

batas adīšana pēc 2. paņēmiena

208. att. Vaidziņus kabatas iekšpuses adīša-

nai var uzņemt no kabatas apakšējās ma-

las

209. att. Kabatas iekšpusi piešuj modelim

no kreisās puses

210. att. Gatava kabata
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viduslīnija sakristu ar kabatas malu,

piediedz un no abām pusēm piešuj
ar ketelējuma dūrienu. Lai lentītes

abas malas būtu ar vaļējiem valdzi-

ņiem, to sāk un pabeidz ar palīgdie-

Virsu uzšūtas kabatas bieži vien

sāk adīt ar palīgdiegu, pēc 2 vai 3

labisko valdziņu kārtām turpina dar-

bu ar pamatdziju. Kad kabata noadī-

ta, to gludina, noārda ar palīgdie-

giem adītās kārtas, piediedz pie mo-

deļa un pēc tam ar ketelējuma dūrie-

nu piešuj kabatas apakšējo malu.

Praktiski padomi

lekšā iestrādāta kabata izskatās

rūpīgi darināta tikai tad, ja precīzi
ir noadīta un piešūta tās iekšpuse:
tās formai jābūt precīzam taisnstū-

rim. To var piegriezt arī no auduma

un piešūt pie adījuma (213. att.),
kabatas iekšpuses augšējai malai jā-
atrodas 2—3 cm zemāk par apdares
valnīti. Sis paņēmiens ieteicams mo-

deļiem, kas adīti reljefā rakstā.

Gadās, ka adītājas, aizrāvušās ar

adīšanu, aizmirst izveidot šķēlumus
kabatām. Ja tie ir vertikāli, tad darbs

ir jāizārda, bet, ja horizontāli, —

kļūdu var izlabot. Priekšdaļā iezīmē

kabatas šķēluma vietu, šīs līnijas vi-

dū vienu valdziņu pārgriež un uz-

manīgi izārda kārtu no kabatas vi-

dus līdz tās malām — izveidojas
šķēlums ar vaļējiem valdziņiem. To

apstrādā ar vienu no horizontālo ka-

batu adīšanas paņēmieniem.

211. att. Priekšdaļas piegrieztnē iezīmēti

iekšā iestrādātās vertikālās kabatas un tās

iekšpuses izmēri

212. att. Jaunu valdziņu izadīšana no ma-

lējiem valdziņiem

213. att. Kabatas iekšpuses darināšanai daž-

kārt izmanto audumu
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Trikotāžas detaļu mitrāapstrāde.
Kā sadiegt, pielaikot, sašūt

un izgludināt izstrādājumu

Detaļu piespraušana pie piegrieztnes.

Trikotāžas mitrās apstrādes divi veidi. Sadiegiana.
Pielaikošana. Detaļu savienošana. Praktiski padomi

16.

nodarbība

Nereti no rokdarbniecēm var dzirdēt: darba kļū-
mes novērsīs gludeklis. Patiešām, prasmīgās rokās

tas kļūst par neaizstājamu palīgu — ar to iespē-
jams veidot uzturējumu, iegludināt, izstiept, ja ne-

pieciešams, un adījums iegūst vajadzīgo formu. Ta-

ču, nezinot gludināšanas noteikumus, viegli var

sabojāt nevainojami darinātu detaļu. lemācīties pa-

reizi apstrādāt detaļas ir tikpat svarīgi, kā prasmīgi
izgludināt gatavo izstrādājumu. No detaļām sašūt

modeli, kurš nevainojami piegulētu augumam, — tas

nav vienkāršs darbs un te vajadzīga ne tikai prasme

un pieredze, bet arī liela pacietība. Detaļu sašūša-

nas un gludināšanas pamatnoteikums ir — visu ope-

rāciju stingrs seclgums. Cerams, ka nodarbības vie-

la palīdzēs jums šai ziņā ātrāk gūt panākumus.
Detaļas piespraušana pie piegrieztnes (214. att.).

Vispirms ar tamboradatu paslēpiet dzijas galus no-

adītās detaļas kreisajā pusē! To darot, centieties ne-

savilkt adījumu! Ja ir palikuši gali no valdziņu uz-

mešanas, nenoraujiet tos
— ar tiem var iesākt

sašūt modeli. Tagad piegrieztni, pēc kuras adījāt, no-

lieciet uz mīksta, tumša pamata, apvelciet to ar smai-

lu sausu ziepju gabaliņu un noņemiet nost! Uz kon-

tūras uzlieciet noadīto detaļu ar kreiso pusi uz aug-

šu (piespraušanai var izmantot rasēšanas dēļa tipa
koka dēli)! Sākumā garas adatas slīpi iespraudiet
tikai detaļas stūros, pēc tam pa visu kontūru, izvie-

tojot tās 1 cm attālumā citu no citas (adatas sprau-
diet pašās adījuma malās, malējos valdziņos)! Ja

adījums ir gaišs, tad zem katras adatas palieciet ga-

baliņu vates, lai pēc mitrās apstrādes neizveidotos

rūsas traipi! Roku izgriezumiem izveidojiet ieliekto

formu arī tajā gadījumā, ja tie adīti taisni! Detaļas
apakšējo malu nepiespraudiet, citādi tā izveidosies

robaina, nelīdzena! Neaizmirstiet mugurdaļas un

priekšdaļas sānu malas pacelt 1,5—2 cm augstāk
par apakšmalas līniju, lai modeļa sāni nenostieptos!
Ja priekšdaļai ir adīta aizdares josla pogām, tad

piespraudiet to pa aizdares joslas iekšējo malu, t. i.,

adatas spraudiet starp aizdares joslu un priekšdaļas
rakstu, lai nesabojātu aizdares joslas ārējo malu!
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Detaļu mitrā apstrāde ar gludekli
un bez tā. Izstrādājumus, kas dari-

nāti ne pārāk reljefā rakstā, piemē-
ram, gludajā labiskajā adījumā,
sīkā rakstā, mežģīņrakstā, kā arī

tamborējumus izgludiniet caur 2 kār-

tās salocītu mitru marli, viegli ska

rot virsmu ar gludekli! Kad marle

kļūst gandrīz sausa, pārtrauciet glu
dināšanu, noņemiet marli un deta|u

atstājiet uz vairākām stundām pie-

spraustu pilnīgai izžūšanai.

Ja adījums ir ar izteiktu faktūru

(rupjš raksts, reljefas joslas, pīnes)
vai adīts no mohēras dzijas, tad to

nevajag gludināt. Tas ir tikai jāpie-

sprauž pie mīksta pamata, virsū jāuz-
liek 2 kārtās salocīta mitra marle,

pēc pusstundas marle jānoņem, bet

detaļa jāatstāj izžūt.

Sadiegšana. Sadiegšanai izmanto-

jiet 10. numura spolīšu diegus! Ja

detaļa adīta ar adāmadatām Nr. 2—

3,5, tad to sadiedziet no kreisās puses

ar pamatdūrienu 1 cm (vai nedaudz

mazāk) attālumā no malas! Ja mo-

delis adīts ar adāmadatām Nr. 4—B,
tad sadiedziet to ar pārmalu dūrienu,
durot adatu malējos valdziņos!

Darba izpildīšanas secī-

ba:

1. Visām detaļām ar diegu iezīmē-

jiet viduslīnijas, bet mugurdaļai un

priekšdaļai vēl arī vidukļa līniju!
2. Priekšdaļas un mugurdaļas sā-

nu malas saspraudiet ar kniepada-
tām trīs punktos — pie rokas izgrie-
zuma, uz vidukļa līnijas un izstrā-

dājuma apakšmalā, tad no priekšda-
ļas puses sadiedziet, nedaudz pievel-
kot šuvi!

3. Saspraudiet mugurdaļas un

priekšdaļas plecu galus un sadiedziet

tos no mugurdaļas puses nopleca vi-

dus līdz kakla izgriezumam, ieturot

vīli!

4. Ja kakla izgriezuma valdziņi ir

vaļēji, uzņemiet tos uz apaļās adām-

adatas vai uz izturīga diega!
5. Katru rokas izgriezumu 0,5 cm

attālumā no malas divreiz nošujiet
ar pamatdūrienu (diegu galus atstā-

jiet pagarus)!

214.att.Mitrajaiapstrādeisagatavotasde-
taļaspiespraužpiepiegrieztnes

215. att. Adījuma pirmā pielaikošana:

a -
modelis uzvilkts ar kreiso pusi uz augšu un

uzsprausts uz priekšdaļas viduslīnijas; b — pie-

durknespielaikošana

216. att. Gludināšanai sagatavota priekšda-

ļa ar iešuvi

217. att. Vīļu gludināšana, izmantojot pa-

pīra starplikas
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6. Sadiedziet piedurkni, iepriekš
sasprauduši augšējos un apakšējos
punktus, taču rokas izgriezumā pa-

gaidām neiediedziet!

Pielaikošanā. Pirmajai pielai-
košanā i ieteicams izstrādājumu
uzvilkt ar kreiso pusi uz augšu (asi-
metriskiem augumiem — ar labo pu-
si uz augšu).

Pielaikošanā notiek šādā s%cībā.

1. Abas priekšdaļas saspraudiet vidū

trīs punktos — uz vidukļa, uz apakš-
malas un kakla izgriezuma līnijas
(215. att. a)l Pievērsiet uzmanību

modeļa platumam un plecu un sānu

šuvju virzienam: plecu šuvei jāatro-
das pleca vidū, bet sānu šuvei jābūt
vertikālai. Lai novērstu neprecizitā-
tes, veidojiet lielākas vai mazākas

vīļu malas! Ja adījums ir šaurs un

nevar vīlēs izlaist, tad darbu vaja-
dzēs pāradīt, acīm redzot, nepareizi
tika noņemti mēri.

2. Pārbaudiet roku izgriezumu pla-
tumu un formu: ja tie nepieguļ pie
rokām, veidojiet uzturējumu mugur-

daļā lāpstiņu apvidū, bet priekšda-
ļā — no sānu šuves līdz izgriezuma
vidum. Sai nolūkā paveiciet aiz die-

gu galiem un, kad noteikts roku iz-

griezuma galīgais platums, sasieniet

galus! Pie tam pievērsiet uzmanību

izgriezuma formai un vajadzības ga-

dījumā iezīmējiet jaunu formu!

3. Uzvelciet labās rokas piedurkni
ar kreiso pusi uz augšu un sakārto-

jiet to tā, lai tās viduslīnija atrastos

vertikālā stāvoklī (215. att. b)\ Ro-
kas izgriezumā atzīmējiet to vietu,
kur piesprausta piedurknes viduslī-

nija! Precizējiet piedurkņu platumu
un saspraudiet tās vajadzīgajā pla-
tumā!

4. Novelciet izstrādājumu! Ar mēr-

lentu izmēriet piedurknes noapaļoju-
mu, Un rokas izgrieztimu! Piedur-

knes noapaļojama garumam jābūt
3- 4 cm lielākam par rokas izgrie-
zumu! Ja piedurkne ir šaurāka nekā

vajadzīgs, tad nedaudz izlaidiet to

vīlē (vai ieņemiet rokas izgriezuma
sānu vīlē), ja platāka — lieko platu-
mu ieņemietpiedurknes vīlē!

5. Rokas izgriezumu salokiet uz

pusēm tā, lai pielaikošanā atzīmētais

punkts atrastos locījuma vietā un ar

krāsainu pavedienu iezīmējiet pretējo
locījuma vietu!

6. Tagad izdariet otro pielai-
košanu: uzvelciet izstrādājumu ar

labo pusi uz augšu un precizējiet vēl-
reiz platumu, garumu, šuvju virzie-

nu, iešuvju un kabatu stāvokli!

7. Uzvelciet labās rokas piedurkni
ar labo pusi uz augšu un divās vie-

tās piespraudiet to pie rokas izgrie-
zuma: viduslīniju savienojiet ar aug-

šējo iezīmi rokas, izgriezumā, bet pie-
durknes šuvi — ar apakšējo iezīmi.

Pārbaudiet, vai piedurknes viduslīni-

ja ir vertikāla! Ja piedurkne pie-
sprausta nepareizi, izvelciet kniep-
adatas, atrodiet pareizu tās stāvokli,

piespraudiet atkal un izdariet jaunas
iezīmes (vecās iezīmes likvidējiet)!
Piedurkni noņemiet un novelciet mo-

deli!

Kā sašūt modeli. Ja modelis adīts

ar adāmadatām Nr. 2—3,5, tad la-

bāk šūt ar šujmašīnu (rupjiem dūrie-

niem). Adījumus, kas adīti no rupjas
dzijas, sašuj ar rokām (sk. 6. no-

darbību). Apakšmalas apdares valnī-

šus, manšetes un tamlīdzīgas dēta-

jās abos gadījumos sašuj tikai ar

rokām.

Šūšanas secība. 1. Ar šujmašīnu
sašujiet plecus, sānu malas un pie-
durknes! Jāšuj blakus sadiegumam,
neskarot to. Izvelciet sadiedzamo die-

gu un izgludiniet vīles caur 2 kārtās

saliktu marli, sākumā gludiniet abas

vīles malas kopā, pēc tam katru no-

locītu uz savu pusi!
2. lediedziet piedurkni: lai to iz-

darītu, ielieciet to rokas izgriezumā,
piespraudiet, kā to darījāt otrajā pie-
laikošanā un no piedurknes kreisās

puses piediedziet to!

3. lešujiet piedurkfii no tās pašas
puses, no kuras iediedzāt un no pie-
durknes puses nogludiniet vīli (vīles
malas kopā)! Pēc tam ar labo pusi
uz augšu uzlieciet to uz gludināmā
dēļa piedurkņu gludināšanai pare-

dzētās daļas, piedurknes noapaļoju-
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ma šuvi nolokiet uz piedurknes pusi
un caur mitru marli nogludiniet!

Piezīme. Ja izstrādājumu šuj ar ro-

kām, detaļas savieno un gludina tādā pašā
secībā, atšķirība ir tikai tā, ka vīles malas

nesagludina kopā, bet no kreisās puses caur

mitru marli viegli nogludina katru uz savu

pusi.

Praktiski padomi

Adījumus nedrīkst gludināt tik il-

gi, kamēr tie kļūst sausi. Gludinā-

šana jāpārtrauc tajā brīdī, kad no

adījuma vēl ceļas garaiņi, tad triko-

tāžas virsma būs reljefa. Sis nosacī-

jums jāievēro ne tikai attiecībā uz

reljefiem rakstiem, bet arī uz gludo
labisko adījumu. Šādi gludinot, adī-

jumā nerodas spīdīgas vietas. Vēl

vairāk, šis gludināšanas paņēmiens
ieteicams, lai noņemtu spīdumu tri-

kotāžai un vilnas audumiem.

Dažas adītājas uzskata, ka pirms
piespraušanas pie piegrieztnes deta-

ļa ir jāizmazgā (pat tad, ja tā ir tī-

ra). Vēlams bez sevišķas vajadzības
to nedarīt, it īpaši, ja adījums dari-

nāts rakstā, kuram ir spilgti izteik-
ta faktūra. Taču tām adītājām, ku-

ras šo paņēmienu atzīst par labāku,
ieteicams pēc mazgāšanas detaļu pa-
turēt ietītu frotē dvielī un, kad lie-

kais mitrums būs uzsūkts, piespraust
pie piegrieztnes ar labo pusi uz aug-
šu

— tādā gadījumā reljefais raksts

izmainīsies mazāk. Labisko adījumu
var gludināt caur 2 kārtās salocītu

sausu marli (šis adījums jāpiesprauž
ar kreiso pusi uz augšu), pārējos
gadījumos adījumus nevajag gludi-
nāt.

Lai valnītis, kas adīts sviķeļaina-
ja adījumā vai valnīšu rakstā, pēc
mitrās apstrādes saglabātu elastību,

izmantojiet šādu paņēmienu: pastie-
piet valnīti uz augšu, lai tas kā pie-
nākas savilktos, un šādā stāvoklī
viegli nogludiniet caur 2 kārtās sa-

locītu mitru marli! Tad piespraudiet
detaļu pie piegrieztnes, nedaudz pa-

stiepjot valnīti (tam jābūt pilnīgi
sausam), un apklājiet detaļu ar mit-

ru marli, atstājot valnīti neapklātu!
Pēc tam izgludiniet detaļu, neskarot

valnīti!

Priekšdaļu ar krūšu iešuvi ieteicam

gludināt tā: vispirms sadiedziet to

lieko adījuma daļu, kas radusies, vei-

dojot iešuvi, un piespraudiet priekš-
daļu pie piegrieztnes, no piegrieztnes

apakšmalas atkāpjoties par iešuves

atvēruma tiesu (216. att.)! Izgludi-
niet piesprausto priekšdaļu, neskarot

sadiegto adījumu, tad izvelciet kniep-
adatas un sadiedzamo diegu un ie-

gludiniet pārējo detaļas daļu! Ja

priekšdaļu negludina, tad nevajag arī

sadiegt, pietiek ar to, ja, piespraužot

detaļu, zem iešuves novieto vates

rullīti, pēc tam pārklāj priekšdaļu ar

mitru audumu.

Sadiedzot diegā neaizmetiet mez-

glu! To nostipriniet adījumā šādi: sā-

kot šūt, izdariet dažus dūrienus vienā

vietā
—

šuve kļūs daudz izturīgāka,
bet diegu pēc tam būs vieglāk iz-

vilkt. Pie tam mezgls nereti pakļūst
zem šujmašīnas adatas un to ir grū-
ti izvilkt.

Trikotāžu var šūt ar līčloču dūrie-

nu (izņemot plecu vīles). Ja adījums
darināts no rupjas dzijas, tad šūša-

nai vislabāk izmantot 10. numura

spolīšu diegus — šuves būs izturīgas
un elastīgas.

Nav ieteicams detaļas satambo-

rēt — šuve iznāk bieza un grūti glu-
dināma.

Lai trikotāžas izstrādājuma laba-

jā pusē nebūtu redzamas vīļu pēdas,

gludināšanas laikā zem tām jāpa-
liek vairākas kārtas papīra (217. att.).

Dažas adītājas ir pārliecinātas, ka

detaļu apstrāde pirms sadiegšanas
ir veltīga laika kavēšana, un gludi-
na izstrādājumu tikai vienu reizi —

jau gatavu. Tas ir tāpat kā, ja
šuvēja sašūtu apģērbu no saburzīta

auduma.
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Apaļš kakla valnītis

Vienkārtas apaļi kakla valnītis. Valdziņu uzmeianas

noteikumi vienkārtas valnīša adīšanai.

Divkārtu apaļš kakla valnītis apģērbam ar aizdari.

Divkārtu valnītis puloveram

17.

nodarbība

Apaļa kakla izgriezuma veidošana un apstrāde ir

darbs, kurš jāveic īpaši rūpīgi. Sevišķi grūti panākt,
lai apaļā kakla valnīša pamatne būtu kārtīga un lī-

dzena. Valnītis var būt vienkārtas (218. att.) un div-

kārtu (219. att.). Atkarībā no tā arī izraugās kakla

valnīša veidošanas paņēmienu.
Vienkārtas valnītis. Izgludinātā izstrādājuma kak-

la izgriezuma vaļējos valdziņus uzņemiet uz tās pa-
šas adāmadatas, ar kuru adījāt (šim darbam ērtā-

kas ir adāmadatas ar kaprona trosīti — ar tām var

pielaikot modeli). Izvelciet palīgpavedienu no val-

dziņiem un sāciet adīt valnīti!

Darbu sāciet no labās puses! Visus labās priekš-
daļas valdziņus līdz punktam A neizadot pārceliet
uz labo adāmadatu (220. att.)! Pēc tam izadiet la-

biski kakla izgriezuma valdziņus no punkta A līdz

punktam 6! Tur, kur starp valdziņiem ir lielāki attā-

lumi, no starppavedieniem vai vienkārši no adījuma
veidojiet papildvaldziņus, cenšoties, lai pieaudzējumi
būtu maz redzami! No punkta B līdz pleca šuvei uz-

ņemiet uz adāmadatas malējos valdziņus (no katra

malējā valdziņa —
1 valdziņš) un tālāk adiet kakla

izgriezuma valdziņus līdz mugurdaļas vidum, pēc
vajadzības pieaudzējot valdziņus! Tad pārskaitiet
labās daļas valdziņus (ieskaitot aizdares joslas val-

dziņus) un tikpat valdziņu izadiet kreisajā daļā (vi-
sus kreisās daļas valdziņus izadiet labiski)!

Apaļo kakla valnīti adiet rievotajā adījumā, pēc
katrām 3 vai 4 kārtām mainot adāmadatas no lielā-

ka numura uz mazāka numura adāmadatām (pus-
numura intervāls)! Tādējādi tiek panākts, ka valnī-

tis piekļaujas kaklam. Kad darbs pabeigts, pēdējās
kārtas valdziņus norauciet tikai tad, kad būs pie-
laikots modelis un jūs būsiet pārliecinājušās, ka val-

nītis noadīts pareizi! Neaizmirstiet kakla valnītī iz-

veidot pogcaurumu!
Ja pielaikošanā atklājas, ka valnītis nepie-

guļ kaklam, tas droši vien ir tāpēc, ka uzņemts
par daudz papildvaldziņu. lespējams arī cits ie-

mesls — valnītis noadīts pārlieku vaļīgi. Abos gadī-

jumos to vajag izārdīt un adīt no jauna.
Ja valnītis pārlieku cieši apņem kaklu,

acīmredzot par maz uzņemts papildvaldziņu vai arī
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218 att. Jaka ar vienkārtas apaļu kakla val-

nīti

219. att. Vīriešu jaka ar divkartu apaļu kak-

la valnīti

220. att. Vienkartas apaļā kakla valnīša adī-

šanas sakums

221. att. Divkartu apaļā kakla valnīša adī-

šanas sākums
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valnītis ir adīts pārak stingri. Izla-

bot šo defektu var tikai, pāradot dar-

bu.

Pareizi noadīts valnītis piekļaujas
kaklam, taču to nespiež. Sādā gadī-
jumā norauciet valdziņus, vēlreiz

pielaikojiet un pārbaudiet, vai nav

pārāk stingri noraukti pēdējās kār-

tas valdziņi!
legaumējiet! Uzņemot valdzi-

ņus vienkārtas apaļā kakla valnīša

adīšanai, labās priekšdaļas vertikā-

lās aizdares joslas valdziņus neada,

bet kreisās (šajā pašā kārtā) — ada

rakstā, kādā adīta aizdares josla.
Sākot ar nākamo kārtu, visus val-

dziņus uz adāmadatas ada aizda-

res joslas rakstā.

Divkārtu valnītis (sk. 219. att.).

Paņēmiens, ar kādu veido divkārtu

valnīti, dod iespēju bez sevišķām pū-
lēm iegūt izteiktu, līdzenu valnīša

pamatnes līniju, taču diemžēl ne

vienmēr to var izmantot, jo šāds val-

nītis ir diezgan biezs, tāpēc vairāk

piestāv vīriešu apģērbiem un sporta
tērpu modeļiem.

Darbu sāciet no kreisās puses, no

aizdares joslas malas (221. att.,

punkts A)\ Noadiet labisko valdziņu
kārtu, jaunos valdziņus pieaudzējot

tāpat, kā adot vienkārtas valnīti! Sā-

kot ar nākamo kārtu, valnīti adiet

tādā pašā rakstā, kādā veidota aiz-

dares josla, ik pēc 3 vai 4 kārtām

mainot adāmadatas
— no lielāka nu-

mura uz mazāka numura adāmada-

tām (pusnumura intervāls)! Kad no-

adīts līdz valnīša locījuma vietai,

turpiniet darbu, mainot adāmadatas

ik pēc 3 vai 4 kārtām, taču jau no

mazāka numura uz lielāka numura

adāmadatām! Valnīša daļu no locī-

juma līnijas noadiet par 3 vai 4 kār-

tām garāku nekā līdz tai! Darba pa-

vedienu noraujiet un tālāk 5 vai 6

kārtas adiet ar palīgdiegu! Pēdējās
kārtas valdziņus nenorauciet, izvel-

ciet adāmadatas un nogludiniet val-

nīša malu! Salokiet to pa locījuma
vietu un pārbaudiet, vai abās valnī-

ša pusēs sakrīt pogcaurums! Pēc tam

piediedziet valnīti pie izstrādājuma

labās puses, izārdiet kārtas, kas no-

adītas ar palīgdiegu, un vienu kārtu,
kas adīta ar dziju! Vaļējos valdzi-

ņus piešujiet ar ketelējuma dūrienu,
apšujiet pogcaurumu un sašujiet val-

nīša sānu malas!

Divkārtu valnītis puloveram. Mu-

gurdaļas un priekšdaļas piegrieztnē
iezīmējiet jauno kakla izgriezuma lī-

niju (novelciet to 1,5—2 cm zemāk

par pamatlīniju)! Adot kakla izgrie-
zumu, valdziņus atstājiet nenorauk-

tus! Izstrādājumu sašujiet, kakla iz-

griezuma valdziņus uzņemiet uz apa-

ļās adāmadatas (adāmadatas numurs

tāds pats, kā tām, ar kurām tika

adīts izstrādājums)! No kreisās puses

noadiet labisko valdziņu kārtu (vaja-
dzības gadījumā veidojiet papildval-
dziņus)! Tālāk adiet aplī 3—4 cm

garu valnīti valnīšu rakstā, pakāpe-
niski adot arvien stingrāk (mainot
adāmadatas)! Turpmākos 4—5 cm

adiet, veidojot arvien vaļīgāku adī-

jumu, un pabeidziet valnīšu rakstā

ar 3—5 labisko valdziņu kārtām no

palīgdiegiem! Pēdējās kārtas valdzi-

ņus nenorauciet, izvelciet adāmadatu

un izgludiniet valnīša malu! Izārdiet

ar palīgdiegiem adītāskārtas unvienu

ar dziju adīto kārtu, atlokiet valnīti

uz izstrādājuma labo pusi, pielaiko-
jiet un pēc tam piešujiet ar ketelēju-
ma dūrienu! Lai valnītis ciešāk pie-
kļautos kaklam, valnīša locījuma vie-

tā var ievērt plānu gumiju.
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V veida kakla izgriezums. «Karē» izgriezums

V veida kakla izgriezuma adīšanas aprēķināšana

un dažādi izpildījuma paņēmieni.

V veida kakla izgriezuma adīšana puloveram.

«Karē» kakla izgriezums. Praktiski padomi

18.

nodarbība

222. att. Reizē ar priekšdaļu adīts kakla valnītis

Smaila, V veida kakla izgriezuma forma trikotā-

žas apģērbos pamatoti tiek uzskatīta par klasisku.

Apģērbi ar smailu kakla izgriezumu daudziem pie-
stāv, tos var valkāt ar plānu svīteri vai blūzi.

lepazīsimies ar dažiem V veida kakla izgriezuma
variantiem. Pirmām kārtām aplūkosim, kā to veido

jakai.
V veida kakla izgriezuma aprēķināšana jakai

(223. att.). Pamatpiegrieztnē uz priekšdaļas viduslī-

nijas iezīmējiet augšējās pogas vietu (punkts A) —tā

arī nosaka izgriezuma dziļumu. Parasti pogu novieto
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223. att. Piegrieztne jakai ar V veida kakla

izgriezumu

224.att. Kakla izgriezums izveidots bez

valnīša. Valnītis un aizdares josla pieadīti

gatavam modelim

4—5 cm zemāk par krūšu līniju. Iz-

griezums var būt arī dziļāks (līdz
vidukļa līnijai), nav ieteicams to vei-

dot pārāk seklu (augstāk par krūšu

līniju) — iznāk neglīta izgriezuma
forma. No punkta A uz abām pusēm
atlieciet 1/2 aizdares joslas platuma!
Šajā piemērā aizdares joslas platums
4 cm — nogrieznis BC. Uz pleca lī-

nijas nomēriet tādu pašu attālumu

(var par 1 cm mazāku) no kakla iz-

griezuma līnijas un iezīmējiet punktu
D\ Šo punktu savienojiet ar punktu
B, bet kakla valnīša platumu ar pun-
ktu C

— izveidojas jauna izgriezu-
ma līnija BD. No punktiem B un C

novelciet perpendikulus līdz apakš-
malas līnijai — iegūstam 4 cm pla-
tu aizdares joslu.

Nepieciešamos aprēķinus slīpās lī-

nijas BD veidošanai izdara pēc ne-

daudz ieslīpu taisnu līniju aprēķinā-
šanas principa (sk. 9. nod.): no pun-

kta D novelciet perpendikulu, līdz

tas krustojas ar līnijas BC turpinā-
jumu, krustojuma punktu apzīmējiet
ar burtu E\ Saskaitiet, cik ir valdzi-

ņu nogriezni BE, piemēram, 24, —

šis skaitlis atbilst noraukumu dau-

dzumam smailajā kakla izgriezumā.
Lai noteiktu intervālus starp norau-

kumiem, izmēriet līniju DE (24 cm)
un izdaliet šo centimetru skaitu ar

valdzinu daudzumu nogriezni BE

(24 v.):
24 cm :24 = 1 cm.

Nosakiet malējo valdziņu skaitu

1 cm, piemēram, 2 (vai 4 kārtas),
tātad jānorauc pa 1 valdziņam ik

pēc 3 kārtām (4. kārtā)!

Tagad izdariet precizējumus mu-

gurdaļas piegrieztnē (sk. 223. att.):
iezīmējiet jaunu kakla izgriezuma lī-

niju 4 cm zemāk par pamatlīniju
(4 cm —

kakla valnīša platums)! Uz

mugurdaļas viduslīnijas ieteicams

nomērīt par 1 cm mazāk nekā aiz-

dares joslas platums, bet uz pleca

līnijas tikpat, cik priekšdaļā. Mugur-
daļas piegrieztnē izdariet aprēķinu

jaunās kakla līnijas adīšanai (sk.
13. nodarbību, līku līniju adīšanas

aprēķināšana)!
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V veida kakla izgriezuma adīšana

jakai. Ir 2 V veida kakla izgriezuma
adīšanas paņēmieni.

/. paņēmiens. Kakla izgriezuma
valnītis tiek adits vienlaikus ar

priekšdaļu (222. att.). Sajā gadīju-
mā starp priekšdaļas rakstu un aiz-

dares joslu no pašas izstrādājuma
apakšmalas jāada palīgvaldzinš (sk.
12. nod.).

Kad labā priekšdaļa noadīta līdz

slīpās līnijas sākumam (punkts

B), izdariet pirmo noraukumu: no iz-

strādājuma labās puses izadiet visus

joslas valdziņus, bet palīgvaldziņu
kopā ar valdziņu, kas atrodas tam

blakus, saadiet kopā kreiliski! Visus

kārtējos noraukumus izdariet darba

labajā pusē ik pēc 3 kārtām tieši tā-

pat kā iepriekšējo! Kad priekšdaļa
būs gatava, uz adāmadatas jāpaliek
tikai kakla valnīša valdziņiem un pa-

līgvaldziņam (tālāk adiet to kā ma-

lējo valdziņu)! Tagad adiet kakla

valnīti, veidojot izliektu formu! Sai

nolūkā izmantojiet daļējo adīšanu:

ik pēc 3 vai 4 kārtām neizadiet līdz

galam malējo valdziņu trešdaļu jos-
liņas brīvajā malā! Kakla izgriezu-
ma valnīša galā 2 vai 3 kārtas jāno-
ada ar palīgdiegiem un tad tās jā-
izgludina.

Tieši tāpat noadiet kreisās priekš-
daļas kakla izgriezuma valnīti! Sa-

šujiet modeli, atārdiet ar palīgdie-
giem adītās kārtas, savienojiet val-

nīša galus ar dūrienu «valdziņš val-

dziņā» un ar adījuma dūrienu pie-
šujiet pie mugurdaļas (sk. 6. nod.)!

2. paņēmiens. Priekšdaļas tiek adī-

tas bez aizdares joslas (224. att.).
Noraukumus aprēķina tāpat kā 1. pa-

ņēmienā.
Noadiet priekšdaļas bez aizdares

joslām un sašujiet izstrādājumu!
Tad no darba labās puses labajai
priekšdaļai no malējiem valdziņiem
uzņemiet labiskos valdziņus, sākot

no izstrādājuma apakšējās malas un

beidzot ar mugurdaļas vidu (sk. 15.

nod. 212. att.)! Ar nākamo kārtu jos-
lu adiet kādā abpusējā rakstā! Pirms

norauciet pēdējās kārtas valdziņus,

225. att. Pulovers ar platu V veida kakla

izgriezumu

226. att. Pamatpiegrieztnē iezīmēta V veida

kakla izgriezuma līnija
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227. att. «Karē» kakla izgriezums

228. att. V veida kakla izgriezums, kas vei-

dots, noraucot valdziņus priekšdaļas rakstā

pārskaitiet tos (tikpat daudz jāuz-
ņem kreisās priekšdaļas joslai)!

Valdziņus kreisās priekšdaļas jos-
lai uzņemiet no labās puses, sākot

no mugurdaļas-vidus un beidzot ar

izstrādājuma apakšējo malu! Pēc

tam labās un kreisās priekšdaļas jos-
las savienojiet ar adījuma dūrienu!

V veida kakla izgriezums pulove-
ram (225. att.). Pulovera pamatpie-
grieztnē (226. att.) iezīmējiet kakla

izgriezuma dziļumu (punkts A) un

apdares joslas platumu (4 cm)! No-

adiet priekšdaļu līdz punktam A un

sadaliet darbu uz pusēm! Vidējo val-

dziņu uzņemiet uz saspraužamās
adatas (priekšdaļas valdziņu skai-

tam jābūt nepāra skaitlim)! Tālāk

adiet atsevišķi katru daļu, noraucot

valdziņus pa kakla izgriezuma līni-

ju! Noraukumu skaitu aprēķiniet pēc
tā paša principa kā jakai!

Valdziņus var noraukt šādi: priekš-
daļas labajā daļā, sākot no punkta
A, 1. valdziņu pēc malējā valdziņa
no darba labās puses adiet kreiliski

(palīgvaldziņš), kreisās puses kār-

tās adiet to labiski! Turpmāk izman-

tojiet to valdziņu noraukšanā (no-
rauciet labās puses kārtās): labās

puses kārtas sākumā noceliet malējo
valdziņu un nākamos 2 valdziņus sa-

adiet kopā kreiliski! Pulovera priekš-
daļas kreisajā daļā norauciet tieši

tāpat, tikai labās puses kārtas bei-

gās, pirms malējā valdziņa!
Noadiet mugurdaļu, atstājot vaļē-

jus kakla izgriezuma valdziņus! Iz-

strādājumu sašujiet, pielaikojiet, pa-

ārdiet kreisā pleca šuvi un valnīšu

rakstā sāciet darināt kakla valnīti!

Valdziņus valnītim veidojiet, no

priekšdaļas labās puses labiski iz-

adot malējos valdziņus (jāsāk no

kreisā pleca)! Kad esat aizadījušas
līdz punktam A, no saspraužamās
adatas uzņemiet uz adāmadatas vi-

dējo valdziņu, vispirms izadot to la-

biski! Saskaitiet valdziņus uz adām-

adatas un veidojiet tikpat valdziņu
līdz labajam plecam! Tad mugurda-

ļas kakla izgriezuma valdziņus uz-

ņemiet uz adāmadatas un izadiet tos
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labiski, vienlaikusadot-starp tiem pa-

pildvaldziņus!
Nākamo (kreisās puses) kārtu

adiet valnīšu rakstā, sākot to ar krei-

lisko valdziņu pēc malējā valdziņa!
Arī kārtas beigās pirms malējā val-

dziņa jābūt kreiliskajam valdziņam.
Tad ir ērtāk kakla apdares joslu sa-

šūt no labās puses, izdurot adatu

zem malējiem valdziņiem blakus eso-

šo labisko valdziņu lokiem. Kakla ap-
dares' joslas vidējo valdziņu visās

kreisās puses kārtās noceliet neizadī-

tu (pavediens pirms valdziņa!)! le-

vērojiet, ka 1. kreisās puses kārtā vi-

dējam valdziņam abās pusēs jābūt
vienādiem valdziņiem.

Visās labās puses kārtās virs pun-
kta A jāizdara noraukums, saadot

kopā 3 valdziņus (sk. 5. nod. 114.

att.). Kad kakla apdares valnītis no-

adīts, nenorauciet valdziņus! Pielai-

kojiet izstrādājumu ar visām adām-

adatām un, pārliecinājušās, ka kakla

apdares valnītis noadīts pareizi, no-

rauciet valdziņus atbilstoši rakstam!

«Kārē» kakla izgriezums (227.
att.). Kad noadīta mugurdaļa un

priekšdaļa, kurām ir «kārē» kakla

izgriezums (bez apdares joslas), no

darba labās puses, sākot no kreisā

pleca, uzņemiet jaunus kakla izgrie-
zuma valdziņus. Tālāk adiet valnīšu

rakstā (vai citā abpusējā rakstā),
noraucot valdziņus izgriezuma stū-

ros: katrā labās puses kārtā saada

kopā 3 valdziņus tādā pašā veidā,
ka to darīja, adot V veida kakla iz-

griezumu puloveram.

Praktiski padomi

Aprēķinos V veida kakla izgriezu-
ma adīšanai pastāv likumsakarība,
kuru ieteicams ievērot darbā. Ja kak-
la izgriezums sākas 4—5 cm zem

krūšu līnijas, tad uz kakla izgriezu-
ma līnijas jānorauc valdziņi katrā

4. kārtā. Ja izgriezums sākas zemāk

(6—10 cm), tad noraukumu ritms ir

Clts — 1 vai 2 reizes pēc kārtas kat-

ra 6. kārtā un 1 reizi 4. kārtā. Ja

kakla izgriezums dziļš, piemēram,
līdz vidukļa līnijai vai nedaudz virs

tās, tādā gadījumā jānorauc katrā

6. vai 8. kārtā.

V veida kakla izgriezumu var adīt,
noraucot valdziņus ne tikai pie pašas
malas, bet arī tālāk no tās. Parasti

tādu paņēmienu lieto, kad priekšda-
ļās ada vertikālas reljefas joslas vai

pīnes (228. att.). Sādā gadījumā val-

dziņus saada kopā tieši pie pīnes
(roku izgriezumu pusē), tādējādi tā

izkārtojas paralēli kakla apdares jos-
lai.

Adot puloverus, dažkārt pīnes vei-

do kakla izgriezuma malās. Priekš-

daļas vidū ada 2 pīnes un 2 kreilis-

kos valdziņus starp tām. Kad priekš-

daļa noadīta līdz kakla izgriezumam,
darbu sadala uz pusēm, abas daļas
ada atsevišķi, valdziņus noraucot pie

pīnēm roku izgriezumu pusē. Kad

priekšdaļa noadīta līdz pleciem, tālāk

ada tikai pīnes, veidojot katrā pusē
pa 1 malējam valdziņam. Pēc tam

tās sašuj un piešuj pie mugurdaļas
kakla izgriezuma.

Izstrādājumā, kas darināts gluda-

jā labiskajā adījumā, V veida kakla

izgriezumu var adīt, izmantojot tā

saucamos dekoratīvos valdziņu no-

raukumus (noraukumi tiek speciāli
izcelti, sk. 224. att.). Noraukumus iz-

dara 2—4 valdziņu attālumā no ma-

las. Labajā priekšdaļā 2 valdziņus
saada labiski aiz aizmugurējām ma-

lām, kreisajā — aiz priekšējām ma-

lām.

Dažkārt izstrādājums ar V veida

kakla izgriezumu valkāšanas gaitā
slīd no pleciem (parasti tas notiek, ja
apģērbs adīts no rupjas, smagas

dzijas). Novērst trūkumu var šādi:

izstrādājuma kreisajā pusē piešūt
kokvilnas lentīti, piestiprinot to pie
adījdma piecās vietās

— mugurda-

ļas vidū, plecu vīļu sākumā un bei-

gās. Lai precīzāk noteiktu lentītes

garumu, uzvelciet izstrādājumu ar

kreiso pusi uz augšu un piespraudiet
lentīti vispirms mugurdaļas vidū (uz
kakla izgriezuma līnijas), pēc tam

pie plecu vīļu galiem!
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Svītera apkakle. Laiviņveida kakla izgriezums

Svīteris ar augstu, stāvu apkakli.
Svīteris ar vēdekļveida apkakli.

Laiviņveida kakla izgriezuma apstrādes divi paņēmieni

19.

nodarbība

Sportisks rupja adījuma svīteris un smalks džem-

peris ir vispopulārākie trikotāžas apģērbi. Svīteris

ar augstu, siltu apkakli piemērots ziemas sportam,
bet jakai vai puloveram pieskaņotu plānu džemperi
var izmantot ikdienas apģērbā un svētku tērpos.

Augsta, stāva apkakle (229. att.). Mugurdaļas un

priekšdaļas pamatpiegrieztnē iezīmējiet jauno kakla

izgriezuma līniju 1,5—2 cm zemāk par pamatpie-
grieztnes kakla izgriezuma līniju! Adot izstrādāju-
mu, kakla izgriezuma valdziņus atstājiet vaļējus!
Savienojiet priekšdaļu ar mugurdaļu, atstājot nesa-

šūtu kreiso plecu! Uz adāmadatām ar kaprona tro-

sīti (numurs tāds pats kā tām, ār kurām tika adīts

priekšmets) uzņemiet kakla izgriezuma valdziņus!
Pēc tam no svītera labās puses labiski izadiet kakla

izgriezuma valdziņus, vienlaikus veidojot papildval-

dziņus (valdziņu kopējam skaitam jābūt nepāra
skaitlim)! Nākamo un visas turpmākās kārtas adiet

valnīšu rakstā (12—15 cm), sākot un beidzot adī-

jumu ar labisko valdziņu, neskaitot malējos valdzi-

ņus! Vaļīgi norauciet pēdējās kārtas valdziņus! Līdz

locījuma vietai apkakli sašujiet no labās puses, pēc
tās

— no kreisās! Labāk sākt šūt no apkakles ārē-

jās malas. Adatu duriet zem malējiem valdziņiem
blakus esošo labisko valdziņu lokiem!

Vēdekļveida apkakle svīterim (230. att.). Priekš-

daļas un mugurdaļas kakla izgriezuma līnijas for-

ma un valdziņu uzņemšanas princips vēdekļveida
apkakles adīšanai ir tieši tāds pats kā augstajai, stā-

vajai apkaklei. Pēc valdziņu uzņemšanas noadiet

2 cm garu gabalu valnīšu rakstā paša numu-

ra adāmadatas, ar kurām adījāt svīteri), nomainiet

adāmadatas pret vienu numuru mazākām un no. diet

vēl 2 cm garu gabalu! Tad atkal paņemietpar numuru

mazākas adāmadatas un noadiet 2—3 cm (adāmada-
tas nomainīšanas dēļ apkakle cieši piekļaujas kak-

lam)! Turpiniet strādāt, ik pēc 2 cm mainot adām-

adatas pret vienu numuru lielākām adāmadatām,ka-

mēr iesaistīsiet darbā tās, ar kurām sākāt adīt! Pēc

tam adiet apkakli vajadzīgajā augstumā (parasti
15—20 cm)! Pēdējos 3—4 cm adiet vaļīgāk! Nobei-

dzot adījumu, darba pavedienam pievienojiet vēl

vienu tāda paša rupjuma pavedienu, ar paresnināto
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229. att. Augsta, stāva apkakle 230. att. Vēdekļveida apkakle svīterim

dziju noadiet 2 vai 3 kārtas un no-

rauciet valdziņus! Apkakli" sašujiet
no labās puses tieši tāpat kā augsto,
stāvo apkakli!

Laiviņveida kakla izgriezums. Vis-

biežāk to veido sportiska rakstura

apģērbā. lepazīsimies ar diviem tā

izpildījuma paņēmieniem.
/. paņēmiens. Ķakla izgriezumu

apada ar valnīšu rakstā darinātu

josliņu (231. att.). Mugurdaļas pa-

matpiegrieztnē (232. att.) iezīmējiet

jauno kakla izgriezuma līniju un ap-

dares joslu (6 cm)! Priekšdaļas kak-

la izgriezuma forma tāda pati kā mu-

gurdaļai.
Mugurdaļu noadiet līdz apdares

joslai, tālāk darbu adiet valnīšu rak-

stā, ik pēc 2 vai 3 kārtām mainot

adāmadatas no lielākām uz mazā-

kām (intervāls — pusnumura)! No-

adiet 3 cm uz augšu (līdz joslas lo-

cījuma vietai), tad mainiet adām-

adatas no mazākām uz lielākām ar

tādu pašu intervālu! Joslu pabei-
dziet ar dažām kārtām, kas noadītas

no palīgdiegiem, un, nenoraucot pē-
dējās kārtas valdziņus, noņemiet adī-

jumu no adāmadatām! Joslas malu

izgludiniet!
Tieši tāpat veidojiet priekšdaļas

kakla izgriezumu! Sašujiet plecus,
kas pāriet apdares joslā! Kakla iz-

griezuma apdares Joslu salieciet 2

231. att. Laiviņveida kakla izgriezums, ap-

adīts ar valnīšu rakstā darinātu josliņu

232. att. Laiviņveida kakla izgriezuma pie-

grieztne (1. paņēmiens)
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233. att. Laiviņveida kakla izgriezums, ap-

adīts ar gluda labiskā adījuma darinātu

josliņu

234. att. Laiviņveida kakla izgriezuma pie-

grieztne (2. paņēmiens)

kārtās, sadiedziet, izārdiet no palīg-
diegiem adītās kārtas un atklātos

valdziņus pieketelējiet pie modēja
kreisās puses!

2. paņēmiens. Kakla izgriezumu

apada ar gludā labiskā adījumā da-

rinātu josliņu (233. att.). Mugurda-

ļas pamatpiegrieztne (234. att.) ie-

zīmējiet jauno kakla izgriezuma lī-

niju un apdares joslu (2,5 cm)!
Priekšdaļas kakla izgriezuma forma

tāda pati kā mugurdaļai.
Noadiet mugurdaļu līdz apdares

joslai un tālāk 2,5 cm garu gabalu

gludajā labiskajā adījumā (apdares
josla)! Darbu pabeidziet ar dažām

kārtām, kas noadītas no palīgdie-
giem, un, nenoraucot pēdējās kārtas

valdziņus, noņemiet adījumu no

adāmadatas! Priekšdaļu adiet analo-

gi mugurdaļai! Izstrādājumu izglu-
diniet un sašujiet! Apdares joslu pie-
diedziet pie kreisās puses, izārdiet

kārtas, kas adītas no palīgdiegiem,
un pieketelējiet vaļējos valdziņus!
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Apkakles, adītas vienlaikus ar priekšdaļu
un aizdares joslu

Apkakles adīšana vienlaikus ar prlekšda|u.

Ar aizdares joslu kopS veidotas apkakles adīšana šķērsvirzienā

20.

nodarbība

Apkakles, kas adītas vienlaikus ar priekšdaļu un

aizdares joslu, var būt visdažādākās formas. Visvai-

rāk izplatītas ir klasiskās apkakles un šallveida ap-

kakles. Ir vairāki apkakles adīšanas varianti: to

var adīt vienlaikus ar priekšdaļu (gareniskais
vai vertikālais adīšanas virziens), darināt šķērsvir-
zienā (horizontālais virziens; tādā gadījumā valdzi-

ņus uzlasa no malējiem valdziņiem) vai arī adīt at-

sevišķi, bet pēc tam piešūt.

lepazīsimies ar diviem visplašāk izplatītajiem adī-

šanas veidiem.

235. att. Reizē ar priekšdaļu adīta apkakle
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236. att. Vienlaikus adītas priekšdaļas un ap-
kakles piegrieztne

Apkakles unaizdares joslas adīšana

vienlaikus ar priekšdaļu (235. att.).
Labās priekšdaļas pamatpiegrieztnē
iezīmējiet aizdares joslas platumu un

apkakles lielumu (236. att.)! Mugur-
daļas piegrieztni atstājiet bez pār-
maiņām! Noadiet labo priekšdaļu
vienlaikus ar aizdares joslu līdz ap-

kakles paplatinājumam — līdz pun-

ktam A (aizdares joslu adiet rievo-

tajā adījumā)! No šīs vietas starp
priekšdaļas rakstu un aizdares joslu
katrā 4.—6. kārtā sāciet pieaudzēt
valdziņus (sk. + zīmes 236. att.)!
Jaunos valdziņus veidojiet ar apme-

tumu palīdzību, izdarot apmetumus
kreisās puses kārtā, bet nākamajā
kārtā izadiet tos labiski aiz aizmu-

gurējās malas, tādā gadījumā pieau-

dzējuma vietas mazāk redzamas!

Jaunos valdziņus adiet aizdares jos-
las rakstā (šajā gadījumā labiski)!
Kad ir noadīts līdz punktam C, uz-

metiet uz adāmadatas cilpiņas ap-
kakles paplatinājumam (4—5 cm) un

vairāk valdziņus nepieaudzējiet! Sā-

ciet valdziņus noraukt: katrā 4. kārtā

(no darba labās puses) starp priekš-
daļas un apkakles rakstu kreiliski

saadiet kopā 2 valdziņus, samazinot

priekšdaļas valdziņu skaitu (apkak-
les valdziņu skaitam jāpaliek nemai-

nīgam)! Pēdējo noraukumu izdariet

punktā B un pēc tam adiet apkakli
6—7 cm augstumā, izmantojot daļējo
adīšanu: apkakles valdziņus sadaliet

(domās) 3 vienādās daļās un pēc
katrām 3 vai 4 kārtām neizadiet

vienu trešdaļu līdz galam tajā pusē,
kura tiks piešūta pie mugurdaļas
kakla izgriezuma! Kad apkakle no-

adīta, turpiniet vēl dažas kārtas ar

palīgdiegiem un, nenoraucot pēdējās
kārtas valdziņus, izvelciet adāmadatu

no adījuma un adījumu izgludiniet!
Tieši tāpat noadiet kreiso priekš-

daļu. Sašujiet modeli, noārdiet no

palīgdiegiem adītās kārtas, apkak-
les daļu atklātos valdziņus savieno-

jiet ar dūrienu «valdziņš valdziņa»
un ar adījuma dūrienu piešujiet ap-

kakli pie mugurdaļas kakla izgrie-
zuma (sk. 6. nod.)!

Apkakles un aizdares joslas adīša-

na šķērsvirzienā (237. att.). Labas

priekšdaļas pamatpiegrieztnē iezīmē-

jiet aizdares joslas platumu (6 cm)
un augšējās pogas vietu (piemēram,
uz vidukļa līnijas, 238. att.)! Punktu

A savienojiet ar kakla izgriezuma
platumu (punktu B)\ Taisne AB ir

jaunā kakla izgriezuma līnija. Mu-

gurdaļas piegrieztni atstājiet bez

pārmaiņām!
Noadiet mugurdaļu un priekšdaļas,

sašujiet tās! Tad no labās puses uz-

lasiet labās priekšdaļas malējos val-

dziņus, sākot no apakšmalas, un mu-

gurdaļas valdziņus līdz vidum aiz-

dares joslas un apkakles adīšanai

(sk. 212. att.)! Adāmadatas tāda pa-

ša numura, ar kurām tika veikts pa-
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237. att. Šķērsvirzienā adīta apkakle

matdarbs. Saskaitiet valdziņus uz

adāmadatas, lai pēc tam kreisajai
priekšdaļai un mugurdaļai uzlasītu

tikpat! No nākamās kārtas sāciet adīt
aizdares joslu (6 cm) abpusējā rak-
stā (piemēram, sviķeļainajā adīju-
mā)! Aizdares joslas vidū neaizmir-

stiet izveidot pogcaurumus! No ple-
ca līdz mugurdaļas vidum apkakli
adiet pēc iespējas stingrāk, lai tā cie-

šāk piekļautos kaklam. Pēc tam no-

rauciet valdziņus līdz augšējā pog-

cauruma vietai un turpiniet adīt ti-

kai apkakli, veidojot to šallītes for-

mā. Sai nolūkā katras kārtas sāku-

ma no aizdares joslas puses norau-

ciet 2 vai 3 valdziņus tik ilgi, kamēr

apkakles augstums būs 18—20 cm.

Vienlaikus pieaudzējiet valdziņus
šuves pusē (ik pēc 3 vai 4 kārtām

238. att. Priekšdaļas un šķērsvirziena adī-

tas šallveida apkakles piegrieztne

pa 1 valdziņam)! Kad apkakle no-

adīta vajadzīgajā lielumā, norauciet

visus valdziņus pēc kārtas! Tieši tā-

pat noadiet kreisās priekšdaļas aiz-

dares joslu un apkakli (valdziņus
uzlasiet no priekšdaļas labās puses,

sākot no mugurdaļas vidus)! Kad

darbs pabeigts, apkakles abas da-

ļas sašujiet ar vertikālo adījuma dū-

rienu (sk. 6. nod.)!
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Apkakles: angļu apkakle, apaša apkakle,
slēgtā atlokāmā apkakle

Angļu apkakles adīšana. Apaša apkakle. Atlokāmo apkakļu veidi

21.

nodarbība

Angļu apkakle (239. att.). To var adīt atsevišķi
un pēc tam piešūt vai ari uzņemt gatavā modeļa
kakla izgriezuma valdziņus un adīt apkakli, orientē-

joties pēc piegrieztnes. Otrais variants ir interesan-

tāks, tāpēc pakavēsimies pie tā.

239. att. Angļu apkakle
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Labās priekšdaļas pamatpiegriezt-
nē (240. att. a) iezīmējiet aizdares

joslu un tajā norādiet augšējās po-

gas vietu! No punkta A (tas atrodas

tikpat tālu no kakla izgriezuma kā

poga) novelciet atloka paplatinājuma

līniju. Punktu A savienojiet ar pun-

ktu B
— līnija AB ir atloka locījuma

līnija. Vietā, kur līnija AB krustojas
ar aizdares joslu, iezīmējiet punktu
Cl Uzzīmējiet apkakli: līnija, pa kuru

apkakle tiek piešūta, ir vienāda ar

kakla izgriezuma apkārtmēru (36

cm), bet apkakles augstums un

forma ir atkarīga no modeļa. Mugur-

daļas piegrieztne paliek bez pārmai-
ņām.

Noadiet priekšdaļu kopā ar aizda-

res joslu līdz punktam A un no šīs

vietas sāciet valdziņu pieaudzēšanu
atloka malā! Aizdares joslu un atlo-

ku adiet vienā un tajā pašā abpusējā
rakstā, piemēram, rievotajā raksta!

Sākot ar punkta C, pamatraksta vai

dziņus, kas atrodas aiz locījuma lī-

nijas, adiet atloka rakstā, lai, to at-

lokot, nebūtu redzama priekšdaļas
kreisā puse!

Kad atloks noadīts, tā valdziņus
līdz priekšdaļas viduslīnijai (pun-
ktam D) norauciet un turpiniet adīt

priekšdaļu, atstājot kakla izgriezuma
valdziņus nenorauktus!

Analogi noadiet otru priekšdaļu!
Adot mugurdaļu, kakla izgriezuma
valdziņus atstājiet vaļējus! Detaļas

izgludiniet, sašujiet modeli un kakla

izgriezuma valdziņus pārceliet uz

vienu adāmadatu (tāda paša numura,

ar ikuru strādājāt)! Tagad sāciet

veidot apkakli: kreisās priekšdaļas
atloka valdziņus no kreisās puses

neizadotpārceliet uz otru adāmadatu

(240. att. b), pievienojiet valdziņu
no pirmā starppavediena, bet visus

pārējos valdziņus izadiet atloka rak-

stā (šajā gadījumā labiski), izadot

šajā kārtā arī papildvaldziņus! Sa-

skaitiet apkakles kreisās un labās

daļas valdziņus — to skaitam jābūt
vienādam, citādi apkakle būs greiza.
Sakot ar nākamo kārtu, adiet tikai tos

valdziņus, kas atrodas starp atlokiem,

240. att. Angļu apkakles adīšana

i - priekšdaļas un angļu apkakles piegrieztni'
b - angļu apkakles adīšanas sākums

241. att. Apaša apkakle



136

242. att. Apaša apkakles adīšana:

a — priekšdaļas un apaša apkakles piegrieztne
h — apkakles adīšanas sākums

243. att. Slēgtā atlokāmā apkakle

katras kārtas beigās neizadot 2 vai

3 valdziņus! Kad apkakles augstums
vidū ir 2—3 cm, sāciet adīt visus

apkakles valdziņus, līdz tās sānu

malas sasniedz vajadzīgo platumu
(8 cm)! Pēdējās 2 vai 3 kārtas var

adīt ar resnāku dziju (salieciet to di-

vās kārtās). Norauciet valdziņus un

izgludiniet apkakli!
Apaša apkakle. Aplūkosim, kā apa-

ša apkakli veido bluzonam (241.
att.). Jakai apaša apkakli veido pēc
tāda paša principa, taču nedaudz

vienkāršāk, jo nevajag adīt priekš-

daļas vidū iestrādājamu aizdari.

Priekšdaļas pamatpiegrieztnē iezī-

mējiet aizdares joslas garumu un

platumu (242. att. a)\ Priekšdaļas
un mugurdaļas kakla izgriezuma lī-

nija netiek mainīta. Uzzīmējiet ap-

kakli: tās piešūšanas līnija vienāda
ar kakla izgriezuma apkārtmēru plus
aizdares joslas platums (36 cm +

-f- 4 cm = 40 cm), forma un aug-
stums atkarīgs no modeļa.

Priekšdaļu noadiet līdz aizdarei

(punktam A) un, kad noadīta krei-

sās puses kārta, sadaliet adījumu 2

nevienādās daļās: labā daļa lielāka
nekā kreisā daļa par aizdares joslas
platuma tiesu, šajā piemērā par
4 cm. Kreisās daļas valdziņus uzņe-

miet uz papildadāmadatas! Pēc tam

darbā iesaistiet jaunu kamolu un sā-

ciet adīt no labās puses no punkta
A\ Priekšdaļas labo daļu noadiet rei-

zē ar aizdares joslu (adiet to rievota-

jā adījumā)! Ja aizdares joslu ada

sviķeļainajā adījumā, tad jāuzņem
daži papildvaldziņi, izadot tos aizda-

res joslas raksta 1. kārtā, lai adī-

jums netiktu savilkts. Pabeidzot

priekšdaļas labo daļu, kakla izgrie-
zuma un aizdares joslas valdziņus

atstājiet nenorauktus!

Pirms sākat adīt priekšdaļas krei-

so daļu, uz r/apildadāmadatam no

palīgdiegiem uzmetiet valdziņus —

to skaitam jābūt vienādam ar valdzi-

ņu skaitu aizdares joslā. Noadiet 3

vai 4 kārtas labiski un noraujiet pa-

vedienu! Tad noadiet kreisās priekš-

daļas labās puses kārtu un pabei-



dziet ar palīgadījuma labiskajiem
valdziņiem! Tālāk priekšdaļas kreiso

daļu kopā ar aizdares joslu adiet tā-

pat kā labo daļu!
Kad darbs pabeigts, izgludiniet

priekšdaļu, izārdiet kārtas, kas adī-

tas ar palīgdiegiem, un ar ketelēju-
ma dūrienu kreiso aizdares joslu
piešujiet izstrādājuma kreisajā pusē,
nedurot adatu cauri adījumam! Sa-

šujiet priekšdaļu ar mugurdaļu (mu-

gurdaļas kakla izgriezuma valdzi-

ņiem jābūt vaļējiem) un noadiet ap-

kakli! Sai nolūkā kakla izgriezuma
valdziņus pārceliet uz vienu adām-

adatu (tāda paša numura, ar kādu

adīts pats bluzons)! Tad no kreisās

priekšdaļas kreisās puses neizadot

pārceliet uz labo adāmadatu visus

aizdares joslas valdziņus (242. att.

b), bet pārējos adiet aizdares joslas
rakstā, šajā gadījumā — rievotajā
adījumā! Vienlaikus izadiet papild-
valdziņus kakla izgriezuma malā!

Valdziņu skaitam apkakles labajā un

kreisajā daļā jābūt vienādam. Sākot

ar nākamo kārtu, apkakli adiet ar

daļējās adīšanas paņēmienu (sk.
180. att. b) vai arī veidojiet to kā

taisnstūri! Raksts tāds pats kā aiz-

dares joslai.
Slēgtā atlokāmā apkakle (243.

att.). Apkakles adīšanas princips un

piegrieztne ir tieši tāda pati kā angļu
apkaklei. Tās piešūšanas līnija var

būt vienāda ar kakla apkārtmēru vai

mazāka par to par aizdares joslas
platuma tiesu.

Aizdares joslu apģērbam ar slēgto
atlokāmo apkakli parasti veido ne

platāku par 2—5 cm. Augšējo pogu

tajā novieto 1,5—2 cm attālumā no

kakla izgriezuma. Parasti apģērbus
ar šādu apkakli valkā cieši sapogā-
tus.

Slēgtās atlokāmās apkakles vis-

biežāk izmanto pašu mazāko apģēr-
biem, kā arī sieviešu blūzēm un vī-

riešu krekliem, kas adīti no smalkas

dzijas vai diegiem ar adāmadatām

Nr. 1,5 vai Nr. 2. Apkakles stūri at-

karība no modeļa var būt asi vai no-

apaļoti.
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Sakuveida apkakle. Kapuce

Sakuveida apkakles varianti un adīšanas paņēmieni.

Kapuce-apkakle. Praktiski padomi

22.

nodarbība

Sakuveida apkakles ir ļoti daudzveidīgas; tās var

būt gan nelielas, kaklam piegulošas apkakles (244.
att. a), gan liela izmēra, mīkstās krokās krītošas ap-
kakles (244. att. b), gan kā kapuces (247. att.). Da-

žādi ir arī to veidošanas paņēmieni. Aplūkosim da-

žus no tiem.

Kaklam pieguloša sakuveida apkakle (sk. 244. att.

a). Mugurdaļas un priekšdaļas pamatpiegrieztnē ie-

zīmējiet jauno kakla izgriezuma līniju; piegulošai
apkaklei jaunā līnija jāiezīmē 1,5 cm zemāk par pa-

matlīniju (245. att.).
Darbs jāsāk no apkakles apakšējās malas. Adīša-

nas virziens
— gareniskais. Noadiet dažas kārtas

rievotajā adījumā (mala), tad pārejiet pie pamatraksta
un adiet, samazinot valdziņu skaitu (sk. — zīmes

245. att.)! Kad apkakles augstums ir 10—14 cm, sā-

ciet adīt valnīšu rakstā (valdziņu skaits iepriekšē-
jais, bet adāmadatas vienu numuru tievākas) un,

noadījuši 3—4 cm, pabeidziet darbu ar dažām no

palīgdiegiem adītām kārtām! Adījumu noņemiet no

adāmadatas, pa piešūšanas līniju pagludiniet, un sa-

šujiet apkakles sānu malas! Tad pa šuvi pārlokiet
apkakli un ar krāsainu diegu iezīmējiet pretējās pu-

ses locījuma vietu! Noārdiet no palīgdiegiem adītās

kārtas un piespraudiet apkakli pie modeļa tā, lai

šuve atrastos mugurdaļas vidū, bet krāsainā iezī-

mē — priekšdaļas vidū! Kakla izgriezuma valdzi-

ņiem jābūt vaļējiem. Tagad noārdiet apkaklei vienu

kārtu, kas adīta novilnas dzijas, un ar dūrienu «val-

dziņš valdziņā» piešujiet to pie kakla izgriezuma!

Atstatu stāvoša sakuveida apkakle (sk. 244. att. b).

Apkakli adiet no apakšējās malas taisnstūra veidā

(246. att.)! Adījumam jābūt mīkstam, vaļīgam, tā-

pēc apkakle jāada ar resnām adāmadatām un vis-

labāk rievotajā adījumā — tajā mazāk redzamas

vaļīgā adījuma kļūmes. Kad apkakle noadīta, pabei-
dziet to ar dažām no palīgdiegiem veidotām kārtām

un izgludiniet malu! Adījumu sašujiet, salokiet pa

šuvi un iezīmējiet pretējās puses locījumu! Pēc tam

noārdiet no palīgdiegiem adītās kārtas un piedie-
dziet apkakli pie izstrādājuma kreisās puses (kakla
izgriezuma valdziņiem jābūt norauktiem)! Tad no-

ārdiet apkaklei vienu ar dziju adīto kārtu un no krei-
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244. att. a) kaklam pieguloša sakuveida ap-

kakle;

b) atstatu stāvoša sakuveida apkakle

sās puses pieketelējiet to pie kakla

izgriezuma!
Sakuveida apkakle kā kapuce (sk

247. att.). Mugurdaļas un priekšda

ļas pamatpiegrieztnē iezīmējiet jau-
no kakla izgriezuma līniju (248. att.)!
Adot izstrādājumu, kakla izgriezuma
valdziņus atstājiet nenorauktus! Ap-
kakli veidojiet šķērsvirzienā kā tais-

nu adījumu, to iesākot un nobeidzot

ar palīgdiegiem. Jāada vaļīgi, visla-

245. att. Kaklam piegulošās sakuveida ap-

kakles piegrieztne

bāk patentadījumā. Kad darbs pa-

beigts, malas, kas adītas no palīg-
diegiem, izgludiniet, noārdiet palīg-
diegus, vaļējos valdziņus savienojiet
ar dūrienu «valdziņš valdziņā»! Uz-

turot apkakli, piešujiet to pie kakla

izgriezuma!

246. att. Atstatu stāvošās sakuveida apkak-

les piegrieztne
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247. att. Sakuveida apkakle kā kapuce

Kapuce-apkakle (249. att.). Nereti

šūšanā kapuces formu modelē tieši

uz galvas, saliekot audumu sarežģī-
tās krokās. Ir arī kapuces tradicionā-

lās formas: klasiskā kapuce, anoraka,

micīte, kapuce-apkakle. Adīšanā iz-

manto klasisko kapuci, kas pēc for-

mas atgādina zeķes papēdi, bet it

īpaši izplatīta kapuce-apkakle. Ir vai-

rāki tās veidošanas paņēmieni.

248. att. Šādas apkakles piegrieztne

Aplūkosim vienkāršāko no tiem.

Kakla izgriezuma līnija mugurda-

ļas un priekšdaļas pamatpiegrieztnē
paliek bez pārmaiņām, tiek iezīmēti

tikai aizdares joslas un kapuces iz-

mēri (250. att. a).
Noadiet mugurdaļu un priekšdaļas,

atstājot nenorauktus kakla izgriezu-
ma valdziņus! Sašujiet izstrādāju-
mu, uzņemiet uz vienas adāmadatas

kakla izgriezuma valdziņus un, sākot

no punkta A, no darba labās puses
noadiet vienu labisko valdziņu kārtu!

Valdziņus līdz punktam A neizadot

pārceliet uz labo adāmadatu! Tālāk

adiet kapuci aizdares rakstā, piemē-
ram, rievotajā rakstā, pieaudzējot

valdziņus kapuces vidū, aizmugurē
(sk. -ļ- zīmes 250. att. a) vai kapu-
ces malā (250. att. b)\ Kad adījums
sasniedz 35—38 cm augstumu, pa-
beidziet darbu ar palīgdiegiem, pēc
gludināšanas tos noārdiet un vaļē-
jos valdziņus sašujiet ar dūrienu

«valdziņš valdziņā»!

Praktiski padomi

Kaklam piegulošu sakuveida ap-
kakli var adīt ne tikai gareniskajā
virzienā, bet arī šķērsvirzienā (251.
att.). Piekļaušanos kaklam panāk ar

daļējo adīšanu
— no piešūšanas lī-

nijas puses ik pēc 2 cm nenoada līdz

galam te 1/4, te 1/3 apkakles valdzi-

ņu (252. att.).
Atstatu stāvošu sakuveida apkakli

var noadīt šķērsvirzienā (taisnstūr-
veida gabals), bet pēc tam piešūt.
Visinteresantākā pēc formas ir svi-

ķeļainā adījumā adīta apkakle.
Sakuveida apkakli gludajā labis-

kajā adījumā (253. att.) veido ar da-

ļējās adīšanas palīdzību. Uz adām-

adatām Nr. 2 vai Nr. 2,5 uzmet val-

dziņus dubultam apkakles augstu-
mam (36—38 cm) un ik pēc 2 cm no

abām pusēm 6 reizes neizada 4 vai

5 valdziņus, tādējādi rodas nelielas

iešuves — katra 12 kārtu dziļa (254.

att.). Kad sānu malas ir vienādas

ar kakla izgriezuma apkārtmēru
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249. att. Kapuce-apkakle

251. att. Šķērsvirzienā adīta sakuveida ap-

kakle

250. att. Kapuces adīšana:

a — valdzinu pieaudzēšana uz pakauša da|as vi-

duslīnijas, b - valdziņu pieaudzēšana kapuces

ārējā malā

252. att. Daļējās adīšanas izmantošana ap-

kakles veidošanā
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253. att. Sakuveida apkakle gludajā labis-

kajā adījuma

254. att. Kakla izgriezuma forma un labis-
kajā adījumā adītas sakuveida apkakles pie-
grieztne

(47—48 cm), darbu pabeidz ar palīg-
diegiem (jāsāk adīt arī ar palīgdie-
giem), noņem no adāmadatas, gludi-
na, noārda ar palīgdiegiem adītās
kārtas

un sašuj ar dūrienu «val-

dziņš valdziņa». Kakla izgriezuma
malu novieto starp apkakles malām
un piediedz, pēc tam piešuj apkakli
ar neredzamo dūrienu vispirms no

kreisās puses, tad no labās puses.
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Reglāns

Pamatpiegrieztnes veidošana sieviešu 48. lieluma modelim

ar reglāna piedurknēm. Pamatpiegrieztne vīriešu

50. lieluma modelim arreglāna piedurknēm.
Kakla izgriezuma adīšanas aprēķināšana

23.

nodarbība

Izstrādājumus ar reglāna piedurknēm var ieteikt

visu lielumu augumiem, izņemot tikai tos, kuriem

pārlieku šauri un slīpi pleci. Pamatpiegrieztnes kon-

struēšanai nepieciešamos mērus noņem tieši tāpat
kā piegrieztnei ar iešūtām piedurknēm (sk. 7. nod.):

1. Kakla apkārtmērs Ka 18 cm

2. Krūšu apkārtmērs Kr a
48 cm

3. Gurnu apkārtmērs Ga 50 cm

4. Izstrādājuma garums Ig 65 cm

5. Rokas garums Rg un pleca garums Pg ■ 64 cm

6. Rokas apkārtmērs (pie delnas locītavas) Ra (d) 8 cm

Pamatpiegrieztnes veidošana sieviešu 48. lieluma

modelim (255. att.). Piegrieztnes konstruēšanā ietei-

cam izmantot tabulu, kas dota 8. nodarbībā, —
ta

palīdzēs ātri un bez k|ūdām izdarīt nepieciešamos

aprēķinus.
Tikls. Uz papīra augšējā kreisajā stūrī atzīmējiet

punktu A, no tā pa horizontāli uz labo pusi atlieciet

52 cm = Kr a + 4 cm = 48 cm + 4 cm (4 cm —

uzlaidums kustību ērtumam) un atzīmējiet punktu B!

Nogrieznis AB ir kakla līnija. No punkta A pa ver-

tikāli uz leju atlieciet izstrādājuma garumu

(65 cm) —
tā ir mugurdajas viduslīnija. Tad pabei-

dziet konstruēt četrstūri, kura malas ir 52 cm un

65 cm! Mugurdaļas viduslīnijai paralēla līnija ir

priekšdaļas viduslīnija, bet kakla līnijai paralēlā lī-

nija ir apakšmalas līnija.

Mugurdaļa. Uz mugurdaļas viduslīnijas no punkta
A uz leju atmēriet rokas izgriezuma dziļumu
23 cm = (Kr a:3) +7! Nosakot šo skaitli augu-

miem, kas valkā lielāku par 54. izmēru, minēto ap-

rēķinu nevar izmantot, jo rokas izgriezums iznāk

pārāk liels. Lieliem augumiem tas ir 24—25 cm

dziļš. Caur atrasto punktu novelciet krūšu līniju! No

punkta A pa vertikāli uz augšu nomēriet 2 cm un no

šī punkta pa labi uz
horizonta les atlieciet kakla iz-

griezuma platumu 5 cm = (Ka :3) — 1!

Uz krūšu līnijas no mugurdaļas vidus nomēriet

26 cm = (Kr a:2) -ļ- 2 un uz apakšmalas līnijas
26 cm = (Ga:2) + 1

—
uzlaidumu kustību

ērtumam gurnos. Ja apģērbs tiek vilkts pāri galvai,

uzlaidums nav vajadzīgs. Savienojot šos punktus,
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255. att. Pamatpiegrieztne sieviešu 48. lie-

luma modelim ar reglāna piedurknēm

iegūsiet sānu malas līniju. Pēc tam

uz krūšu līnijas no sānu malas pa
kreisi atlieciet 2 cm un iegūto punktu
savienojiet ar kakla izgriezuma aug-
stumu — tā ir mugurdaļas reglāna
līnija.

Priekšdaļa. Uz kakla līnijas no

punkta B pa kreisi nomēriet kakla

izgriezuma platumu 6 cm = Ka : 3, uz

viduslīnijas uz leju — kakla izgrie-
zuma dziļumu 5 cm = (Ka :3) — 1!

Uz krūšu līnijas no priekšdaļas vi-

duslīnijas nomēriet 26 cm =

= (Kr a: 2) + 2 un uz apakšmalas

līnijas 26 cm = (Ga: 2) -ļ- 1 vai

25 cm, ja apģērbu velk mugurā pāri
galvai! Savienojot iegūtos punktus,
izveidojas sānu mala. Līniju pagari-

niet uz leju 2—3 cm —
tā ir priekš-

daļas uzturējuma tiesa sānu vīlē ie-

šuves vietā. Uz krūšu līnijas no sānu

malas pa labi nomēriet 2 cm un ie-

gūto punktu savienojiet ar kakla iz-

griezuma platumu — tā ir priekšda-

ļas reglāna līnija!

Piezīme. Augumiem ar lielām krūtīm,

it īpaši, ja adījums ir stingrs, ieteicams vei-

dot iešuvi ne zemāk par 3—4 cm no rokas

izgriezuma. lešuves dzi]ums 4—6 cm (atka-
rībā no krūšu lieluma), garums

— 13—

14 cm.

Piedurkne. Novelciet vertikālu lī-

niju — piedurknes viduslīniju (pa-

gaidām"nenoteikta garuma) un aug-

šā atzīmējiet punktu C! No punkta C

uz leju nomēriet 23 cm — rokas iz-

griezuma dziļumu (tādu pašu kā mu-
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256. att. Pamatpiegrieztne vīriešu 50. lie-

luma modelim ar reglāna piedurknēm

gurdajai)! Caur iegūto punktu novel-

ciet horizontālu līniju uz abām pu-

sēm no piedurknes viduslīnijas un

nomēriet pa 20 cm = (Kr a : 3) +

+ 4 (piedurknes visplatākā daļa)!
Lieliem augumiem neveidojiet to lie-

lāku par 43—44 cm!

No punkta C pa horizontāli uz

abām pusēm nomēriet 3 cm = Ka: 3!

Tad piedurknes platākajā vietā uz

iekšpusi no malām nomēriet pa 2 cm

un savienojiet šos punktus ar iepriekš
iegūtajiem punktiem — tās ir piedur-
knes reglāna līnijas.

Tagad izmēriet mugurdaļas un

priekšdaļas reglāna līnijas (31 un

29 cm)! Piedurknes reglāna līnijas
jāuzzīmē tieši tādā pašā garumā
(piedurknes reglāna kreiso līniju sa-

šuj ar mugurda|as, bet labo
— ar

priekšdaļas reglāna līniju). TādēJ

pagariniet piedurknes reglāna līnijas
un uz tām nomēriet no lejas uz aug-

šu mugurdajas un priekšdaļas reglā-

na līniju garumu! Savienojuši iegū-
tos punktus ar ieliektu līniju, iegūsiet
kakla izgriezuma līniju.

No punkta, kurā kakla izgriezuma

līnija krustojas ar piedurknes vidus-

līniju, nomēriet uz leju Rg = 64 cm

un no iegūtā punkta uz abām pusēm
pa horizontāli atlieciet 10 cm =

= Ra(d) + 2. Tad piedurknes vis-

platāko vietu savienojiet ar apakšē-

jo daļu — izveidojas piedurknes sā-

nu malas.

Pamatpiegrieztne vīriešu 50. lie-

luma modelim ar reglāna piedurknēm



146

(256. att.). To zīmē pēc tāda paša
principa kā sieviešu augumam. Tālāk

doti mēri, kas nepieciešami piegriez-
tnes konstruēšanai.

1. Kakla apkārtmērs Ka . . 21 cm

2. Krūšu apkārtmērs Kr a . 50 cm

3. Gurnu apkārtmērs Ga . . 48 cm

4. Izstrādājuma garums Ig 70 cm

5. Rokas garums Rg un pleca ga-

rums Pg 72 cm

6. Rokas apkārtmērs (pie delnas lo-

cītavas) Ra (d) . . 10 cm

Kakla izgriezums. Reglāna piegrie-
zuma izstrādājumos kakla izgriezu-
ma līnijai ir dažas konstruktīvas

īpatnības. Tā sastāv no trim da-

ļām — mugurdaļas, priekšdaļas un

piedurknēm. Adot kakla izgriezuma

līniju pēc pamatpiegrieztnes, jūs va-

rat izmantot šādu praktisku aprēķi-
nu.

Mugurdaļas kakla izgriezums ir

taisna līnija. Valdziņus norauc pēc
kārtas vai atstāj vaļējus uz palīgpa-
vediena.

Piedurknes augšējā daļa ir līka lī-

nija. To sadala 3 vai 4 daļās, un kat-

ras daļas valdziņus katrā 2. kārtā ne-

izada līdz galam, pakāpeniski uzņe-

mot tos uz pavediena vai noraucot.

Priekšdaļas kakla izgriezums ir

līka līnija. To veido šādi: saskaita,
cik valdziņu ir kakla izgriezuma pla-
tumā, un iegūto skaitli sadala 3 vie-

nādās daļās. Ja ir atlikums, to pie-
vieno 1. daļai, skaitot no priekšda-

ļas vidus:

3 v. X 6 = 18 v. (Bh = 3 v.);
18 v. : 3 = 6 v.

Tad katras daļas valdziņus sadala

grupās: 1. daļu — grupās pa trīs

(3 v. + 3 v. = 6 v.), 2. daļu —

grupās pa divi (2 + 2 + 2 = 6) un

3. daļu — pa vienam (1 + 1 + 1 +

+ 1 + 1 + I=6). Ciparus ierak-

sta piegrieztnē. Pēc tam veido kakla

izgriezumu ar daļējo adīšanu, katrā

2. kārtā neizadot pa vienai valdziņu
grupai.
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Reglāna līniju adīšana

Kā aprēķināt valdziņu noraukšanu gar reglāna līnijām.

Dekoratīva noraukšana gludajā labiskajā adījumā:
«skujiņa», «pīnīte» un «stūrīši». Noraukšana reljefā adījumā

24.

nodarbība

Reglānu ada no apakšas uz augšu, veidojot deta-

ļas atsevišķi, pēc tam tās sašuj. To var adīt arī no

augšas — no kakla izgriezuma uz apakšu. Ar šo

paņēmienu iepazīsimies nedaudz vēlāk.

Valdziņu noraukšanu gar reglāna līnijām nereti

izmanto izstrādājuma dekoratīvai apdarei. Intervā-

lus starp noraukumiem nosaka pēc neliela slīpuma lī-

niju veidošanas aprēķināšanas principa (sk. 172.att.).
Līdztekus var izmantot arī praktisku aprēķinu, kurš

pamatojas uz to, ka ritms, kādā norauc valdziņus
gar reglāna līnijām, parasti ir vienāds gandrīz vi-

siem rakstiem neatkarīgi no dzijas un adāmadatu

rupjuma:
mugurdaļā valdziņus norauc pa vienam katrā

2. kārtā, adījuma malās saadot pa 2 valdziņiem kopā;
priekšda|ā noraukumu ritms ir retāks — sākumā

3 vai 4 reizes saada pa 2 valdziņiem kopā pēc 3 kār-

tām (t. i., katrā 4. kārtā), bet tālāk, tāpat kā mugur-

da|ā,katrā 2. kārtā;

piedurknēm: sākumā 5 vai 6 reizes saada pa 2 val-

dziņiem kopā katrā 4. kārtā, pēc tam — katrā 2. kār-

tā. '

Pirms sāk noraukt valdziņus gar reglāna līnijām,
tie jānorauc horizontālajās da|ās (2 cm).

Dekoratīvi valdziņu noraukumi

gar reglāna līnijām
gludajā labiskajā adījumā

Aplūkosim vienkāršākos variantus.

Noraukums «skujiņā» (257. att. a). Treniņam uz-

metiet nepāra valdziņu skaitu, piemēram, 35!

I. kārta
—

3 valdziņi labiski, nākamos 3 valdzi-

ņus adiet šādi: vispirms 2. un 3. valdziņu kopā la-

biski aiz aizmugurējām malām, pēc tam, nenolaižot

tos no adāmadatas, 1. valdziņu labiski aiz aizmugu-
rējās malas. Tad adiet labiski, bet pēdējos 7 valdzi-

ņus (ieskaitot malējo) izadiet šādi: vispirms 3. val-

dziņu labiski aiz priekšējās malas (skaitiet no labās

uz kreiso pusi), tad, nenolaižot to no adāmadatas,

1. un 2. valdziņu saadiet kopā labiski aiz priekšējām
malām, pēc tam 3 labiski un malējais valdziņš.
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Tādējādi šaja kārta valdziņu skaits

samazinājās par 2 valdziņiem.
2. kārta un visas kreisās puses

kārtas — kreiliskie valdziņi. Norau-

kumu nav. 7 valdziņus katrā malā,
ieskaitot malējos valdziņus, adiet va-

ļīgāk un katrā ziņā parastos kreilis-

kos valdziņus, nevis «vecmāmiņu»
kreiliskos valdziņus!

Turpiniet adīšanu, pamīšus adot 1.

un 2. kārtu, kamēr paliek tikai 13 val-

dziņi!

Noraukums «pīnīte» (257. att. b).
Uzmetiet nepāra skaita valdziņus,

piemēram, 35!

1. kārta
— 1 valdziņš kreiliski

(šuvei), nākamos 2 valdziņus pirms
izadīšanas samainiet vietām: neiz-

adot pārceliet tos uz labo adāmada-

tu, pēc tam kreiso adāmadatu iedu-

riet no mugurpuses 1. valdziņā un

tad labo adāmadatu izvelciet no 2

valdziņiem, tūlīt to ieduriet no priekš-
puses 2. valdziņā, uzņemiet to uz

kreisās adāmadatas un 1. valdziņu
izadiet labiski aiz priekšējās malas,
bet 2. valdziņu kopā ar blakus esošo

valdziņu — labiski aiz aizmugurē-
jām malām! Tālāk visus valdziņus
adiet labiski, kārtas beigās pēdējos
5 valdziņus, ieskaitot malējo, izadiet

šādi: vispirms samainiet vietām 2.

un 3. valdziņu, tādēļ neizadot pārce-
liet uz labo adāmadatu pirmos 3 val-

dziņus, tad kreiso adāmadatu no

priekšpuses ieduriet vidējā no tiem

(2.), pēc tam izvelciet labo adāmada-

tu no vidējā un pēdējā (3.) valdziņa,
tūlīt ieduriet to 3. valdziņā un uzņe-
miet to uz kreisās adāmadatas! Tad

atkal uzņemiet uz kreisās adāmada-

tas 1. valdziņu! Tagad adiet šādi:

2 valdziņi kopā labiski aiz priekšē-
jām malām, 1 labiski aiz aizmugurē-
jās malas, 1 kreiliski (šuvei) un ma-

lējais valdziņš.
2. kārta — adiet atbilstoši rak-

stam, noraukumu nav! Katrā malā

4 valdziņus, ieskaitot malējo valdzi-

ņu, adiet vaļīgi, 2 kreiliskos no tiem

adiet parastos, nevis «vecmāmiņu»
valdziņus!

Turpiniet adīšanu, pamīšus adot

1. un 2. kārtu, kamēr paliek tikai

9 valdziņi!
Noraukums «stūrīši» (257. att. c).

Uzmetiet nepāra skaita valdziņus,

piemēram, 41!

1. kārta — 5 valdziņi kreiliski,

turpmākie —
labiski. Pēdējos 5 val-

dziņus, neskaitot malējo, adiet krei-

liski!

2., 3. un 4. kārta — atbilstoši rak-

stam, noraukumu nav.

5. kārta
—

3 valdziņi kopā labis-

ki, 4 kreiliski, tad labiskie valdziņi.

Pēdējos 7 valdziņus, neskaitot malē-

jo, adiet šādi: 4 kreiliski, 3 kopā krei-

liski un malējais valdziņš. Tādējādi
kārtā valdziņu skaits samazinājās
par 4 valdziņiem.

6., 7. un 8. kārta
— atbilstoši rak-

stam, noraukumu nav.

9. kārta — atkārtojiet no 5. kārtas

tik ilgi, kamēr paliek tikai 13 val-

dziņi!

Valdziņu noraukšana

gar reglāna līnijām reljefā adījumā

Visvienkāršākais valdziņu norauk-

šanas veids ir to noraukšana malās:

malējo un tam blakus esošo valdziņu
saada kopā labiski vai kreiliski. Ta-

ču biežāk valdziņus norauc tā, lai

izceltu reglāna līniju. Pie tam norau-

kumu veidi ir daudzveidīgi, tāpat kā

raksti, tomēr tie visi pakļaujas vie-

nam nosacījumam — valdziņu no-

raukšanai jāizmanto tā raksta kārta,
kurā visvieglāk noraukt, un tajā gar

reglāna līniju jānorauc vienā paņē-
mienā viens raksta motīvs. Tā, pie-
mēram, ja raksta motīvs sastāv no

diviem valdziņiem, tad saada kopā
trīs valdziņus — tādējādi kārtā tiek

noraukti 2 valdziņi (viens motīvs) un

raksts netiek izjaukts. Ar šāda veida

noraukšanu iepazīsimies «šūniņu»

raksta paraugā (258. att.).
Uzmetiet nepāra skaita valdziņus,

piemēram, 41, un noadiet 2—3 cm

garu gabalu (raksts veidojas kreisajā
pusē)!
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257. att. Valdziņu dekoratīva noraukšana gar

reglāna līnijām:

a — skujiņa, b — pīnīte, c
—

stūrīši

1. kārta — 1 labiski, 1 apmetums,
1 valdziņu nocelt utt. Pirms malējā

valdziņa apmetumu neveidot.

2. kārta
—

1 kreiliski, 1 apmetums,
1 valdziņu nocelt (nocelt reize val-

dziņu un apmetumu, skaitot tos par

1 valdziņu) utt.

3. kārta
— labiskie valdziņi (val-

dziņu ar 2 apmetumiem izadīt la-

biski kā 1 valdziņu) utt.

4. kārta — labiskie valdziņi.
5. kārta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

Adot darbu pēc piegrieztnes, reglā-
na horizontālās līnijas daļa norauc

noteiktu skaitu valdziņu, norauku-

mam obligāti jāsastāv no veseliem

motīviem. Sajā piemērā vislabāk no-

raukt valdziņus 3. «šūniņu» raksta

kārtā, kad visi valdziņi tiek adīti la-

biski. Kārtas sākumā norauciet vie-

nu aiz otra 2 valdziņus — uz krei-

sās adāmadatas pirmais atradās la-

biskais valdziņš bez apmetumiem. Tā-

lāk līdz galam adiet labiskos valdzi-

ņus!

Adījumu apgrieziet, kārtas sakumā

norauciet tikpat valdziņu, cik to bija
noraukts pretējā malā, un ar labis-

kiem valdziņiem noadiet 4. kārtu līdz

galam! Tad adiet 1. kārtu (tai jābei-
dzas ar labisko valdziņu un malējo

valdziņu), kā arī 2. un 3. raksta

258. att. Valdziņu noraukšana gar reglāna

līnijām reljefā adījumā

kārtu, unpēc tam sāciet noraukt gar

reglāna līnijām! Visērtāk to izdarīt

raksta 4. kārtā, kad visa kārta tiek

adīta ar labiskiem valdziņiem. Rau-

ciet 5 valdziņu attālumā no adījuma

malām, ieskaitot malējo valdziņu

(2 motīvi), bet 6., 7. un 8. valdziņu

saadiet kopā kreiliski pec iespējas

ciešāk! Tad adiet labiskos valdziņus,
līdz uz adāmadatas paliek 8 valdzi-

ņi (ar malējo valdziņu): pirmos 3

valdziņus saadiet kopā kreiliski, tad

4 labiski un malējais valdziņš! Tā-

dējādi šajā kārtā valdziņu skaits sa-

mazinājās par 4 valdziņiem, tapec

katru kārtējo noraukumu izdariet pec

3 kārtām (4. kārtā), nevis katrā

2. kārtā, kā tas jādara pec parastā

aprēķina! Adiet paraugu, noraucot

valdziņus, kamēr paliek tikai 15 val-

dziņi!

Piezīme. Ja «šūniņu> rakstu ada

stingri, valdziņi jānorauc divreiz retāk, neka

aprēķināts, t. i., pēc 7 kārtām.
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No kakla izgriezuma sākts reglāns

No kakla izgriezuma sākta reglāna priekšrocības un trūkumi.

Daii paņēmieni, kā pieaudzēt valdziņus gar reglāna līnijām.
Kā aprēķināt darba sākšanai nepieciešamo valdziņu skaitu.

Kakla izgriezuma adīšanas īpatnības

25.

nodarbība

No kakla izgriezuma sākta reglāna priekšrocības
un trūkumi. Adīšanai no kakla izgriezuma ir savas

pozitīvās un negatīvās puses. Šīs metodes priekšro-
cība ir tā, ka mugurdaļa, priekšdaļa un piedurknes
līdz sānu vīlēm tiek adītas vienlaikus un izstrādā-

jumu nevajag sašūt pa reglāna līnijām. Pie tam

adīšana no augšas uz leju dod iespēju pagarināt iz-

strādājumu ar viselementārāko paņēmienu: vajag
tikai noārdīt apakšmalā 1 vai 2 kārtas, uzņemt va-

ļējos valdziņus uz adāmadatas un noadīt to vajadzī-

gajā garumā. It sevišķi ērti tas ir bērnu apģērbā. Un

beidzot — dzijai, ko iegūst, izārdot apģērbu, kas

sākts adīt no kakla, ir daudz mazāk galu, un tāpēc
tā ir noderīgāka turpmākajai izmantošanai.

Sīs metodes trūkumi. Darbā bez piegrieztnes, pēc
acumēra nepieredzējušai adītājai modelis var iznākt

mazāks vai lielāks par vajadzīgo izmēru. Adīt no

augšas ir grūtāk, jo darbā vienlaikus atrodas vai-

rākas detaļas, it sevišķi, ja tā ir kleita vai liela iz-

mēra svīteris. Dažus rakstus nevar adīt aplī, tāpēc
rakstu izvēle ir ierobežota. Un pats galvenais — pēc
darba pabeigšanas šādi darinātus adījumus ir grūti
gludināt.

Apsverot visas priekšrocības un trūkumus, ietei-

cams sākt adīt no kakla izgriezuma ierobežota sor-

timenta apģērbus: bērnu apģērbus, plānas vasaras

blūzes, vestes, pončo.

Valdziņu pieaudzēšana gar reglāna līnijām. Pirms

iepazīties ar to, kā aprēķināt no kakla izgriezuma
sākta reglāna adīšanu, aplūkosim dažus paņēmienus,
kā pieaudzēt valdziņus gar reglāna savienojuma lī-

nijām, jo izpildījuma pamatā ir valdziņu pieaudzē-
šana gar reglāna līnijām (tās ir 4), no kurām katru

var veidot 1 vai vairāki valdziņi. Šī līnija var būt

arī diezgan plata — tajā var adīt pīnes vai reljefus
rakstus.

/. paņēmiens (259. att.). Gludais labiskais adī-

jums. Reglāna līniju veido 1 valdziņš, kuru gan no

darba labās, gan no kreisās puses ada labiski. Tre-

niņam uzmetiet nepāra skaita valdziņus (piemē-
ram, 11) un labiski izadiet sagatavošanās kārtul Ar

krāsainu pavedienu iezīmējiet vidējo valdziņu (6., ie-

skaitot malējo valdziņu) — reglāna līnijas sākumu!
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1. kārta (darba labā puse) — pēc
malējā valdziņa 4 kreiliski, 1 apme-

tums (pret sevi), 1 labiski, 1 apme-

tums (pret sevi), 4 labiski un malē-

jais valdziņš.
2. kārta (darbakreisā puse) — pēc

malējā valdziņa 4 kreiliski, tad iz-

adiet apmetumu labiski aiz aizmu-

gurējās malas, 1 labiski, izadiet ap-
metumu labiski aiz aizmugurējās ma-

las, 4 kreiliski un malējais valdziņš.
3. kārta

— pēc malējā valdziņa
5 labiski, 1 apmetums, 1 labiski, 1 ap-

metums, 5 labiski un malējais val-

dziņš.

Turpiniet adīt, katrā labās puses

kārtā pieaudzējot pa 1 valdziņam
abās reglāna līnijas pusēs! Kreisās

puses kārtās apmetumus izadiet, kā

norādīts, tādā gadījumā caurumiņi,
kas radušies no apmetumiem, gan-
drīz nav redzami! Kreisās puses kār-

tās valdziņus nepieaudzējiet! Adiet,
līdz uz adāmadatas paliek 27 —29

valdziņi, un pēc tam norauciet tos!

Uzskata, ka šāds valdziņu pieaudzē-
šanas paņēmiens ir visvienkāršākais,

tāpēc tp var izmantot, veidojot reglā-
nu ne tikai gludajā labiskajā adīju-
mā, bet arī sarežģītiem rakstiem.

2. paņēmiens (260. att.). Gludais

labiskais adījums. Reglāna līniju
veido 1 valdziņš, kuru no darba la-

bās puses ada kreiliski, bet no krei-

sās puses —
labiski.

Treniņam uzmetiet nepāra skaita

valdziņus, piemēram, 11, un sagata-
vošanās kārtu noadiet ar labiskiem

valdziņiem! Ar krāsainu pavedienu
iezīmējiet vidējo valdziņu (6., ieskai-

tot malējo valdziņu) — tas ir reg-
lāna līnijas sākums.

1. kārta — pēc malējā valdziņa
4 labiski, 1 kreiliski, 4 labiski un ma-

lējais valdziņš.
2. kārta — pēc malējā valdziņa

4 kreiliski, 1 apmetums (no sevis),
1 labiski, 1 apmetums (pret sevi),

4 kreiliski un malējais valdziņš.
3. kārta — pēc malējā valdziņa

4 labiski, apmetumu izadiet labiski

aiz aizmugurējās malas, 1 kreiliski,

apmetumu izadiet labiski aiz priekšē-

259. att. Valdziņu pieaudzēšana gar reglāna

līnijām. 1. paņēmiens

260. att. Valdziņu pieaudzēšana gar reg-

lāna līnijam. 2. paņēmiens

261. att. Valdziņu pieaudzēšana gar reglā-

na līnijām. 3. paņēmiens

jās malas, 4 labiski un malējais val-

dziņš.
4. kārta

—
adiet tāpat ka 2. kārtu,

pie tam ņemot vērā, ka kreilisko val-

dzinu skaits pēc pieaudzējumiem pa-

lielināsies: 4, 5, 6, 7 utt. Turpiniet

adīt, pieaudzējot valdziņus katra

kreisās puses kārtā, labās puses
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262. att. Valdziņu aprēķināšana no kakla

sāktam modelim ar reglāna piedurknēm

263. att. Sākuma kārtas valdziņu sadalīšana

daļās reglāna veidošanai
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kārtās pieaudzējumu nav! Kad uz

adāmadatas ir 27—29 valdziņi, no-

rauciet tos!

3. paņēmiens (261. att.). Gludais

labiskais adījums. Reglāna līniju vei-

do 3 valdziņi, kuri darba labajā pu-
sē tiek adīti labiski, bet kreisajā pu-
sē — kreiliski.

Treniņam uzmetiet nepāra skaita

valdziņus, piemēram, 15, un izadiet

tos labiski! Tad ar krāsainu pavedie-
nu iezīmējiet 3 vidējos valdziņus —

tas ir reglāna līnijas sākums.

1. kārta (darba labā puse) — pēc
malējā valdziņa 4 labiski, pēc tam no

1 valdziņa izadiet 3 (adiet šādi: 1 la-

biski aiz aizmugurējās malas, 1 ap-
metums pret sevi, 1 labiski aiz aiz-

mugurējās malas no tā paša valdzi-

ņa), tad 3 labiski, pēc tam no 1 val-

dziņa 3 valdziņi, 4 labiski un malē-

jais valdziņš.
2. kārta un visas pāra kārtas (dar-

ba kreisā puse) — pieaudzējumu
nav, visus valdziņus adiet kreiliski,
to skaitā arī apmetumus!

3. kārta — labiskie valdziņi (pie-
audzējumu nav).

5. kārta — pēc malējā valdziņa
6 labiski, tad no 1 valdziņa 3 val-
dziņi (tāpat kā 1. kārtā), 3 labiski,
no 1 valdziņa 3 valdziņi, 6 labiski
un malējais valdziņš.

Turpiniet adīt, darba labajā pusē
pieaudzējot valdziņus pēc katrām

3 kārtām (4. kārtā)! Kreisajā pusē
pieaudzējumu nav. Kad uz adāmada-

tas ir 33—35 valdziņi, norauciet tos!

Tads pieaudzējumu paņēmiens ietei-

cams tikai gludajam labiskajam adī-

jumam.

Valdziņu aprēķināšana darba sāk-

šanai (262. att.). Noadiet tā raksta

paraūgu, kurā tiks darināts modelis,
un pēc parauga aprēķiniet adīšanas

blīvumu (1 cm 2,5 valdziņi, 2. numu-

ra adāmadatas). Izmērjet kakla ap-
kārtmēru, piemēram, 36 cm (domāts
sieviešu 48. lieluma modelis)! Adī-

šanas blīvumu reizinot ar 36, iegū-
siet valdziņu skaitu, kāds nepiecie-
šams darba sākšanai.

2,5 v. X 36 = 90 v.

No iegūtā skaitļa atņemiet reglā-
na līniju valdziņus (4 līnijas)! Ja

pieņemsim, ka katru līniju veido

1 valdziņš, tad jāatskaita 4 valdzini:

90 v. — 4 = 86 v.

Atlikušos valdziņus (86) sadaliet

3 vienādās daļās:
86 v. : 3 = 28 v. un 2 v. atlikumā.

1. daļa (28 valdzini) -r-mugurda-
ļai.

2. daļa (28 valdziņi) — divām pie-
durknēm, 14 valdziņi katrai.

3. daļa (28 valdziņi) — priekšda-
ļai. Ja ir atlikums, to pievienojiet
priekšdaļas valdziņiem — 28 v +

+ 2 v. atlikuma = 30 v. Priekšda-

ļai jāpievieno vēl daži valdziņi, atņe-
mot tos no piedurknēm paredzēta-

jiem valdziņiem. Katra piedurkne jā-
sašaurina par 1,5 cm. Pie minētā

adīšanas blīvuma 1,5 centimetros ir

4 valdziņi. Tātad no katras piedur-
knes jāatņem 4 valdzini:

14 v. — 4 v. = 10 v.

Priekšdaļai pievienojiet valdziņus,
kas paņemti no piedurknēm pare-

dzētajiem valdziņiem:

30 v. + 8 v. = 38 v.

Ja modelim priekšdaļā ir aizdare,

tad aizdares joslas valdziņu skaits

jāpieskaita aprēķina sākotnējam
skaitlim, t. i., skaitlim 90. Tā, piemē-
ram, aizdares joslas platums ir 10

valdziņi, tādā gadījumā 90 v. -ļ-

-ļ- 10 v. = 100 v. —
tas ir darba

sākumam nepieciešamais valdzinu

skaits (263. att.).
Adīšana. Ņemiet palīgpavedienu,

uzmetiet uz adāmadatām 100 valdzi-

ņus un noadiet ar labiskajiem val-

dziņiem 2 sagatavošanās kārtas

(malu)! Tad pēc iepriekš minētā ap-

rēķina sadaliet adījumu daļās, sākot

dalījumuno malām! Ar krāsainu die-

gu iezīmējiet aizdares joslas un reg-

lāna līniju valdziņus! Pēc tam ar

dziju izadiet 1 kreilisko valdziņu
kārtu un no nākamās kārtas sāciet

pamatrakstu, izmantojot daļējo adī-

šanu! Tas vajadzīgs tāpēc, lai mu-

gurdaļas kakla izgriezums būtu 4—

5 cm augstāks par priekšdaļas kakla
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izgriezumu. Daļējai adīšanai piedur-
kņu valdziņus sadaliet 4 daļās, bet

priekšdaļas kakla izgriezumu 6—B

daļās, neskaitot aizdares joslu (sk.
263. att.)! Tagad adiet pamatraksta
1. kārtu: aizdares joslu izadiet blīvā

rakstā, piemēram, rievotajā adījumā
(10 valdziņus), tad pamatrakstā krei-

so priekšdaļu, pēc tam piedurkni,
mugurdaļu un labās piedurknes ce-

turto daļu (šajā piemērā 3 valdziņus
mugurdaļas pusē, t. i., līdz pirmajai
atzīmei labajā piedurknē)! Tad adī-

jumu apgrieziet un noadiet kreisās

puses kārtu līdz pirmajai atzīmei krei-

sajā piedurknē (pirmo ceturtdaļu)!
Darbu apgrieziet un noadiet 3. kārtu

līdz otrajai atzīmei labajā piedurknē!
Tādā veidā pilnībā tiek izadīti tikai

mugurdaļas valdziņi, bet priekšdaļu
un piedurkņu valdziņi — pa daļām.
Veicot daļējo adīšanu, vienlaikus pie-
audzējiet valdziņus gar reglāna lī-

nijām pēc viena no iepriekš ieteikta-

jiem paņēmieniem! Kad pakāpeniski
darbā iesaistīti visi piedurkņu un

priekšdaļu valdziņi, tālāk adiet pēc
parastā paņēmiena, līdz reglāna līni-

ju garums mugurdajā būs 30—32 cm,

priekšdaļā — 28—30 cm (48. lie-

lums)! Pēc tam visas detaļas adiet

atsevišķi vajadzīgajā garumā!
Priekšdaļas var adīt 2—3 cm garā-
kas par mugurdaļu — uzturējums
iešuves vietā. Adījumu izgludiniet,
sašujiet piedurknes un sānu malas,
uzturot priekšdaļas! Kakla izgriezu-
mā atārdiet palīgpavedienu, vaļējos
valdziņus uzņemiet uz adāmadatas

(vislabāk ar kaprona trosīti) un no-

adiet valnīti vai apkakli, kā iecerēts

pēc modeļa!
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Nedaudzpar tamborēšanu

Tamborēšanas īpatnības. Pamatelementi.
Kā ledurt tamboradatu lepriekšējā kārti. Stabiņa uzbūve

26.

nodarbība

Adītājas nereti ņem palīgā tamboradatu: ar to var

ātri uzņemt noirušo valdziņu; izvilkt pavedienu cauri
lielai valdziņu grupai; aptamborēt adījuma malu;
notamborēt pogas, mežģīnes, puķes, aukliņu apda-
rei utt.

Tamborēšana ir viens no visvieglākajiem un vis-

saistošākajiem rokdarbu veidiem. lemācīties tambo-

rēt var bez īpašām pūlēm —
daudzkārt ātrāk nekā

adīt. Tamborējums parasti maz izstiepjas, tāpēc
tam var izmantot ne vien vilnas dziju, bet arī kok-

vilnas diegus. Tāpat kā adāmadatas, tamboradatas

tiek iedalītas pēc numuriem. Tamboradatas nu-

murs — tas ir tās diametrs milimetros, piemēram,
2. numura tamboradatas diametrs ir 2 mm. Jo rup-

jāki ir tamborējumam paredzētie diegi, jo lielākam

jābūt tamboradatas numuram. Vēl ir speciālas tam-

boradatas: tās ir 15—20 cm garākas par parasta-
jām (tamboradatas normālais garums ir 12—15 cm).
Ar tām tamborē īpatnējā veidā, un tādus tamborēju-
mus sauc par tunēziskajiem — to raksti ir oriģi-
nāli un skaisti.

Tamborēšanu sāk no vienas cilpiņas. To izveido

no kamola attīta pavediena galā (264. att.). Cilpiņu

saņem kreisajā rokā ar īkšķi un rādītāja pirkstu.
Darba pavedienu uzliek uz kreisās rokas rādītāja
pirksta. Labajā rokā tur tamboradatu (kā zīmuli),
iedur to cilpiņā, aizķer pavedienu (265. att.) un

izvelk tai cauri — izveidojas pirmā cilpiņa, —
to

sauc par gaisa cilpiņu. Visas turpmākās cilpiņas
tamborē tieši tāpat; veidojas gaisa cilpiņu pīnīte
(266. att.) — pamatne nākamajam rakstam.

Pusstabiņi (267. att.). Notamborējiet pīnīti no

10—15 cilpiņām!
1. kārta — ieduriet tamboradatu pīnītes 2. cilpiņā,

neskaitot cilpiņu uz tamboradatas, aizķeriet darba

pavedienu un izvelciet to cauri pīnītes cilpiņai un cil-

piņai, kas atrodas uz tamboradatas, un tā cauri kat-

rai pīnītes cilpiņai!
Ar pusstabiņu parasti savieno gaisa cilpiņu pīnīti

apjveida tamborējuma sākumam, nostiprina adītas
aizdares joslas malu, aptamborē vestes roku izgrie-
zumus utt.

Lai iepazītos ar citiem tamborēšanas elementiem,
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264. att.

265. att.

264.—266. att. Pīnītes tamborēšana

267. att. Pusstabiņi

aplūkosim visvienkāršāko darba paņē-
mienu — kārtu tamborēšanu virzie-

nā no labās uz kreiso pusi: kad no-

tamborēta kārta, tamborējumu ap-

griež un tamborē jaunu kārtu
—

at-

kal no labās uz kreiso pusi. Pie tam

tamborējuma sānu malās jāveido pa-
cēluma cilpiņas.

Pacēluma cilpiņas jeb malējās cil-

piņas. Vienu vai vairākas gaisa cil-

piņas, ko tamborē pirms jaunās kār-

tas sākšanas, sauc par pacēluma cil-

piņām. To skaits atkarīgs no kārtas

augstuma. Tā, piemēram, pirms īso

stabiņu kārtas tamborēšanas pacēlu-
mam jāveido 1 gaisa cilpiņa, bet

pirms divkāršo stabiņu kārtas
—

2 gaisa cilpiņas. Pacēluma cilpiņas
labāk tamborēt kārtas beigās un pēc
tamborējuma apgriešanas sākt jau-
nu kārtu.

īsie stabiņi (268. att.). Notambo-

rējiet pīnīti no 16 cilpiņām!
1. kārta —

ieduriet tamboradatu
3. pīnītes cilpiņā, neskaitot cilpiņu,
kas atrodas uz tamboradatas, aizķe-
riet darba pavedienu un izvelciet to

cauri pīnītes cilpiņai, tad vēlreiz ap-

ķeriet pavedienu un izvelciet to cauri

abām cilpiņām, kas atrodas uz tam-

boradatas, un tā katrā pīnītes cil-

piņā! Jāizveidojas 14 īsajiem stabi-

ņiem. 1 gaisa cilpiņa pacēlumam
(malējā).

2. kārta
—

katra pamatnes cilpiņā

tamborējiet 1 īso stabiņu, iedurot

tamboradatu zem abām pamatnes
cilpiņas malām (269. att.) — pavi-
sam 14 stabiņi.

3. kārta
—

rakstu atkārtojiet no

2. kārtas un katrreiz, kad notambo-

rēta kārta, saskaitiet stabiņus — jā-
būt 14 stabiņiem.

Piezīme. Tamborētājas iesācējas tam;
borējuma malās nereti zaudē stabiņus vai

iztamborē liekus. Visbiežāk tas notiek tajā
brīdī, kad veido 1. stabiņu; tamboradata jā-

iedur pamatnes l. cilpiņā —
tā saskaras ar

cilpiņu, no kuras iztamborēta pacēluma cil-

piņa. Ja k|ūdaini iedur tamboradatu nevis

pamatnes 1. cilpiņā, bet gan 2., tad kārtā

kļūst par vienu stabiņu mazāk; savukārt,

ja iedur tamboradatu tajā cilpiņa, no kuras

iztamborēta pacēluma cilpiņa, — rodas lieks

stabiņš.
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Vienkāršais stabiņš (270. att.).

Notamborējiet pīnīti no 17 cilpiņām!
1. kārta — ap tamboradatu apme-

tiet pavedienu, ieduriet tamboradatu

4. pīnītes cilpiņā, neskaitot cilpiņu

uz tamboradatas, izvelciet darba pa-

vediena cilpiņu, aizķeriet pavedienu

un izvelciet to caur cilpiņu un apme-

tumu, atkal aizķeriet pavedienu un

izvelciet to caur abām cilpiņām, kas

atrodas uz tamboradatas, un tā katrā

pīnītes cilpiņā; 2 gaisa cilpiņas pa-

cēlumam!

2. kārta
— tamborējiet vienkāršos

stabiņus katrā pamatnes cilpiņā, ie-

durot tamboradatu zem abām cilpi-

ņas malām!

3. kārta — rakstu atkārtojiet no

2. kārtas!

Divkāršos (un augstākus) stabiņus
tamborē tieši tāpat, tikai pirms tam-

boradatas ieduršanas pamatnes cil-

piņā pavedienu ap tamboradatu ap-

met divas (vai vairākas) reizes, pēc
tam izvelk cilpiņu no pamatnes cil-

piņas, aizķer pavedienu un izvelk to

cauri 2 cilpiņām uz tamboradatas,
tad atkal aizķer pavedienu un izvelk

cauri 2 palikušajām cilpiņām.
Kūlītis (271. att.). Notamborējiet

pīnīti no 15—20 cilpiņām un uz tās

īso stabiņu kārtu (malu)!
1. kārta — 2 gaisa cilpiņas pacēlu-

mam; nākamajā cilpiņā tamborējiet
kūlīti! Izdariet apmetumu, tambor-

adatu ieduriet zem abām pamatnes
cilpiņas malām, izvelciet pavedienu,
izdariet apmetumu, vēlreiz ieduriet

tamboradatu tajā pašā vietā, izvel-

ciet pavedienu un dariet tā 2—5 rei-

zes atkarībā no pavediena rupjuma!
Tad vēlreiz aizķeriet pavedienu un

visas cilpiņas, kas atrodas uz tam-

boradatas, satamborējiet kopā — iz-

veidojas 1 cilpiņa; aizķeriet pavedie-
nu un iztamborējiet arī šo cilpiņu.
Pec tam iztamborējiet 2 gaisa cilpi-
ņas, izlaidiet 1 pamatnes cilpiņu un

nākamajā veidojiet kūlīti! Un tā pa-

mīšus līdz kārtas beigām.
Tamboradatas ieduršanas paņē-

mieni. Tamboradatu var iedurt ie-

priekšējā kārtā astoņos veidos. Ja

268. att. Īsie stabiņi

269. att. Īsie stabiņi, durot tamboradatu zem

abām pamatnes cilpiņas malām

270. att. Vienkāršie stabiņi

271. att. Kūlītis
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272. att. Stabiņa augšdaļas uzbūve. Skats

no darba kreisās puses

273. att. Astoņi varianti, kā tamboradatu var

iedurt pamatnes kārtā

notamborēta īso, vienkāršo vai garo

stabiņu kārta, diegu pinums stabiņu
augšējā daļā (272. att., skats no

darba kreisas puses) dod iespēju da-

žādi iedurt tamboradatu. Atkarībā no

tamboradatas ieduršanas veida katr-

reiz mainās tamborējuma virsma.

274. att. Tamborēšana, durot tamboradatu
zem pamatnes cilpiņas aizmugurējās malas

Galvenais paņēmiens ir šāds: tam-

boradatu iedur zem abām pamatnes
cilpiņas malām (273. att. a.). To uz-

skata par klasisko paņēmienu. Visus

pārējos paņēmienus izmanto retāk,

un, ja kāds no tiem ir jālieto, tam-

borējumu aprakstos tas ir norādīts.

Tātad tamboradatu var iedurt zem

abām cilpiņas malām (273. att. a),
zem priekšējās malas, (b), zem aiz-

mugurējās malas (c), kājiņas vidū

virs iepriekšējās kārtas cilpiņas vai

zem tās (d), no kājiņas priekšpuses
(c), aiz kājiņas (f), zem iepriekšē-
jās kārtas cilpiņas (g) un, beidzot,

zem iepriekšējās kārtas cilpiņas tur-

pinājuma aizmugurē, aizķerot vienu

no cilpiņas malām (h).
Četrus nominētajiem paņēmieniem

aplūkosim sīkāk.

Tamborēšana, durot tamboradatu

zem pamatnes cilpiņas aizmugurējās
malas (274. att.). Tā visbiežāk tam-

borē aplī: aptamborē roku izgriezu-
mus vestei, modeļa apakšmalu un

piedurkņu galus, cepurītes augšda-
ļai pietamborē apmali. Raksts atgā-
dina adījuma rakstu, tāpēc tas ar

adījumu labi saskan.

Notamborējiet 20—30 gaisa cilpi-
ņas, ar pusstabiņu savienojiet tās ap-
lī un notamborējiet 1 īso stabiņu kār-

tu! Tālāk visās apļa kārtās tamborē-

jiet īsos stabiņus, durot tamborada-

tu zem pamatnes cilpiņas aizmugu-
rējās malas! Rakstu var tamborēt

arī nevis aplī, bet turpejošās un at-

pakaļejošās kārtās. Tādā gadījumā
1 īso stabiņu kārtu tamborē, durot

tamboradatu zēm cilpiņas aizmugu-
rējās malas, bet nākamo kārtu tam-

borē, durot to zem priekšējās malas.

Tā pamīšus tamborē vienu un otru

kārtu.

Tamborēšana, durot tamboradatu

zem iepriekšējās kārtas cilpiņas
(275. att.). Notamborējiet pīnīti no

25—30 cilpiņām, ar pusstabiņu savie-

nojiet to aplī! 1 kārtu notamborējiet
ar īsajiem stabiņiem, pārējās kārtas

veidojiet tāpat, tikai tamboradatu du-

riet no augšas zem iepriekšējās kār-

tas. cilpiņas, tāpēc pamatnes cilpi-
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ņas izvietojas tamborējuma labajā
pusē!

legrimušais stabiņš. Tas veidojas,

ja tamboradatu iedur, apņemot sta-

biņa kājiņu no priekšpuses (276. att.).
Notamborējiet pīnīti no 15—20 cilpi-
ņām un uz tās

—
vienkāršo stabiņu

kārtu; pacēlumam 1 gaisa cilpiņa!
1. kārta

— apmetums, tamborada-

tu ieduriet virzienā no labās uz krei-

so pusi gar iepriekšējās kārtas stabi-

ņa kājiņas priekšpusi un notambo-

rējiet vienkāršo stabiņu! Un tā līdz

kārtas beigām.
2. kārta

—
rakstu atkārtojiet no

1. kārtas!

Reljefais stabiņš (277. att.). No-

tamborējiet pīnīti no 15—20 gaisa
cilpiņām un uz tās — vienkāršo sta-

biņu kārtu! Pacēlumam 1 gaisa cil-

piņa.
1. kārta — apmetums, tamborada-

tu ieduriet virzienā no labās uz krei-

so pusi gar iepriekšējās kārtas sta-

biņa kājiņas aizmuguri un iztambo-

rējiet vienkāršo stabiņu! Un tā no

katra stabiņa veidojiet stabiņu!
2. kārta — rakstu atkārtojiet no

1. kārtas!

Kvadrātiņu raksts no iegrimuša-
jiem un reljefajiem stabiņiem. legri-
mušo un reljefo stabiņu kombinācijas
veido rakstus ar izteiksmīgu, oriģi-
nālu faktūru. 278. attēlā parādīts
viens no šādiem rakstiem (apmale
notamborēta tajā pašā rakstā, pave-
diena krāsa jāmaina katrā kārtā).
Paraugam notamborējiet pīnīti no 23

cilpiņām (to skaitam jādalās ar 4,

plus 3 cilpiņas pacēlumam)!
1. kārta —

katrā pīnītes cilpiņā
vienkāršais stabiņš (1. stabiņu tam-

borējiet 4. pīnītes cilpiņā, neskaitot

cilpiņu uz tamboradatas); 1 gaisa
cilpiņa pacēlumam.

2. kārta — 2 reljefie stabiņi, 2 ie-

grimušie stabiņi utt.; 1 gaisa cilpi-
ņa pacēlumam.

3. kārtā — virs reljefajiem stabi-

ņiem tamborējiet iegrimušos, virs

iegrimušajiem — reljefos stabiņus.
4. kārta

—
rakstu atkārtojiet no

2. kārtas.

275. att. Tamborēšana, durot tamboradatu

zem iepriekšējās kārtas cilpiņas

276. att. Iegrimušais stabiņš

277. att. Reljefais stabiņš

278. att. Kvadrātiņu raksts no iegrimuša-
jiem un reljefajiem stabiņiem
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Tamborēšanas tehnika. Rotaļlietas

Daži tamborēšanas paņēmieni. Pieaudzēšana un noraukšana.

Apļa un kvadrāta tamborēšanas princips.
Bārkšu tamborēšana. Rotaļlietas

Tamborēšanas tehnika

27.

nodarbība

Tamborēšanas paņēmieni. Tamborēšanas īpatnības
dod iespēju bez sevišķām pūlēm darināt ne vien sa-

režģītus plakanveida tamborējumus, bet arī dzīv-

nieku, putnu, leļļu figūras utt.

/. paņēmiens. Tamborē no sānu malas virzienā no

labās uz kreiso pusi. Kārtu pabeidz ar pacēluma cil-

piņu, tamborējumu apgriež un sāk jaunu kārtu —

veidojas plakanveida tamborējums (279. att.).
2. paņēmiens. Tajnborē ar garo tamboradatu, sāk

no sānu malas — las ir tunēziskais tamborējums
(plakanveida). Treniņam notamborējiet pīnīti no

12 gaisa cilpiņām.
1. kārta — īsie stabiņi.
2. (sagatavošanās) kārta — tamborējot no labās

uz kreiso pusi, uzņemiet uz tamboradatas cilpiņas,
iztamborējiet tās no iepriekšējās kārtas pamatnes
cilpiņām: jaunās cilpiņas paliek uz tamboradatas,

līdz kārta tiek iztamborēta līdz beigām (280. att.).
3. kārta — neapgriežot tamborējumu, aizķeriet pa-

vedienu, izvelciet to cauri 1. cilpiņai — izveidojas
malējā cilpiņai Pēc tam aizķeriet pavedienu un iz-

velciet to cauri abām cilpiņām uz tamboradatas! Tā

atkārtojiet līdz kārtas beigām (281. att.)!
4. kārta

— neapgriežot tamborējumu, atkal uzņe-

miet cilpiņas uz tamboradatas, durot to iepriekšējās
kārtas «lodziņos» (282. att.)! To var durt arī zem

vertikālā pavediena vai pārstaipa virs «lodziņa» —

tad raksts iznāk citāds.

3. paņēmiens. Tamborē 1 īso stabiņu kārtu virzienā

no kreisās uz labo pusi, it kā atkāpjoties atpakaļ —

«vēža solī» (283. att.). Tā nereti aptamborē izstrādā-

juma malu.

4. paņēmiens (284. att.). Tamborējumu sāk ar

3 vai 4 gaisa cilpiņām, ar pusstabiņu savieno tās

aplī un tamborē aplī no labās uz kreiso pusi, ar

pieaudzējumu palīdzību veidojot vajadzīgo formu:

apli, trijstūri, četrstūri, ovālu.

Stabiņu pieaudzēšana. Pieaudzēt stabiņus var gan

kārtas vidū, gan beigās. Kārtas vidū pieaudzē sta-

biņus, iztamborējot vienā pamatnes cilpiņā ne vai-

rāk par 3 stabiņiem (285. att.). Kārtas beigās var

pieaudzēt stabiņus jebkurā daudzumā. Kad notam-

borēta kārta, no gaisa cilpiņām veido pīnīti
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(286. att.), bet nākamajā kārtā to

izmanto par pamatni rakstam.

Stabiņu noraukšana. Kārtas vidū

stabiņus norauc šādi (287. att.):
tamboradatu iedur pamatnes cilpiņā,
izvelk pavedienu, tad cauri nākama-

jai pamatnes cilpiņai izvelk pavedie-
nu, aizķer pavedienu un izvelk to

cauri visām 3 cilpiņām uz tambor-

adatas
— izveidojas 1 īsais stabiņš,

iztamborēts no 2 pamatnes cilpiņām.
Ar šo paņēmienu var iztamborēt

1 stabiņu no 3 cilpiņām. Ja nepiecie-
šams noraukt tamborējuma malās,
tādā gadījumā kārtas beigās neiz-

tamborē noteiktu skaitu stabiņu
(288. att.), pēc tam veido cilpiņas
pacēlumam, apgriež darbu un turpi-
na tamborēšanu. Noraucot pēc šāda

paņēmiena, veidojas pakāpjveida ma-

la. Nepieciešamības gadījumā malu

var veidot arī kā līdzenu līniju (sk.
288. att. augšējo daļu). Lai to pa-

nāktu, līdz galam nenotamborēto ma-

lu pabeidz ar pusstabiņu, tad iztam-

borē 1 gaisa cilpiņu, apgriež darbu,
no pamatnes 1. cilpiņas iztamborē
vienkāršo stabiņu, tālāk turpina pa-
matrakstu.

Apaļas formas veidošana. Tam-

borējuma sākums
— pīnīte no 4 gai-

sa cilpiņām. Ar pusstabiņu savieno-

jiet to aplī!
1. kārta —

8 īsie stabiņi no apļa
centra.

2. kārta
—

katrā pamatnes cilpiņā
2 īsie stabiņi.

3. kārta —
1. cilpiņā 1 īsais sta-

biņš, nākamajā —
2 īsie stabiņi utt.

4. kārta — 1. un 2. cilpiņā pa

1 īsajam stabiņam, nākamajā —
2

īsie stabiņi utt. Tātad attālums starp
pieaudzējumiem ir 2 īsie stabiņi. Nā-

kamajās kārtās šo attālumu pakāpe-
niski palieliniet līdz 3, 4 un vairāk

stabiņiem! Laiku pa laikam tambo-

rējumu nolieciet uz galda un pārbau-
diet aprēķina pareizību: ja tamborē-

jums stāv gludi — nekrokojas un arī

nav savilkts, tas nozīmē, ka darbs

izpildīts pareizi.
Kvadrāta tamborēšana (289. att.).

Notamborējiet pīnīti no 4 gaisa

279. att. Tamborēšana no labās uz kreiso

pusi

280. att.

281. att.

280.—282. att. Tamborēšana ar garo
tam-

boradatu
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283. att. «Vēža solis»

284. att. Tamborēšana aplī

285. att. Stabiņu pieaudzēšana kārtas vidū

286. att. Stabiņu pieaudzēšana tamborējuma
malā

cilpiņām! Ar pusstabiņu savienojiet
to aplī!

1. kārta (no aplīša centra) —

1 īsais stabiņš, 1 gaisa cilpiņa un tā

pamīšus, līdz notamborēti 4 īsie sta-

biņi un 4 gaisa cilpiņas. Kārtas bei-

gās jābūt 1 gaisa cilpiņai. Ar pussta-
biņu savienojiet to ar kārtas sāku-

mu! Gaisa cilpiņas iezīmējiet ar krā-

sainu diegu —
tās ir ass līnijas, kur

būs pieaudzējumi..
2. kārta un visas turpmākās kār-

tas
— virs katras iepriekšējās kārtas

gaisa cilpiņas tamborējiet 2 īsos sta-

biņus un 1 gaisa cilpiņu starp tiem,
bet katrā pamatnes cilpiņā — 1 īso

stabiņu!
Trijstūrveida, kvadrātveida, piec-

stūrveida tamborējuma darināšanas

princips viens un tas pats: darbu sāk
no gaisa cilpiņu pīnītes, cilpiņu
skaits tajā atbilst tamborējuma malu

skaitam. Pēc tam kad notamborēta
1. kārta, iezīmē asu līnijas — to ir tik-

pat, cik malu, un tamborē, katrā kār-

tā pieaudzējot stabiņus uz asu līnijām.
Bārkstis (290. att.). Bārkšu tambo-

rējumā var darināt apkakli, aproces,

cepuri, ar bārkstīm var rotāt priekš-
daļu malas utt. Notamborējiet pīnīti
no 10—15 cilpiņām un 1 sagatavo-
šanās kārtu no īsajiem stabiņiem;
1 gaisa cilpiņa pacēlumam.

1. kārta — 1 īsais stabiņš, tad

cilpu, kas atrodas uz tamboradatas,

pastiepiet uz augšu I—21 —2 cm! Izvel-
ciet no tās tamboradatu, ar labo roku

nolokiet cilpu uz leju pret sevi un ar

kreisās rokas īkšķi un rādītāja pirk-
stu pieturiet to! Tad ieduriet tam-

boradatu zem cilpiņas (no tās sākas

bārksts) aizmugurējās malas un tā-

lāk caurumiņā, kur tika tamborēts

stabiņš, aizķeriet pavedienu un izvel-

ciet to caur caurumiņu, vēlreiz aiz-

ķeriet pavedienu un izvelciet to caur

2 cilpiņām, kas ir uz tamboradatas.

Bārkstis veidojiet katrā pamatnes
cilpiņā; 1 cilpiņa pacēlumam!

2. kārta
—

katrā pamatnes cilpiņā
tamborējiet īsos stabiņus!

3. kārta
— rakstu atkārtojiet no

1. kārtas!
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Rotaļlietas

Amizantās rotaļlietas-suvenīri, ku-

ras jūs redzat 291.—293. attēlā, ir

tamborētas. Darbā izmantotie rak-

sti — īsie stabiņi un bārkstis. Tambo-

rēšanas paņēmieni jums arī ir pa-

zīstami. Aprēķināšanas princips tam-

borēšanai pēc piegrieztnes tāds pats
kā adīšanai: tamborē kontrolparau-
gu un nosaka pamatnes cilpiņu skai-
tu 1 centimetrā

— blīvums pa ho-

rizontāli; blīvums pa vertikāli tiek

izteikts ar kārtu skaitu 1 centi-

metrā.

Nēģerēns (291. att.). Lai izgata-
votu rota|lietu, vajadzīga 2. numura

tamboradata un nedaudz krāsainas

vilnas dzijas. Tamborē īsos stabiņus
unbārkstis.

Galviņas tamborēšanas sā-

kums — 4 gaisa cilpiņas, kas savie-

notas aplī. Tālāk tamborējiet aplī!
t. kārta

—
6 īsie stabiņi no aplīša

centra.

2. un 3. kārta
—

katra kārtā 12 īso

stabiņu.
,

4., 5., 6. un 7. kārta
—

katra kārtā

18 īso stabiņu.
8., 10. un 12. kārta — 2 īsie sta-

biņi, tad izlaidiet 1 pamatnes cilpi-
ņu utt.

9., 11. un 13. kārta —

pa 1 īsajam
stabiņam katrā iepriekšējās kārtas

pamatnes cilpiņā.
14. kārta — palikušos stabiņus uz-

ņemiet uz diega un savelciet! Galvi-

ņā izšujiet acis un lūpas!
Rumpi dariniet šādi: vispirms no-

tamborējiet 4 cm garu gaisa cilpiņu
pīnīti, tad 5—6 cm uz augšu tambo-

rējiet īsos stabiņus, satiniet tamborē-

jumu rullītī un sašujiet! Tieši tāpat
izgatavojiet rokas un kājas (roku
garums 3 cm, kāju — 3,5 cm, bet

platums 3—4 cm)! Pie rumpja pie-
šujiet galvu, rokas un kājas! Pēc tam

no 1 bārkšu kārtas notamborējiet

«matus», kaklarotu un aproces, no

2 bārkšu kārtām
— svārciņus.

Sprīdītis (292. att ). Rotaļlieta no-

tamborēta ar tamboradatu Nr. 2,5

no krāsainu dziju pārpalikumiem.

287. att. Stabiņu noraukšana kārtas vidū

288. att. Stabiņu noraukšana tamborējuma
malā

289. att. Kvadrāta tamborēšana

290. att. Bārkšu tamborēšana
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291. att. Nēģerēns

Tamborēšanas raksts — īsie stabiņi.
Rumpis, rokas un kājas veidotas no

aplīšiem 2 cm diametrā (melniem,
tumši brūniem, brūniem, gaiši brū-

niem, bēšiem un baltiem — pa 12 ap-

292. att. Sprīdītis

līšiem no katras krāsas). Kakls da-

rināts no 3 aplīšiem 3 cm diametrā

(oranža, bēša un zaļa).
Aplīti 2 cm diametrā dariniet šādi:

notamborējiet 4 gaisa cilpiņas un ar

pusstabiņu savienojiet tās aplīl
1. kārta

—
6 īsie stabiņi no aplīša

centra. Pabeidziet ar pusstabiņu;
1 gaisa cilpiņa pacēlumam.

2. kārta —
12 īsie stabiņi (katrā

pamatnes cilpiņā veidojiet 2 jaunus
stabiņus). Kārtas beigās 1 pussta-
biņš.

Aplītis 3 cm diametrā tiek veidots

tieši tāpat kā iepriekšējais, tikai pa-

pildus tiek tamborēta 3. kārta no 24

īsajiem stabiņiem.
Galviņu sāk tamborēt ar 4 gaisa

cilpiņām, kuras savieno aplītī. Tad

tamborējiet aplī!
1. kārta — 6 īsie stabiņi no aplīša

centra.

2. un 3. kārta — 12 īsie stabiņi.
4., 5., 6. un 7. kārta — 18 īsie sta-

biņi.
8., 10. un 12. kārta

—
2 īsie sta-

biņi, 1 pamatnes cilpiņa izlaista utt.

9., 11. un 13. kārta
—

1 īsais sta-

biņš katrā pamatnes cilpiņā.
14. kārta — palikušos stabiņus uz-

ņemiet uz diega un savelciet!

Cepurīti tamborējiet tāpat kā

galviņu! Vispirms notamborējiet 5—

7 kārtas ar oranžo dziju, tad tikpat
ar bēšo un pabeidziet ar zaļo dziju
(7 vai 8 kārtas bez pieaudzējumiem
un noraukumiem cepurītes atlokam)!

Detaļu savienošana. Galviņā sabā-

ziet vati un pie tās piešujiet melnās

spiedpogas —
acis. Rokas un kājas

dariniet šādi: cauri pogai izveriet

diegu un uz tā saveriet aplīšus 2 cm

diametrā (pa 3 melniem, tumši brū-

niem, gaiši brūniem, bēšiem un 1 bal-

tu aplīti)! Diegus, kas palikuši kāju

galos, salieciet kopā un uzveriet uz

tiem 8 baltus aplīšus (rumpi). Tad

salieciet kopā roku un rumpja diegu

galus un uzveriet uz tiem 3 aplīšus
3 cm diametrā (kaklu)! Pēc tam sa-

sieniet visu diegu galus mezglā un

piešujiet ar tiem galviņu! Galvvidū

no gaisa cilpiņām izveidojiet cilpiņu!
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Sunītis (293. att.). Rotaļlieta dari-

nāta novilnas dzijas ar tamboradatu

Nr. 2,5. Tamborē īsos stabiņus un

bārkstis.

Bārkšu rakstā notamborējiet pēc

piegrieztnes (294. att.): a) rumpi —

2 detaļas, b) purniņu —
2 detaļas,

c) ausis — 4 detaļas (2 no tām vei-

dojiet īso stabiņu rakstā no sārtas

dzijas)! Pēc tam no pelēkas dzijas
īso stabiņu rakstā notamborējiet

d) ielaidumu
—

1 detaļu un c) dibe-

nu — 1 detaļu.

Detaļas sašujiet tā, lai cipariņi uz

tām sakristu! Rotaļlietu piebāziet ar

vati! Rumpi augšā stingri savelciet,

piešujiet galviņu, piestipriniet acis
—

podziņas un mēlīti, kas notamborēta

no sarkanas dzijas. Deguntiņu izšu-

jiet ar melniem diegiem!

293. att. Sunītis

294. att. Šīs rotaļlietas piegrieztne
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Tamboradata palīgā adāmadatām

Daii vardi par trikotāžas izstrādājumu apdari.

Pieņemtie apzīmējumi. Rakstu tamborēšana

pēc tehniskajiem zīmējumiem.Pogas. Pīnītes

28.

nodarbība

Labiskā vai kreiliskā adījuma gludā virsma ir in-

teresantākais fons apdarei ar tamboradatu: tajā efek-

tīvi izskatās aplikācijas, izšuvumi, pīnītes, aukliņas.

Adījuma malu nereti aptamborē ar reljefu apmali,
bārkstīm (295. att.), mežģīnēm (296. att.). Tambo-

rētas pogas, josta, puķes, emblēmas piestāv jebku-
rai faktūrai. Krāsas ziņā pārdomāta apdare piešķir

adījumiem izteiksmīgumu, savdabību un oriģinali-

tāti.

Mežģīnes un rakstus daudz vienkāršāk un atrak

tamborēt pēc tehniskajiem zīmējumiem. Tos veido

pieņemtie apzīmējumi, kuri skaidri atkārto raksta

kontūru un uzskatāmi rāda savstarpējo sakaru starp

atsevišķiem tā elementiem.

295. att. Bārkšu tehnikā darināts cepures rotājums
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Pieņemtie apzīmējumi. Ar to palī-
dzību var attēlot vairumu tamborē-

juma rakstu:

0 — gaisa cilpiņa;

1
— gaisa cilpiņa pacēlumam;

— pusstabiņš,

| — īsais stabiņš,

\ — vienkāršais stabiņš;

f — divkāršais stabiņš;

A
— kūlītis (iesvītrotā daļa vēr-

? sta pret cilpiņu, no kuras to

tamborē).

Tehniskajā zīmējumā (297. att.) ir

apzīmētas kārtas un ar bultiņām pa-

rādīts to tamborēšanas virziens. Tas

ir 296. attēlā redzamā mežģīņadī-
juma tehniskais zīmējums. Dotajā
tekstā sīki aprakstīta katras kārtas

tamborēšana. Centieties vispirms no-

tamborēt mežģīnes pēc tehniskā zī-

mējuma, neieskatoties aprakstā, bet,
kad tamborējums pabeigts, pēc ap-
raksta pārbaudiet, vai darbs izpildīts
pareizi!

1. kārta — 1 īsais stabiņš, 1 gaisa
cilpiņa, 1 pamatnes cilpiņu izlaidiet

utt.; 2 gaisa cilpiņas pacēlumam.
2. kārta — virs īsajiem stabiņiem

tamborējiet vienkāršos stabiņus un

gaisa cilpiņu starp tiem; 2 gaisa cil-

piņas pacēlumam.
3. kārta — virs 1. gaisa cilpiņas

tamborējiet kūlīti: izdariet apmetu-
mu, tamboradatu ieduriet zem gaisa
cilpiņas un izvelciet pavedienu, atkal

izdariet apmetumu un izvelciet pave-

dienu, iedurot tamboradatu zem

gaisa cilpiņas, vēlreiz izdariet apme-

tumu un izvelciet pavedienu — uz

tamboradatas ir 7 cilpiņas. Aizķeriet

pavedienu un izvelciet to cauri visam

cilpiņām! Tad aizķeriet pavedienu un

izvelciet to cauri 1 valdziņam uz

tamboradatas, pēc tam 2 gaisa cilpi-

ņas! Nākamo kūlīti veidojiet, izlai-

žot 1 pamatnes gaisa cilpiņu utt.

296. att. Mežģīnes

297. att. Mežģīņu raksta tehniskais zīmē-

jums
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298. att. Mežģīņtamborējumā veidota ap-

kakle

302. att.

303. att.

304. att.

305. att.

299. att. Mežģīņtamborējumā veidotas ap-
kakles raksta tehniskais zīmējums

306. att.

307. att.



169

300. att. Īso stabiņu raksta tehniskais zī-

mējums

308. att.

309. att.

310. att.

302.—311. att. Mežģīņtambo-
rējuma raksti un to tehniskie

zīmējumi

301. att. Īso stabiņu raksts

312. att. Pašgatavotas po-

gas
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313. att. No kūlīšiem veidota pīnīte

314. att. Sīkie robiņi

315. att. Garie robi

4. kārta — tāpat kā 2. kārta.

5. kārta
— tāpat kā 1. kārta.

6. kārta — tamborējiet robiņus, iz-

vietojot tos virs katras 2. gaisa cil-

piņas: 1 īsais stabiņš, 1 vienkāršais

stabiņš, 1 gaisa cilpiņa, 1 vienkār-

šais stabiņš, 1 īsais stabiņš. Ar ro-

biņiem aptamborējiet arī pretējo ma-

lu!

298 —311J attēlā parādīti dažādi

raksti un tehniskie zīmējumi to tam-

borēšanai. Pēc izvēles notamborējiet
3 vai 4 rakstus!

Lielās pogas (312. att.). Metāla

riņķus 2,5—3 cm diametrā aptambo-
rējiet ar 1 īso stabiņu kārtu un pa-

beidziet ar pusstabiņu! Noraujiet pa-

vedienu, atstājot garu galu, un aiz-

pildiet ar to pogas vidu, kā lāpot ze-

ķi!
Aplītis pogas apvilkšanai (312.

att.). Notamborējiet pīnīti no 3 gaisa
cilpiņām un ar pusstabiņu savieno-

jiet to aplī; 2 gaisa cilpiņas pacēlu-
mam.

1. kārta
—

14—16 vienkāršie sta-

biņi no aplīša centra.

2. un 3. kārta
— īsie stabiņi, du-

rot tamboradatu zem katras pamat-
nes cilpiņas aizmugurējās malas. No-

raujiet pavedienu, ar to nošujiet tam-

borējuma malu, ielieciet pogu un sa-

velciet aplīša malu!

Mazās podziņas (312. att.). Metā-

la riņķīti divkapeikas diametrā ap-
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tamborējiet ar 1 īso stabiņu kārtu!

Tad notamborējiet vēl 1 īso stabiņu
kārtu, durot tamboradatu zem pamat-
nes cilpiņas aizmugurējās malas, sa-

velciet pēdējo cilpiņu un noraujiet

pavedienu, atstājot garāku galu (ar
to ērti piešūt pogu)! 2. stabiņu kār-

tu pagrieziet pret apļa centru, malu

uzņemiet uz diega un stingri savel-

ciet!

Cilindriskas pogas (312. att.). Sa-

gatavojiet 2,5 cm garas caurulītes

(koka, metāla, plastmasas) ar dia-

metru līdz 1 cm! Apšujiet tās ar rup-

ju vilnas dziju! Pēc tam pavediena

galus sasieniet mezglā, ar galiem ap-

tiniet pogas vidu un vēlreiz sasie-

niet!

No kūlīšiem veidota pīnīte (313.

att.). Notamborējiet 3 gaisa cilpiņas,
tad veidojiet kūlīti 4. cilpiņā, skaitot

no tamboradatas! Tā atkārtot, līdz

notamborēsiet pīnīti vajadzīgajā ga-

rumā!

Sīkie robiņi (314. att.). Notambo-

rējiet pīnīti no 4 gaisa cilpiņām, iz-

dariet apmetumu, pēc tam ieduriet

tamboradatu 3. cilpiņā, skaitot no

tamboradatas (cilpiņas uz tās neie-

tilpst šajā skaitā), izvelciet pavedie-

nu, aizķeriet pavedienu un izvelciet

cauri 3 cilpiņām uz tamboradatas!

Tālāk atkārtojiet, sākot no 4 cilpiņu
pīnītes!

Garie robi (315. att ). Sākums —

pīnīte no 6 gaisa cilpiņām. 3. cilpiņa,
skaitot no tamboradatas, veidojiet
1 pusstabiņu, 4. cilpiņā — 1 īso sta-

biņu, 5. cilpiņā — 1 vienkāršo sta-

biņu un 6. cilpiņā — 1 divkāršo sta-

biņu! Tālāk turpiniet tamborēt pīnī-
tes no 6 gaisa cilpiņām, uz tām —

stabiņus!
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Izšūšana

Adījumu izšūšanas īpatnības.
Kā uz adījumu pārnest raksta zīmējumu.
Dažfidu dūrienu izpildīšanas paņēmieni

Trikotāžas modeļus nereti rotā izšuvumi, kurus iz-

pilda ķēžu dūrienā, adījuma dūrienā, krustdūrienā,
rokoko dūrienā v. c. Adījumā efektīgi izskatās tam-

borētas pīnītes, kompozīcijas no lapām, ziediem, aug-

ļiem. Visbiežāk izšuj ar vilnas dziju. Pusvilnas dziju
izmantot ir grūtāk, jo tā šujot sagriežas. Nav ietei-

cams izšūt ar zīda vai linu diegiem — tiem rakstu-

rīgais spīdums neharmonē ar vilnas matēto virsmu.

Adījums jāizšuj ar īpašu rūpību — to nosaka adī-

juma valdziņu struktūra. Lai adījumu nesabojātu, to

nedrīkst savilkt vai, tieši otrādi, izstiept, jāvairās
arī no liekiem dūrieniem.

29.

nodarbība

Dažkārt, ja adījuma struktūra to atļauj, izšuj uz

rāmja. To nav ieteicams izmantot, ja adījums ir va-

ļīgs, rupjš vai darināts no sintētiskajiem diegiem.
Kā raksta zīmējumu pārnest uz adījumu. Vispirms

to pārzīmē uz pauspapīra, pēc tam pauspapīru no-

vieto uz mīksta pamata un zīmējuma kontūru sa-

dursta ar resnu adatu. Tad pauspapīru uzliek uz adī-

juma, piestiprina ar kniepadatām un sadurtās vietas

paberzē ar krītu vai pūderi (ja paredzēts gaišs adī-

jums, krītam pievieno veļas zilumu). Pēc tam paus-

papīru noņem, bet adījumā pa iezīmētajām līnijām ar

spolīšu diegiem uzreiz nošuj pamatdūrienu.
Dūrienu veidi. Gandrīz visus dūrienus, ko izmanto

audumu rotāšanai, var lietot arī adījumu rotāšanai.

lepazīsimies ar dažu dūrienu izšūšanu!

Adijuma dūriens atgādina adījuma valdziņa formu

un tāpēc neizjauc adījuma struktūru. Dūrienu var

izšūt bez īpašām pūlēm, un nereti to izmanto darb-

ietilpīgās ornamentu adīšanas vietā. Izšuvuma dū-

rienu augstums un platums atkarīgs no adījuma
struktūras un raksta īpatnībām. Dažkārt dūrieni pre-

cīzi atbilst adījuma valdziņiem vai ir tikpat plati,
bet divreiz augstāki — tas ir proporciju ziņā visizde-

vīgākais variants (316. att. a). Dūrieni var but div-

reiz platāki un trīsreiz augstāki par valdziņiem, tie

var atrasties atstatu cits no cita (316. att. b) vai

cieši klāt cits citam, nosedzot fonu (316. att. c).

Adījuma dūrienu izšūšanai izmanto ornamentu

rakstu (sk. nākamo nodarbību). Pirms darba sākša-

nas rakstu uzzīmē uz rūtiņu papīra ar pieņemtajiem

apzīmējumiem dažādās krāsās. Katra zīme tehnis-
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316. att. Adījuma dūriens

317. att. Izšūšana ar ķēžu dūrienu:

a — līčloču ķēžu dūriens, b — izšuvumu veido-

šana no atsevišķiem ķēžu dūrieniem

318. att. Piešūtie pārstaipi

320. att. «Rokoko»

319. att. Itāļu dūriens

kajā raksta atbilst vienam izšuvuma

dūrienam.

Ķēžu dūrienu (sk. 128. att.) gal-
venokārt šuj uz labiskā adījuma.
317. attēlā a parādīts līčloču ķēžu
dūriena šūšanas princips. No atse-

višķiem ķēžu dūrieniem (317. att. b)
var izveidot puķu, lapu, pušķīšu rak-

stus utt.

Piešūtos pārstaipus (318. att.) pa-
rasti šuj ar rupju dziju: līdzko izda-

rīts dūriens, to tūlīt vidū piešuj pie
pamata.

ltā\u dūriens (319. att.) veidojas

reljefs, ja to šuj ar rupju pūkainu
dziju. To ieteicams izmantot labiskā

adījuma izšūšanai.

«Rokoko» (320. att.) ir izšuvums

mazu rozīšu un pušķīšu veidā. To iz-

manto dažādas faktūras adījumu iz-

šūšanai, it īpaši grezni tas izskatās

savienojumā ar mežģīņadījumu. «Ro-
koko» šuj ar garu, resnu adatu: pa-

vedienu nostiprina adījuma kreisajā

pusē, izdur adatu uz labo pusi, izda-

ra atpakaļdūrienu, adatu atstāj ledur-

tu adījumā, tās galu apvij ar pave-

dienu un izvelk cauri apvijumiem,
pieturot tos ar pirkstu. Pēc tam ada-

tu iedur adījumā un izvelk uz kreiso

pusi — apvijumi ir nostiprināti.
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Ornaments adījumā

Ornamentu adīšana. Krāsainu adījumu savienošana

pa vertikālu un slīpu līniju.
Tehniskie zīmējumi ornamentu adīšanai

30.

nodarbība

321. att. Ornaments adījumā
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Ornaments adījumā (321. att.) —

tie ir izadīti ģeometrisku figūru vai

cilvēku, dzīvnieku un augu attēli.

Tos ada labiskajā adījumā ar krā-

sainu dziju, izmantojot uz rūtiņu pa-

pīra uzzīmētu tehnisko zīmējumu.
Papīra rūtiņa atbilst valdziņam adī-

jumā. Tehniskajā zīmējumā attēlo

darba labo un kreiso pusi: nepāra
kārtas ir labā puse, pāra kārtas

—

kreisā puse (322. att.). Jo daudzkrā-
saināks ornaments, jo grūtāk to ir

adīt, tāpēc ka vienlaikus darbā tiek

izmantoti vairāki kamoli. Adīšanas

princips ir šāds: noada noteiktu
skaitu valdziņu ar dziju no viena

kamola, atstāj to adījuma kreisajā
pusē un sāk adīt ar dziju no cita ka-

mola. Tādējādi darba kreisajā pusē
veidojas krāsainas dzijas pārstaipi.
Dažkārt tie iznāk pārlieku gari un

tad tie darba gaitā jānostiprina (323.
att.): pirms izadīt kārtējo valdziņu,
uz darba pavediena uzliek pavedienu
no kamola, no kura uz laiku pār-
traukts adīt.

Galvenās grūtības ornamentu adī-

šanā ir iemācīties adīt, ar pārstai-
piem nesavelkot adījumu, taču neat-

stājot tos arī pārlieku vaļīgus: pār-
staipiem precīzi jāatbilst atstatumam

starp dažādas krāsas valdziņiem.
Viens no ornamenta veidiem ir adī-

jums, kas sastāv no dažādas krāsas

gabaliem. To izmanto ne tikai kā de-

koratīvu rotājumu (pārklāji, dīvān-

spilveni), bet arī apģērbā. Kā tad

šādā gadījumā saada krāsainos ga-
balus?

Uz adāmadatas uzmetiet 11 val-

dziņus ar gaišu dziju un tikpat ar

tumšu dziju no cita kamola.

1. kārta — izadiet 10 valdziņus la-

biski ar tumšo dziju,* pēc tam ar krei-

so roku tumšās dzijas pavedienu uz-

lieciet uz gaišās dzijas pavediena un,

to apņēmuši, saņemiet tumšās dzi-

jas pavedienu labajā rokā, pievel-
ciet to pie labās adāmadatas un, pie-
turot pavedienu, noadiet 10 valdziņus
labiski ar gaišo dziju!

2. kārta
—

10 valdziņus kreiliski

ar gaišo dziju, tad ar kreiso roku

322. att. Ornamenta tehniskā zīmējuma vei-
došanas principi

gaišās dzijas pavedienu uzlieciet uz

tumšās dzijas pavediena un, aptvē-
ruši to, gaišās dzijas pavedienu sa-

ņemiet labajā rokā, pievelciet pie la-

bās adāmadatas un, pieturot pavedie-
nu, noadiet 10 valdziņus kreiliski ar

tumšo dziju!
3. kārta — rakstu atkārtojiet no

1. kārtas! Noadiet 4—5 cm garu adī-

jumu — izveidojas paraugs no

2 krāsainiem gabaliem, kas savieno-

ti pa vertikāli. Krāsaino gabalu sa-

vienošana pa slīpu līniju ir tieši tā-

da pati. 324. attēlā parādīti daži teh-
niskie zīmējumi ornamentu adīšanai.

323. att. Garu pārstaipu nostiprināšana,
adot ornamentu
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324. att. Tehniskie zīmējumi ornamentu adī-
šanā
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Cepures adīšana

Mēru noņemšana. Cepures pamatpiegrieztne
Modeļa augšējās daļas valdziņu noraukšanas noteikumi.

Sieviešu cepures. Praktiski padomi

31.

nodarbība

Noadīt ērtu, skaistu cepuri nav nemaz tik vienkār-

ši — vajadzīga noteikta adīšanas pieredze un dažu

«noslēpumu» zināšana. Kā panākt, lai cepure cieši

piekļautos galvai, neizstieptos un lai tai būtu tāda

forma, kāda jums piestāv? lepazīsimies ar galvena-
jiem nosacījumiem, kuri jāievēro darbā.

Sāksim ar pašu galveno — ar piegrieztni. Tā lie-

lā mērā atvieglina cepures adīšanas procesu, jo nav

jāstrādā pēc acumēra. Piegrieztnes veidošanai no-

ņemiet dažus mērus!

Mēru noņemšana cepures adīšanai (325. att.). Mē-

rus sāk noņemt no apmales līnijas — tā ir vienāda

ar galvas apkārtmēru, kas arī nosaka galvassegas
izmēru. Mēru noņemiet pa pieres daļu virs uzacīm

un pa visvairāk izvirzīto pakauša daļu! Mērlentu no-

stiepiet stingri! Pieņemsim, ka galvas apkārtmērs
ir 56 cm. Tagad izmēriet attālumu no galvvidus līdz

galvassegas malai priekšā (16 cm), mugurpusē
(17 cm) un no sāniem (21 cm)! Sānos (21 cm) mē-

riet no galvvidus līdz deniņiem! Tad nosakiet attā-

lumu no auss ļipiņas līdz pakauša vidum (11 cm)!

Piezīme. Mērot attālumu no galvvidus līdz cepures malai

priekšā, jāņem vērā tas, kā cepure tiks valkāta: nosedzot visu

pieri, vai, tieši otrādi, tikai līdz pierei. Atkarībā no tā izmēri

būs atšķirīgi.

Cepures pamatpiegrieztne. Pēc izmēriem konstruē-

jiet piegrieztni (326. att.) — tā ir pamatpiegrieztne.
Ja pēc tās darināsiet adījumu no apakšas uz augšu,
virs pārtrauktās līnijas izdarot noraukumu, bet pēc
tam adījumu sašūsiet, izveidosies galvai cieši piegu-
loša cepure.

Citu modeļu cepurei pamatpiegrieztnē iezīmē jau-
nas līnijas (modelēšana). Tā, piemēram, apaļai ce-

purei ar nelielu apmalīti (3—4 cm) jāpievieno 8—

10 cm ērtumam, vienmērīgi sadalot tos uz visu pla-
tumu; tādā gadījumā piegrieztnes platums ir 66 cm

(56 cm -f- 10 cm = 66 cm). Tai pašā laikā cepures

apmalei cieši jāapņem galva, tāpēc šis izmērs ne-

mainās, bet, ja dzija nav elastīga, apmale jāada
2—4 cm īsāka. Piegrieztnes augstumu apaļai cepurī-
tei palielina par 3—4 cm. Tādējādi izveidojas darba

piegrieztne (327. att.). Tagad jāizraugās adījuma
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325. att. Galvas mēru noņemšana

326. att. Cepures pamatpiegrieztne

raksts, jānoada kontrolparaugs, pēc
tā jāaprēķina darba sākumam vaja-
dzīgais valdziņu skaits un jāpārdo-
mā, ar kādu paņēmienu tiks noraukti

valdziņi cepures augšdaļā. Norauk-

šanas varianti ir ļoti daudzveidīgi,
tie atkarīgi no konkrētā raksta un tā-

327. att. Darba piegrieztne apaļai cepurei

pēc to ir tik, cik rakstu cepuru adī-

šanai. Taču pastāv noteikts nosacī-

jums, kas jāzina, aprēķinot norau-

kumus.

Tā būtība ir šāda: cepures augš-
daļā jāizdara noraukums katrā 2. kār-

tā, sākot noraukt valdziņus B—lo8—10 cm

attālumā no cepures augšgala. Ja ce-

pures forma ir apaļa, adījums jāsa-
dala 6 vai 7 daļās un katras daļas
beigās jānorauc 1 valdziņš; ja ce-

pure ir ar smailu galu, valdziņi jā-
sadala 3 vai 4 daļās. Tātad, jo retāk

norauc valdziņus, jo smailāka veido-

jas cepures augšdaļa. Aplūkosim sie-

viešu cepuru adīšanas konkrētus pie-
mērus.

Cepure ar paplatinātu malu (328.
att.) 55.—56. izmērs. 100 g dzijas
(1 kārta baltas mohēras vai 6 kārtas

baltas dzijas Nr. 32/2, 6 kārtas dzi-

jas Nr. 32/2 sārtā un gaiši zilā krā-

sā). Ada ar 6. un 8. numura adām-

adatām. Adīšanas virziens — no

apakšas uz augšu, sāk adīt no cepu-

res malām (329. att.).
Uz 8. numura adāmadatām uzme-

tiet 55 valdziņus (valdziņu skaitam

jādalās ar 4, plus 1 papildu val-

dziņš, plus 2 malējie valdziņi).
1. kārta

— 1 labiski, 1 kreiliski

utt.

2.—5. kārta
— virs labiskajiem

valdziņiem adiet labiskos, virs krei-

liskajiem valdziņiem — kreiliskos

valdziņus!
6. kārta — 1 kreiliski, no nākama-

jiem 3 valdziņiem izadiet 5 valdziņus

(adiet šādi: 3 valdziņi kopā kreiliski,

1 apmetums, vēlreiz šie paši 3 val-

dziņi kopā kreiliski, 1 apmetums un

atkal tie paši 3 valdzini kopā krei-

liski) utt.

7. kārta
—

labiskie valdziņi.
8. kārta — kreiliskie valdziņi.
9. kārta

—
1 labiski, 1 kreiliski,

3 valdziņi kopā labiski aiz aizmugu-
rējām malām, 1 kreiliski utt. Sajā
kārtā tika atjaunots iepriekšējais val-

dziņu skaits.

10. kārta
—

1 kreiliski, 1 labiski

utt.
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328. att. Cepure ar paplatinātu malu

329. att. Piegrieztne cepurei ar paplatinātu
malu

Izadiet 4—5 cm valnīšu rakstā!

Tad atvienojiet 5 dzijas kārtas un

ar 6. numura adāmadatām adiet val-

nīšu rakstu (5 cm) pēc iespējas stin-

grāk — tādējādi cepurīte ciešāk pie-
kļaujas galvai. Pēc tam atkal pie-
vienojiet 5 dzijas kārtas un ar 8. nu-

mura adāmadatām noadiet 8 cm garu

gabalu kreiliskajā adījumā (kreilis-
kais adījums ir cepures labā puse)
un sāciet noraukšanu! Šai nolūkā

sadaliet adījumu 7 daļās un katru

daļu iezīmējiet ar krāsainu diegu!
Kreilisko valdziņu kārtās katras da-

330. att. Cepure ar atloku

331. att. a) piegrieztne cepurei ar atloku

ļas beigās saadiet kopā 2 valdziņus
kreiliski! Pēdējo noraukumu izda-

riet šādi: visus valdziņus saadiet ko-

pā pa 2 kreiliski (uz adāmadatas pa-
liek 8 valdziņi)! Noraujiet pavedie-
nu, izveriet to cauri valdziņiem, cieši

savelciet un ar šo pašu pavedienu
sašujiet cepuri!

Cepure ar atloku (330. att). 56. iz-

mērs. 140 g dzijas Nr. 32/2 16 kār-

tās. 4. un 6. numura adāmadatas.
Atloks adīts šķērsvirzienā, cepures

augšdaļa gareniskajā virzienā (331.
att. a).
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b) bumbulīša izgatavošana

c) pušķīša izgatavošana

Atloka raksta paraugam uzmetiet

29 valdziņus (vaidziņu skaitam jā-
dalās ar 4, plus 3 papildu valdziņi
raksta simetrijai, plus 2 malējie val-

dziņi)! Krāsaino dziju mainiet ik pēc
katrām 4 kārtām!

1. un 3. kārta
—

3 labiski, I val-

dziņu nocelt (pavediens aiz valdzi-

ņa) utt.

2. kārta — labiskie valdzini, nocel-
tos valdziņus nocelt (paveuiens val-

dziņam priekšā).

4. kārta — labiskie valdziņi, nocel-

tos valdziņus adīt kreiliski.

5. un 7. kārta — 1 labiski, * 1 val-

dziņu nocelt (pavediens aiz valdzi-

ņa), 3 labiski. No * atkārtot līdz kār-

tas beigām. Kārtas beigās 1 labiski

un malējais valdziņš.
6. kārta

— tāpatkā 2. kārta.

8. kārta
— tāpat kā 4. kārta.

9. kārta — rakstu atkārtojiet no

1. kārtas!

Uz 6. numura adāmadatām uzme-

tiet 25 valdziņus (13 cm) un noadiet

krāsainu atloku, katras labās puses
kārtas beigās pieaudzējot 1 valdziņu,
bet katras kreisās puses kārtas bei-

gās tikpat noraucot! Pieaudzējiet ar

apmetumu palīdzību, bet norauciet,

malējo valdziņu saadot kopā ar tam

blakus esošo valdziņu labiski.
No atloka malējiem valdziņiem uz-

ņemiet 68 valdziņus uz 4. numura

rdāmadatām un noadiet 3 cm lielu

gabalu ciešā valnīšu rakstā (dzija
salikta 8 kārtās). Tad pievie-
nojiet vēl 8 kārtas (pavisam 16 kār-

tas) un ar 6. numura adāmadatām

noadiet 8 cm garu gabalu rievotajā
adījumā (visas kārtas

—
labiskie

valdziņi)! Pēc tam sāciet noraukša-

nu! Adījumu sadaliet 6 daļās un ik 2.

kārtā katras daļas beigās, izņemot
pēdējo daļu, saadiet kopā 2 valdzi-

ņus! Kad uz adāmadatas ir palikuši
10—12 valdziņi, cieši savelciet tos

ar šo pašu pavedienu un sašujiet ce-

purīti!

Praktiski padomi

Apaļas un mices veida cepures la-

bāk adīt no ļoti rupjas dzijas (dzija
Nr. 32/2 20—25 kārtās) ar 5. un

6. numura adāmadatām. Tas palīdzēs
izveidot vajadzīgo modeļa formu. Pie

tam raksts, kas izadīts no rupjas
dzijas, labāk izskatās nekā tāds, kas

adīts no smalkas dzijas.
Cepuri no mohēras dzijas vēlams

darināt ar adītu oderi, bet vēl labāk,
adot cepuri, mohēras dzijai pievie-
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not tās pašas krāsas vai pieskaņo-
ta toņa vilnas dziju.

Beretes jāada no vidēja rupjuma
dzijas (dzija Nr. 32/2 8 kārtās) pa-

tentadījuma tipa rakstos ar staipīgu
struktūru.

Tamborētas cepures ilgi saglabā
formu. Visbiežāk tās tamborē no aug-

šas, no centra un turpina tajnborēt
aplī.

Dažkārt cepuri sāk no apmalītes
sviķeļainā adījumā. Pēc sviķeļainā

adījuma aprēķināt darba sākumam

vajadzīgo valdziņu skaitu ir samērā

grūti, jo sviķeļainais adījums ir ļoti

elastīgs. Pie tam šāda apmalīte ātri

izstaipās. Tāpēc vispirms labāk no-

adīt cepures augšdaļu bez apmalī-
tes, sašūt to un pēc tam apmalīti no-

tamborēt, tamborējot aplī īsos sta-

biņus un durot tamboradatu aiz pa-
matnes cilpiņas aizmugurējās malas.

Ja cepure pēc noadīšanas tiek sa-

šūta, tad, izraugoties rakstu, jāņem
vērā tas, lai šuve neizjauktu rakstu.

Tas ir īpaši svarīgi rakstiem, kurus

veido platas vertikālas joslas.
Cepures nereti rotā ar bumbulīšiem

vai pušķīšiem. 331. attēlā b, c uzska-

tāmi paradīts, kā var izgatavot bum-

bulīti un pušķīti.
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Dūraiņi

32.

nodarbība

Dūraiņus (332. att.) parasti ada aplī uz piecām
adāmadatām: uz četrām atrodas valdziņi, ar piek-
to

— ada. Tādu adīšanu sauc par adīšanu aplī. Vie-

nam pārim sieviešu dūraiņu vajadzīgs 75—100 g

vilnas dzijas, vīriešu dūraiņu pārim — 100—130 g,

bērnu dūraiņu pārim —
40 —75 g dzijas. Treniņam

noadiet dūraini sieviešu rokai, orientējoties pēc šā-

diem mēriem (333. att.).
1. Delnas apkārtmērs (mēra visplatāko delnas dalu,

stingri apņemot mērlentu) . . . 19 cm

2. Delnas garums no plaukstas pamata līdz vidējā
pirksta galam 18,5 cm

3. Delnas garums no plaukstas pamata līdz mazā

pirksta galam
15 cm

4. Delnas garums no plaukstas pamata līdz īkšķa
pamatam 6 cm

5. īkšķa garums no plaukstas pamata līdz naga

vidum 5 cm

Dūraiņa adīšana aplī un adīšanas aprēķināšana.
Adāmadatas Nr. 2,5, labiskais adījums. Noadiet cim-

da pamatdaļas rakstu — kontrolparaugu — un pēc
tā nosakiet adīšanas blīvumu — piemēram, 3 val-

dziņi 1 centimetrā. Aprēķiniet darba sākumam va-

jadzīgo valdziņu skaitu:

3 v. X 19 (delnas apkārtmērs cm) = 57 v.

legūto rezultātu noapajojiet uz mazāku līdz skait-

lim, kurš dalās bez atlikuma ar 4 (adāmadatu

skaits), — 56. Uz katras adāmadatas ir 14 valdziņi.
Dūraini sāk adīt no valnīša, veidojot to valnīšu

rakstā, rakstainā labiskajā adījumā vai blīvā adī-

juma rakstā ar bārkstīm. Saksim durami ar valnīšu

rakstā veidotu valnīti. Uz 2 kopā saliktam adāmada-

tām uzmetiet 56 valdziņus un izvelciet vienu no

adāmadatāml Tad ļoti stingri (citādi valdziņi slīd

un adatas neturas adījumā) izadiet vienu kārtu val-

nīšu rakstā, vienlaikus izvietojot valdziņus uz

4 adāmadatām šādi: pirmos 14 valdziņus izadiet ar

1. adāmadatu, ar 2. adāmadatu izadiet vēl 14 valdzi-

ņus, tad ar 3. adāmadatu — nākamos 14 un, beidzot,

pēdējos 14 valdziņus izadiet ar 4. adāmadatu! Tā-

dējādi izadīti visi 56 valdziņi un darba iesaistītas

4 adāmadatas, brīvā —
5. adāmadata ir darba adām-

adata.
Pie 1. adāmadatas valdziņiem piespraudiet sa-

spraužamo adatu — tas būs orientieris darba. Uz

1. un 2. adāmadatas atrodas dūraiņa virspuses val-

dziņi, uz 3. un 4. adāmadatas — apakšpuses (del-

nas) valdziņi.
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Adījumu savienojiet aplī, pave-

dienu no kamola saliekot kopā ar

galu («astīti»), kas palicis pēc val-

dziņu uzmešanas. Malējo valdziņu

nav — tā ir viena no cilindriskā adī-

juma īpatnībām.
Tagad no apja ārpuses adiet pulk-

steņa rādītāju kustības virzienā val-

nīšu rakstā (6—9 cm), bet pēc tam

labiskajā adījumā līdz īkšķa pamat-
nei (6 cm)!

Piezīme. Jaunās adītajās bieži pieļauj
kļūdu, cenšoties adīt no ap|a iekšpuses —

šāds adīšanas veids ir Joti neērts un darb-

ietilpīgs.

Caurums īkšķim (334. att.). Labās

rokas dūrainim caurumu veido uz

3. adāmadatas, kreisās rokas dūrai-

nim
— uz 4. adāmadatas. Tā platums

vienāds ar valdziņu skaitu uz vienas

adāmadatas mīnus 4 valdziņi

(14 v. — 4 v. = 10 v.). Cauruma

veidošanai vislabāk izmantot palīg-

diegu: uz 3. adāmadatas izadiet pir-

mos 2 vai 3 valdziņus, tad nākamos

10 (cauruma valdziņus) adiet labiski

ar palīgdiegu un noraujiet to! Pēc

tam 10 palīgvaldziņus atkal uzņe-

miet uz 3. adāmadatas un tad visus

šīs adāmadatas valdziņus izadiet la-

biski ar darbapavedienu! Tālāk adiet

dūraini līdz mazā pirkstiņa galam!

Valdziņu noraukšana dūraiņu galā.
Noraukt var ar vienu no vecākajiem

paņēmieniem: valdziņus norauc del-

nas malās, tādējādi dūraiņa gals ie-

gūst trijstūra formu. Uz 1. un 3.

adāmadatas pirmos 2 valdziņus sa-

ada kopā labiski aiz aizmugurē-
jām mal ām, uz 2. un 4. adāmada-
tas

— pēdējos 2 valdziņus saada ko-

pā aiz priekšējām malām.

Norauciet katrā kārtā vai katrā

2. kārtā! Kad uz adāmadatām paliek
2 vai 3 valdziņi, dūraiņa virspuses
valdziņus uzņemiet uz vienas adām-

adatas, bet apakšpuses valdziņus —

uz otras adāmadatas un turpiniet no-

raukšanu, līdz paliek tikai 2 valdzi-

ņi! Noraujiet pavedienu, izvelciet vie-

nu valdziņu cauri otram un savel-
ciet! Pavediena galu ar tamboradatu

paslēpiet dūraiņa kreisajā pusē un

332. att. Dūraiņi

333. att. Dūraiņu adīšanai vajadzīgo mēru

noņemšana sieviešu rokai

334. att. Cauruma veidošana īkšķim
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335. att. Īkšķa adīšana

336. att. No divām daļām veidoti dūraiņi

337. att. No divām daļām veidotu dūraiņu
piegrieztne

izgludiniet dūraini caur 2 kārtās sa-

liktu mitru marli!

īkšķa adīšana. Uzmanīgi izārdiet

palīgdiegu — izveidojas caurums.

Tā apakšmalā ir 10 valdziņi, bet

augšmalā —
9 valdziņi (335. att.).

Starpība par 1 valdziņu rodas adī-

juma struktūras īpatnības dēļ. Apak-

šējās malas valdziņus sadaliet vienā-

dās daļās, uzņemiet uz 2 adāmada-

tām un uz katras pievienojiet pa 1

valdziņam, izvelkot tos no cauruma

sānu malām! Arī augšējās malas val-

dziņus uzņemiet uz 2 adāmadatām:

uz. vienas — 5, uz otras — 4 valdzi-

ņus. Ar 1. adāmadatu (uz tās 5 val-

dziņi) no cauruma sānu malas uzņe-
miet 1 valdziņu, ar 2. adāmadatu —

2 valdziņus! Uz adāmadatām ir pa
6 valdziņiem. 1. adāmadatas valdzi-

ņus iezīmējiet ar saspraužamo ada-

tu!

Pavediena galu no kamola nolai-

diet caurumā un, sākot no 1. adām-

adatas, adiet labiski pulksteņa rādī-

tāju kustības virzienā! Kad īkšķis
noadīts līdz naga vidum, norauciet to

tāpat kā dūraiņa galu!
No divām daļām veidoti dūraiņi

(336. att.). Tos ada ar divām adām-

adatām, sākot no vidējā pirksta vai

no valnīša. Vispirms noņem mērus,
tad uzzīmē piegrieztni (337. att.) un

ada, orientējoties pēc tās. Puses liek

uz piegrieztnes, gludina, sadiedz un

sašuj vai satamborē ar īsajiem sta-

biņiem. Lai šuve būtu mazāk redza-

ma, dūraiņa virsējai daļai jābūt
2 cm platākai par apakšējo, tad šu-

ve izvietojas tuvāk delnai. īkšķi ada

uz 5 adāmadatām pēc tāda paša pa-

ņēmiena kā aplī adītajam dūrainim.

Nereti uz dūraiņa virspuses vidus-

līnijas saada kopā pa 3 valdziņiem

(sk. 114. att.). Tādā gadījumā dū-

raiņa virspusei uzmet nepāra skaita

valdziņus un ada to no augšas — no

vidējā pirksta gala — uz leju.
Katrā labās puses kārtā uz vidus-

līnijas 3 valdziņus saada kopā un

pie malējiem valdziņiem ar apmetu-
mu palīdzību pieaudzē pa I valdzi-

ņam. Kreisās puses kārtas ada bez

pārmaiņām, katrā kārtā noceļot vi-

dējo valdziņu neizadītu (pavediens
valdziņa priekšā). Kad viduslīnija
sniedzas līdz delnas locītavai, darbu

pabeidz ar valnīti.
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Adīti pirkstaiņi

33.

nodarbība

Pirkstaiņus (338. att.) ada aplī ar 5 adāmadatām,
sakot no plaukstas pamata. Tos -ada dažādos blīvos

vai mežģīņveida adījuma rakstos, labiskajā adījumā
ar krāsainu rakstu vai svītrām. Dzijas vajadzīgs ap-
tuveni tikpat kā dūraiņiem — no 40 g līdz 130 g.

Pirkstaiņu adīšanas apgūšanu labāk sākt ar vien-

kāršāku variantu, — tad, kad tos darina labiskajā
adījuma. Treniņam noadiet pirkstaini sievietes krei-

sajai rokai. Sākot darbu, pirmām kārtām noņemiet

mērus (339. att.).

1. Delnas apkārtmērs 19 cm

2. Delnas garums no plaukstas pamata līdz īkšķa pa-
matam 6 cm

3. Delnas garums no plaukstas pamata līdz mazā pirk-
stiņa pamatam 9 cm

4. Delnas garums no plaukstas pamata līdz rādītāja
pirksta pamatam 10 cm

Aprēķināšana. Ar 2. numura adāmadatām labis-

kajā adījumā noadiet paraugu un pēc tā nosakiet

adīšanas blīvumu, piemēram, 3,2 valdziņi 1 centi-

metrā. Tagad aprēķiniet darba sākumam vajadzīgo
valdziņu skaitu:

3,2 X 19 (delnas apkārtmērs cm) = 60,8 v.

Rezultātu noapaļojiet līdz veselam skaitlim uz ma-

zāku (60 valdziņi) un pārbaudiet, vai tas dalās ar

4 (ar adāmadatu skaitu)! Sajā piemērā uz katru

adāmadatu iznāk 15 valdziņi. Ja valdziņu skaits ne-

dalās ar 4 bez atlikuma, tad tas ir jāsamazina līdz

tādam, kas dalās ar 4.

Pirkstaiņu adīšanas sākšana. Uz 2 adāmadatām

uzmetiet 60 valdziņus un izvelciet 1 no adāmadatām!

Tad ļoti stingri izadiet 1 kārtu valnīšu rakstā, vien-

laikus sadalot valdziņus uz 4 adāmadatām: pirmos
15 valdziņus adiet ar 1. adāmadatu, 15 valdziņus iz-

adiet ar 2. adāmadatu, tad nākamos 15 valdziņus —

ar 3. un beidzot, pēdējos 15 valdziņus — ar 4. adām-

adatu! Izadīti visi 60 valdziņi un darbā iesaistītas

4 adāmadatas, brīvā — 5. adāmadata ir darba adām-

adata.

Pie 1. adāmadatas valdziņiem piespraudiet sa-

spraužamo adatu — tā būs orientieris darbā. Uz 1.

un 2. adāmadatas ir pirkstaiņa virspuses valdziņi, uz
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338. att. Pirkstaiņi

3. un 4. adāmadatas — apakšpuses
(plaukstas) valdziņi. Izveidojiet apli,
savienojiet pavedienu no kamola ar

galu, kas palicis pēc valdziņu uzme-

šanas! Malējo valdziņu nav. Tad no

apļa ārējās malas adiet pulksteņa

339. att. Pirkstainu adīšanai vajadzīgo mē-

ru noņemšana sieviešu rokai

rādītāju kustības virziena valnīšu

rakstā (2—9 cm)!

Paplatinājuma adīšana īkšķim.
Kreisās rokas pirkstainim paplatinā-
jumu veido uz 4. adāmadatas, bet

labās rokas cimdam — uz 3. adām-

adatas. To sāk veidot uzreiz pēc val-

nīša vai arī pēc tam, kad pēc valnī-

ša noadīts neliels gabals pamatrak-
stā. Paplatinājumu ada, pieaudzējot
valdziņus.

Pirmo pieaudzējumu izda-
riet 4. adāmadatasbeigās: izadiet vi-

sus valdziņus, izņemot pēdējo, tad

izdariet apmetumu, pēdējo valdziņu
izadiet labiski un atkal izdariet ap-

metumu — Ui 4. adāmadatas valdzi-

ņu skaits palielinājās par 2 valdzi-

ņiem. Sākot jaunu apli, apmetumu
pieturiet ar pirkstu, lai tas nenoslī-

dētu no 4. adāmadatas. Nākamās 3

vai 4 kārtas adiet bez pieaudzēju-
miem!

Otro pieaudzējumu veido-

jiet uz 4. adāmadatas, pirms pēdē-
jiem 3 valdziņiem un pēc tiem izda-
rot apmetumu! Uz adāmadatas val-

dziņu skaits palielinājās par 4 val-

dziņiem. Visus turpmākos pieaudzē-
jumus izdariet ik pēc 3 vai 4 kārtām,

katrreiz uz 4. adāmadatas neizadot

līdz galam nepāra skaita valdzi-

ņus
— 1, 3, 5, 7 utt.

Kad paplatinājuma augstums sa-

sniedz īkšķa pamatu (6 cm), pār-
trauciet pieaudzējumus, valdziņus uz

4. adāmadatas noadiet līdz paplati-
nājumam, paplatinājuma valdziņus
uzņemiet uz 2 saspraužamajām ada-

tām, bet virs tiem uzmetiet gaisa cil-

piņas (340. att.)! To jābūt divreiz

mazāk, nekā ir valdziņu uz sasprau-

žamajām adatām (labāk uzmest pā-
ra skaitu).

Vienu apli adiet bez pārmaiņām,
bet nākamajā aplī uz 4. adāmadatas

norauciet valdziņus: cauruma malās

saadiet kopā pa 2 valdziņiem labiski!

Turpiniet darbu, izdarot noraukumus
katrā 2. kārtā tik ilgi, līdz uz 4. adām-

adatas paliks 15 valdziņi — iepriek-
šējais skaits (341. att.)! Pēc tam no-

adiet pirkstaini līdz mazā pirksta pa-
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matam un sadaliet valdziņus pirkstu
adīšanai.

Valdziņu sadalīšana četriem pirk-
stiem. Visvienkāršākais paņēmiens—

pirkstaiņa valdziņu sadalīšana 8 da-

ļās:
60 v. : 8 = 7 v. (4 v. atlikumā).
Katram pirkstam —

2 daļas: vie-

na — pirksta virspusei, otra — apakš-

pusei (7 v. + 7 v. = 14 v.). Atli-

kumu sadala vienādās da|as, pievie-

nojot tās virspuses valdziņiem:
7 v. + 1 v. = 8 v. Tagad katram

pirkstam iznāk 15 valdziņi. Ja atli-

kums ir mazāks par 4 vienībām, tad

to pievieno pirkstu valdziņiem, sākot

no rādītāja pirksta.
Tad rādītāja pirksta, valdziņiem

pievieno vēl 2 valdziņus (15 v. +

-f 2 v. = 17 v.), atņemot tos cetur-

tajam pirkstam (15 v. — 2 v. =

= 13 v.).
Tātad mazajam pirkstam ir 15 val-

dziņi, ceturtajam — 13, vidējam pirk-
stam — 15, rādītājam —17 valdziņi.

Adīšanas procesā veido pirkstu

starpas no 4 valdziņiem. legūto re-

zultātu iezīmē shēmā un ada, orientē-

joties pēc tās (342. att.).
Caurums mazajam pirkstam (343.

att.). Mazā pirksta valdziņi atrodas

2. adāmadatas galā un 3. adāmada-

tas sākumā. Noadiet 2. adāmadatas

valdziņus līdz mazā pirksta valdzi-

ņiem un 8 neizadītus valdziņus uz-

ņemiet uz saspraužamās adatas! Uz

otras saspraužamās adatas uzņemiet
7 valdziņus no 3. adāmadatas! Tad

uz 2. adāmadatas uzmetiet 4 valdzi-

ņus un ar šo pažu 2. adāmadatu iz-

adiet uz 3. adāmadatas palikušos

valdziņus! Adījums atrodas uz

3 adāmadatām, 4. ir darba adāmada-

ta. Noadiet 3 vai 4 apļus līdz rādītā-

ja pirksta pamatam!
Rādītāja pirksta adīšana (344.

att.). Pirmo ada rādītāja pirkstu.
Tam paredzētie valdziņi atrodas

1. adāmadatas sākumā un 4. adām-

adatas beigās — pavisam 17 valdzi-

ņi. Pēc pirkststarpas izveidošanas

valdziņu skaits kļūs 21 (17 v. +

-4- 4 v. = 21 v.). Pirkstu ada uz

340. att. Paplatinājums īkšķim

341. att. Caurums īkšķim

342. att. Valdziņu sadalījums pirkstaiņa

četriem pirkstiem
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343. att. Caurums mazajam pirkstam

3 adāmadatām (4. ir darba adām-

adata), tāpēc valdziņus sadala 3 da-

jās —

pa 7 valdziņiem uz katras

adāmadatas.

Izadiet pirmos 9 valdziņus uz

1. adāmadatas, bet visus pārējos uz-

ņemiet uz palīgdiega, izņemot pēdē-
jos 8, kurus sadaliet divās vienādās

daļās un uzņemiet uz 2 adāmadatām!

Lai būtu ērtāk strādāt, valdziņus
uz 1. adāmadatas sadaliet divās da-

ļās: pirmos 7 valdziņus pārceliet uz

citu adāmadatu, bet pēdējos 2 atstā-

jiet uz tās pašas! Uzmetiet uz tās 4

gaisa cilpiņas un izadiet 1 valdziņu
no nākamās adāmadatas — uz kat-

ras adāmadatas atrodas 7 valdziņi.
Tagad adiet aplī līdz naga vidum un

344. att. Radītāja pirksta adīšana

tad norauciet: katras adāmadatas

beigās saadiet 2 valdziņus kopā la-

biski aiz aizmugurējām malāml Tā

adiet tik ilgi, līdz uz adāmadatām

paliek tikai pa 2 valdziņiem. Pave-

dienu noraujiet, tā galu ieveriet ada-

tā, adāmadatas izvelciet, cauri val-

dziņiem izveriet pavedienu un cieši

savelciet! Diega galu paslēpiet krei-

sajā pusēl

Vidējais pirksts. To ada pēc rādī-

tāja pirksta (15 v. -f 8 divu pirkst-
starpu v. = 21 v.). Uz adāmadatām

valdziņi jāizkārto šādi: 8 + 8 +7.
No valdziņiem, kas uzvērti uz diega,
uz 1. adāmadatas uzņemiet 8 val-

dziņus no cimda virspuses un uz

2. adāmadatas — 7 valdziņus no

cimda apakšpuses! Ar 3. adāmadatu

uzņemiet 4 valdziņus no rādītāja sā-

nu malas un izadiet 4 virspuses val-

dziņus! Darbā iesaistiet 4. adāmada-

tu, izadiet 4 uz adāmadatas atliku-

šos valdziņus un vēl uzmetiet 4 gai-
sa cilpiņas! Uz 3 adāmadatām atro-

das 23 valdziņi (8 + 8 + 7). Tālāk

pirkstu adiet aplī pēc tāda paša pa-

ņēmiena kā rādītāja pirkstu!
Ceturtā pirksta adīšana. No diega

pārceliet valdziņus uz adāmadatām,
sākot no virspuses: 7 + 7 + 3. Ar

adāmadatu, uz kuras atrodas 3 val-

dziņi, uzņemiet vidējā pirksta sānu

malas valdziņus un adiet aplī tāpat
kā citus pirkstus!

Mazā pirksta adīšana. Valdziņus
no saspraužamajām adatām pārce-
liet uz 2 adāmadatām! Ar 3. adām-

adatu uzņemiet valdziņus no vidējā
pirksta sānu malas

— uz adāmada-

tām ir 19 valdziņi. Sadaliet tos šādi:

7 + 6 + 6. Tālāk adiet pirkstu tā-

pat kā pārējos!

īkšķis. To adiet šādi: valdziņus no

saspraužamajām adatām pārceliet
uz 2 adāmadatām, bet ar 3. adām-

adatu no īkšķa cauruma augšējās
malas uzņemiet tik valdziņu, cik tika

uzmests gaisa cilpiņu! Tad adiet

pirkstu aplī, kamēr tas sniedzas līdz

pusnagam, pēc tam norauciet tāpat
kā citus pirkstus!
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Īsās zeķes

34.

nodarbība

īsās zeķes (345. att.) ada aplī ar 5 adāmadatām,
visbiežāk labiskajā adījumā, sākot tās ar rakstainu

vai sviķeļainajā adījumā veidotu valnīti. Vienam sie-

viešu īso zeķu pārim vajadzīgs 100—120 g dzijas,
vīriešu zeķu pārim — 120—150 g, bērnu īso zeķu pā-
rim — 70—80 g dzijas.

Valdziņu skaita aprēķināšana. Izmēriet kājas ap-

kārtmēru pie potītes —
23 cm. Pēc īso zeķu pamat-

daļas (ne valnīša) raksta kontrolparauga nosakiet

adīšanas blīvumu — piemēram, 3 valdziņi 1 centi-

metrā. Adāmadatas Nr. 2,5. Aprēķiniet darba sāku-

mam vajadzīgo valdziņu skaitu:

3 v. X 23 = 69 v.

So skaitli (69 v.) noapajojiet līdz pāra skaitlim

uz lielākā skaitja pusi! Ir ērtāk, ja tas dalās ar 4 bez

atlikuma, jo valdziņus sadala uz 4 adāmadatām.

Sajā gadījumā labāk adīt 72 valdziņus, jo tad uz kat-

ras adāmadatas būs pa 18 valdziņiem (36.-37. lie-

luma īsās zeķes).

345. att. Īsās zeķes
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346. att. Papēža taisnā gabala adīšana

347. att. Papēža veidošana

īsās zeķes adīšanas sākums. Tre-

niņam noadiet nelielu zeķīti no 40

valdziņiem! Uzmetiet tos uz 2 kopā
saliktām īsajām adāmadatām! Vienu

no tām izvelciet un ļoti stingri
izadiet vienu kārtu valnīšu rakstā,
vienlaikus sadalot valdziņus uz 4

adāmadatām šādi: izadiet 10 valdzi-

ņus ar 1. adāmadatu, 10—ar 2., nā-

kamos 10 valdziņus —ar 3. un, bei-

dzot, pēdējos 10 valdziņus izadiet ar

4. adāmadatu! Tādējādi izadīti visi 4C

valdziņi un darbā iesaistītas 4 adām-

adatas, brīvā — 5. adāmadata —

ir darba adāmadata. Pie l. adām-
adatas valdziņiem piespraudiet sa-

spraužamo adatu vai piediedziet krā-

sainu pavedienu! Turpmāk šī adām-

adata būs orientieris darbā. Tad pa-

vediena galu sasieniet mezglā ar

darba pavedienu, tādējādi adījums
savienosies aplī (malējo valdziņu
vairs nav)!

Adiet no apļa ārpuses pulksteņa

rādītāju kustības virzienā 4—5 cm

garu gabalu valnīšu rakstā! Kad val-
nītis noadīts, 5 cm lielu gabalu adiet

labiski (līdz potītei)!

Papēža veidošana. Adījumu sada-

liet 2 vienādās daļās un tālāk adiet

tikai valdziņus, kas atrodas uz 2

adāmadatām: uz 3. un 4. adāmada-

tas (1. un 2. adāmadatas valdziņi
papēža veidošanā nepiedalās). Lai

būtu ērtāk strādāt, vispirms no 2

adāmadatām (no 3. un 4.) valdzi-

ņus pāradiet uz 1 adāmadatu un tad

noadiet taisnu gabalu labiskajā adī-

jumā — papēža augstumu (346. att.).

Papēža augstumu nosaka šādi: ma-

lējo valdziņu skaitam jābūt vienā-

dam ar valdziņu skaitu uz 1 adām-

adatas. Sajā gadījumā jābūt 10 ma-

lējiem valdziņiem (20 kārtu). Pēc

tam adīšanu uz augšu pārtrauciet,

pēdējo kārtu izadot labiski! Tagad

jāveido papēdis. To panāk, noraucot

valdziņus. Valdziņus, ieskaitot ma-

lējos, domās sadaliet 3 vienādās da-

ļās! Ja to skaits nedalās ar 3, tad at-

likumu pievienojiet vidējai daļai! Sa-

jā gadījumā tos sadaliet šādi: pa 6
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valdziņiem sānu malām un 8
— vi-

dējai daļai. Sāciet noraukšanu!

1. kārta (adījuma kreisā puse) —

kreiliskie valdziņi: noadiet 1. sānu

daļas 6 valdziņus, tad vidējās daļas
valdziņus, izņemot pēdējo valdzi-

ņu, — šo valdziņu kopā ar tam bla-

kus esošo 2. sānu daļas valdziņu iz-

adiet kreiliski (2. sānu daļas 5 val-

dziņi palika neizadīti). Adījumu ap-

grieziet!
2. kārta (adījuma labā puse) —

labiskie valdziņi: malējo valdziņu
noceliet un stingri pievelciet pie
adāmadatas, tad noadiet visus vidē-

jās daļas valdziņus, izņemot pēdē-
jo —

šo valdziņu kopā ar tam bla-

kus esošo valdziņu izadiet labiski

aiz aizmugurējām malām! Adījumu

apgrieziet!
Atkārtojiet 1. un 2. kārtu, līdz vi-

sus sānu daļu valdziņus saadīsiet ar

vidējās daļas malējiem valdziņiem
(jānobeidz ar labās puses kārtu)!
Uz adāmadatas palika tikai vidējās
daļas valdziņi (8 valdziņi).

Piezīme. Adot papēdi, vilnas dzijai var

pievienot kaprona vai citu izturīgu diegu.
Kad papēdis noadīts, to norauj un turpina
adīt ar vilnas dziju.

īsās zeķes adīšana līdz pirkstgalu
noraukumam. So zeķes daļu atkal

adiet aplī labiski! Darbu sāciet tā:

ar adāmadatu, uz kuras atrodas pa-

pēža vidējās daļas valdziņi, no ze-

ķes labās puses uzņemiet jaunus val-

dziņus no papēža malējiem valdzi-

ņiem —
katru malējo valdziņu izadiet

labiski, pavisam 10 valdziņus (347.
att.)! Tad ar brīvo adāmadatu iz-

adiet 10 valdziņus uz 1. adāmadatas,

pēc tam ar citu adāmadatu —
10 val-

dziņus uz 2. adāmadatas, ar brīvo

adāmadatu uzņemiet jaunus valdzi-

ņus no papēža malas (tikpat, cik uz-

ņēmāt pretējā pusē) un ar to pašu
adāmadatu izadiet pusi no papēža
vidējās daļas valdziņiem (4 valdzi-

ņus)! Darbā atkal iesaistītas 4 adām-

adatas, pie tam uz 3. un 4. adāmada-

tas noteikti jābūt vairāk valdziņu
nekā uz 1. un 2. adāmadatas (liekie
valdziņi vajadzīgi tādēļ, lai zeķe ne-

spiestu kājas pacēlumu). Adiet aplī
un vienlaikus norauciet liekos val-

dziņus uz 3. un 4. adāmadatas, sa-

adot tos pa 2 kopā kreiliski katrā

3. kārtā (aplī)! Lai noraukumu vie-

tas neapgrūtinātu iešanu, veidojiet
tās pēdas malās, t. i., 3. adāmadatas

sākumā un 4. beigās! Kad uz šīm

adāmadatām būs iepriekšējais val-

dziņu skaits (pa 10 uz katras), no-

raukšanu pārtrauciet un adiet īsc

zeķi līdz mazā pirksta galam (šajā
paraugā 6 cm)!

Pirkstgalu noraukums. Noraukt

valdziņus var tāpat kā dūrainim vai

arī citādi: katrā kārtā (vai katrā

2. kārtā) saadiet pa 2 valdziņiem ko-

pā kreiliski kārtējās adāmadatas bei-

gās — gals veidosies ieapaļš. Norau-

ciet tik ilgi, līdz uz adāmadatām

paliek pa 1 valdziņam! Pēc tam pave-
dienu noraujiet, ar adatas palīdzību
izveriet to cauri valdziņiem, cieši sa-

velciet un pavediena galu ar tambor-

adatu paslēpiet zeķes kreisajā pusē!
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Adīti

apģērbi

Nākamajās lappusēs parādīti sieviešu, vīriešu un bērnu ap-

ģērbu modeļi. Gandrīz visi tie adīti, izmantojot rakstus, kuri

aprakstīti dotajās nodarbībās. Modeļu konstrukcijas veidotas

pēc pamatpiegrieztnēm, kas aplūkotas šajā grāmatā. Daži iz-

strādājumi darināti tautiskā stilā. Tiem ir samērā primitīvs

piegriezums (tā saucamais zemnieku piegriezums): sašuj taisn-

stūrveida adījuma gabalus, veidojot brīvi krītošas formas ap-
ģērbu. Sādi modeļi jāada vaļīgā vai blīvā rakstā, adot ar res-

nām adāmadatām no vidēji rupjas dzijas, — tā ir konstruk-

cijas īpatnība.
348. attēlā redzama tautiskā stilā veidota apģērba pamat-

piegrieztne, ko var izmantot gan sieviešu, gan vīriešu, gan

bērnu apģērba modeļiem. Galvenais mērs, kas.nosaka priekš-
daļas (un mugurdaļas) apakšējās malas platumu, ir krūšu

apkārtmērs Kr a vai gurnu apkārtmērs Ga. Piegrieztnes vei-

došanai tiek izmantots lielākais mērs. Vēl izmēra kakla apkārt-
mēru Ka, kā arī pleca un piedurknes garumu. Ar šiem mē-

riem pietiek, lai izveidotu piegrieztni. Orientējoties pēc piegriez-
tnes, ada dažādi: darbu sāk no mugurdaļas apakšmalas, izadot

mugurdaļu un priekšdaļu bez plecu šuvēm, no piedurknes
apakšmalas un nobeidz ar otru piedurkni, darba gaita (sk.
229. att.) uzmetot valdziņus mugurdaļai un priekšdaļai, vai

arī ada piedurknes un augšdaļu vienā gabalā, bet pēc tam no

augšdaļas malējiem valdziņiem uzņem valdziņus mugurdaļai
un priekšdaļai. Adīšanas variantu ir daudz, un it īpaši inte-

resanti ir tie, kuri dod iespēju izmantot adījuma faktūru, or-

namentu, svītras, pie tam izceļot modeļa konstruktīvas līnijas.

248. att. Tautiskā stila modeļu pamatpiegrieztne
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Mētelis (349. att.)

44.-46. lielums. Dzija:

600 g melnas lauku dzijas
un pa 400 g pelēkas un brū-

nas sintētiskās dzijas, 7. nu-

mura adāmadatas. Labiskais

adījums. Apkakle, manšetes

un aizdares joslas darinātas

rievotajā adījumā.

Darbu sāciet no mugurda-
ļas apakšējās malas un adiet

bez plecu šuvēm līdz abu

priekšdaļu apakšējai malai!

Tad no darba labās puses

taisnstūrainā rokas izgriezu-
ma vertikālajā daļā uzņe-

miet valdziņus piedurknei
(apmēram no 3 malējiem

valdziņiem — 4 labiskie val-

dziņi) un noadiet piedurkni
vajadzīgajā garuma! Pēdējas
kārtas valdziņus saadiet pa

2 kopā labiski un pēc tam

pabeidziet piedurkni ar rie-

votajā adījumā veidotu man-

šeti! Tieši tāpat noadiet otro

piedurkni! Adījumu izgludi-
niet, piedurknes iešujiet ro-

ku izgriezumu horizontālajās
vietās, pēc tam sašujiet
priekšdaļas ar mugurdaļuun

piedurknes! Sānu vīlēs at-

stājiet šķēlumus kabatām!

Apkakli var adīt atsevišķi

un pēc tam piešūt.
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Svārki (350. att.) Sportakomplekti

(351. att. a, b)

46.-48. lielums. Dzija:

600 g dzijas atlikumu.

Adāmadatas Nr. 3,5. Svārki
darināti no 2 gabaliem, ku-

ru platums 90—95 cm. Adīt

sāk no svārku apakšējās ma-

las. Uz adāmadatas uzmetiet

vajadzīgo skaitu valdziņu,
noadiet 1 vai 2 kārtas la-

biski un sadaliet adījumu 9

vai 10 vienādās daļās tā, lai

katrā daļā būtu nepāra val-

dziņu skaits! Tālāk adiet, ar

apmetumu palīdzību pieau-
dzējot pa 1 valdziņam kat-

ras daļas (gabala) sākumā

un beigās, bet katras daļas
vidū saadiet 3 valdziņus

kopā! Gabalus nodaliet ar

I kreilisko valdziņu un adiet

tos pamīšus vienu labiskajā

adījumā, otru kreiliskajā adī-

jumā! Kad noadīts 20—25 cm

garš gabals, izdariet pēdējo
noraukumu, saadot kopā pa

3 valdziņiem, un, nepieaudze-
jot valdziņus gabalu malās,

turpiniet adīt pēc parastā
paņēmiena! Tālāk valdziņus

norauciet tikai gabalos, kas

tiek veidoti kreiliskajā adī-

jumā! Kad noadīti 8 cm uz

augšu, norauciet pa 1 val-

dziņam katra gabala beigās,

pēc nākamajiem 8 cm — sā-

kumā (lai adījums nevei-

dotos greizs)! Kad adījums

ir 70—75 cm garš, pabeidziet
darbu ar palīgdiegu! Noadiet

otro gabalu, izgludiniet adī-

jumu, sašujiet svārkus, at-

ārdiet palīgdiegu, atlokiet

malu (2 cm) uz kreiso pusi,
to pieketelējiet un ieveriet

gumiju! Svārku apakšējo
malu aptamborējiet ar 1 īso

stabiņu kārtu!

Jaka (46.-48. lielums),

cepure, dūraiņi un šalle

(351. att. a). Jakas adīšanai

vajadzīgs 950 g baltas dzi-

jas Nr. 10/2 vienā kārtā un

4. numura adāmadatas. Ce-

pures adīšanai — 120 g dzi-

jas: 70 g krēmkrāsas pūkai-

nas dzijas divās kārtās un

50 g brūnas, bēšas un bal-

tas dzijas Nr. 10/2 trijās
kārtās, 4., 8. un 10. numura

adāmadatas. Dūrainu adīša-

nai — 100 g dzijas (80 g
no ši daudzuma jābūt pūkai-
nai dzijai divās kārtās) un

4., 8. un 10. numura adām-

adatas. Šalles adīšanai —

300 g pūkainas dzijas divās

kārtās un 6. numura adām-

adatas.

Jaka adīta rakstā, kas sa-

stāv no 11 dažādas faktūras

joslām, kuras atdalītas ar

6 labisko valdziņu kārtām.

Piedurknes veidotas kreiliska-

jā adījumā, bet apkakle, aiz-

dares joslas un manšetes —

rievotajā adījumā.

1. raksts — rievotais adī-

jums.

2. raksts — labiski krei-

liskais adījums 7X2 (7 la-

biskie valdziņi, 2 kreiliskie

valdziņi).

3. raksts — diagonālais

raksts (sk. 75. att.).

4. raksts — labiski krei-

liskais adījums 9X9

5. raksts — krustotie la-

biskie valdziņi kreiliskajā
adījumā (sk. tehnisko zī-

mējumu).

6. raksts — kvadrātiņi

4X4: 1., 3. un 5. kārta —

4 labiski, 4 kreiliski utt. 2.

kārta un visas pāra skaitļu
kārtas — atbilstoši rakstam.

7., 9. un 11. kārta — 4

kreiliski, 4 labiski utt. 13. kār-

ta — rakstu atkārtot no 1.

kārtas.

7. raksts — labiski kreilis-

kais adījums 7X2 (7 labis-

kie valdziņi, 2 kreiliskie val-

dziņi).

8. raksts — labisko valdzi-

ņu rombi kreiliskajā adīju-

mā (sk. tehnisko zīmējumu).
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9. raksts — tāds pats kā

3. raksts.

10. raksts — tāds pats ka

6. raksts.

11. raksts — labisko val-

dziņu trijstūri kreiliskajā

adījumā (sk. tehnisko zī-

mējumu).
Abas priekšda|as (pa 50

valdziņiem katra, ieskaitot

aizdares joslas 10 valdziņus)

un mugurdaļu (90 valdzi-

ņi) adiet no apakšas uz aug-

šu, tad ar adījuma dūrienu

«valdziņš valdziņā» sašujiet

plecus! Piedurknes (74 val-

dziņi) adiet no augšas uz

leju, tām valdziņus uzņe-

miet no roku izgriezumu ma-

lējiem valdziņiem! Apkaklei
uzmetiet 65 valdziņus un

noadiet rievotajā adījumā
20 cm garu gabalu, sānu

malās katrā 6. kārtā pieau-
dzējot pa 1 valdziņam!

Cepure. Uz 8. numura

adāmadatām uzmetiet 51

valdziņu no brūnas dzijas

un patentadījuma noadiet

cepures atloku (10 cm), mai-

not dzijas krāsu: 4 kārtas

noadiet ar brūnu dziju, 4

kārtas — ar bēšu, 2 kārtas

— ar baltu, 4 kārtas — ar

bēšu un 4 kārtas — ar brū-

nu dziju.
Patentadījuma

raksts. Uzmest nepāra

valdziņu skaitu, adīt diezgan

va|īgi.

1. kārta — 1 valdziņš

labiski aiz priekšējās malas,

1 apmetums, 1 valdzinu no-

celt utt.

2. kārta un visas turpmā-
kās kārtas — pirms katra

kreiliskā valdziņa izdarīt

apmetumu, bet kreilisko val-

dziņu nocelt neizadītu; val-

dziņu ar apmetumu uzskatīt

par vienu valdziņu un izadīt

labiski aiz priekšējās malas

(ja ada aiz aizmugurējās
malas, raksts iznāk nepa-

reizs). Tālāk ar 4. numura

adāmadatām no brūnas dzi-

jas noadiet 4 cm garu ga-
balu valnīšu rakstā (stingri),

i. kārtā noraucot 5 valdzi-

ņus ar vienādām atstarpēm!

Adāmadatas apmainiet pret

10. numura adāmadatām un

noadiet 2 kārtas patentadīju-
mā, tad 12—14 cm garu

gabalu rievotajā adījumā,

pēc tam sāciet noraukšanu:

katrā labās puses kārtā sa-

adiet kopā 7. un 8. valdzi-

ņu! Kad noadīts B—lo cm

garš gabals (ar noraukša-

nu), cieši savelciet pēdējas
kārtas valdziņus un ar to

pašu pavediena galu sašu-

jiet cepuri!

Dūraini adīti, sākot no

valnīša, kā taisnstūrveida

gabals, pēc tam sašūti. Adī-

juma raksts tāds pats kā ce-

purei. Uz 8. numura adām-

adatām uzmetiet 21 valdziņu

un noadiet 9 cm garu gaba-
lu patentadījumā un 3 cm —

valnīšu rakstā (ar 4. numura

adāmadatām), 1. kārtā no-

raucot 4 valdziņus! Tad ar

10. numura adāmadatām

adiet rievotā adījuma rakstā

līdz mazā pirksta galam un

pēc tam norauciet valdziņus

adījuma malās un vidū: kat-

rā labās puses kārtā blakus

malējiem valdziņiem saadiet

kopā 2 valdziņus kreiliski,

bet vidū — 3 valdziņus
kreiliski! Pēc tam sašujiet

dūraini, atstājot caurumu

īkšķim! No cauruma malām

uz īsajām adāmadatām uz-

ņemiet 21 valdziņu (pa 7

valdziņiem uz 3 adāmada-

tām, 4. ir darba adāmadata)

un, adot aplī, noadiet la-

biskajā adījumā 5 cm garu

īkšķi, pēc tam norauciet,

katras adāmadatas beigās
kreiliski saadot kopā 2 val-

dziņus, līdz uz adāmada-

tām paliek tikai 3 valdziņi!

Šalle. Uzmetiet 29 valdzi-

ņus (27 cm) uz 6. numura

adāmadatām un adiet 2 m

40 cm garu šalli, mainot pa-

tentadījumu (12 cm) ar rie-

voto adījumu (6 cm)!

Sporta pulovers (50.—52.

lielums) (351. att. b). Pulo-

vera adīšanai vajadzīgs
600 g dzijas Nr. 10/2 vienā

kārtā, cepures un šalles-

apkakles adīšanai — 380 g

(no šī daudzuma 100 g bal-
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tas mohēras; mohēras diegs
jāsaliek kopā ar dzijas

Nr. 10/2 diegu). 4. numura

adāmadatas. Adījuma rak-

sti — sviķe|ainais adījums,

līčloču raksts un krustoto

nocelto valdziņu raksts.

Līčloču raksta pa-

raugam uzmetiet 16 valdzi-

ņus (valdziņu skaitam jā-
dalās ar 4, malējie valdziņi

ietilpst šajā skaitā).
1. kārta — 2 kreiliski, 2

labiski utt.

2. kārta — atbilstoši rak-

stam.

3. kārta — 2 kreiliski, tad

2 labiskos izadiet šādi: vis-

pirms 2. valdziņu aiz aiz-

mugurējās malas, tad 1.

valdziņu aiz priekšējās ma-

las, nenolaižot no adāmada-

tas 2. valdziņu, utt.

4. kārta — 2 labiski, tad

2 kreiliskos valdziņus iz-

adiet šādi: vispirms kreilis-

ki 2. valdziņu, tad, nenolai-

žot no adāmadatas 2. val-

dzinu, izadiet 1. valdziņu
utt.'

5. kārta — rakstu atkārtot

no 3. kārtas.

Krustoto valdziņu
raksta paraugam uzme-

tiet 14 valdziņus (sk. priekš-
daļas raksta izvietojuma shē-

mu) .

1. kārta — 2 kreiliski, 2

labiski (labiskos valdziņus
centieties adīt va|īgāk), 10

kreiliski.

2. kārta un visas pāra

skait|u kārtas — atbilstoši

rakstam (kreiliskos valdzi-

ņus noceliet, pavediens val-

dziņiem priekšā).
3. kārta — 2 kreiliski, nā-

kamos 3 valdziņus samainiet

vietām: neizadot pārceliet tos

uz labo adāmadatu, kreiso

adāmadatu no priekšpuses
ieduriet 2 labiskajos valdzi-

ņos, labo adāmadatu izvel-

ciet no 3 noceltajiem valdzi-

ņiem un uzņemiet uz tās

kreilisko valdziņu! 2 labis-

kie valdziņi palika uz krei-

sās adāmadatas, tiem atkal

pievienojiet 1 kreilisko val-

dziņu no labās adāmadatas—

tādējādi 2 labiskie valdzi-

ņi atrodas aiz kreiliskā val-

dziņa. Tagad visus šīs

kārtas valdziņus izadiet at-

bilstoši rakstam! Turpmāk
katrā labās puses kārtā mai-

niet valdziņus vietām tieši

tāpat, līdz 2 labisko valdzi-

ņu «celiņš» nonāk gandrīz
līdz kreisajam malējam val-

dziņam un starp tiem paliek
tikai 2 kreiliskie valdziņi!
Pēc tam «celiņš» jāpagriež

uz labo pusi. Sai nolūkā

valdziņi jāmaina vietām

šādi: noadiet 8 kreiliskos

valdziņus, nākamos 3 valdzi-

ņus pārceliet uz labo adām-

adatu (1. no tiem ir kreilis-

kais valdziņš), kreiso adām-

adatu no mugurpuses iedu-

riet kreiliskajā valdziņā, la-

bo — izvelciet no 3 valdzi-

ņiem, uzņemiet uz tās 2 la-

biskos valdziņus un pārceliet

tos atkal uz kreiso adāmada-

tu! Kreiliskais valdziņš at-

rodas aiz labiskajiem. Visus

šīs kārtas valdziņus izadiet

atbilstoši rakstam (starp

kreiso malējo valdziņu un 2

labiskajiem valdziņiem jau
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ir 3 kreiliskie valdziņi)!
Turpmāk katrā labās puses
kārtā labisko valdziņu «ce-

liņu» pavirziet uz labo pusi,
līdz starp to un labo ma-

lējo valdziņu paliek tikai 2

kreiliskie valdzini! Tad «ce-

liņu» atkal pagrieziet uz

kreiso pusi!
Pulovers adīts no apak-

šas uz augšu bez plecu
šuvēm. Adīt sāk no priekš-
daļas apakšmalas: uzme-

tiet 90 valdziņus, noadiet

3 cm platu malu sviķeļaina-
jā adījumā un tālāk adiet

pamatrakstā (sk. raksta iz-

vietojumu)! Kad esat noadī-

jušas līdz kakla izgriezuma
sākumam, priekšdaļas vidū

norauciet 9 vai 10 valdziņus
un pēc tam adiet no diviem

kamoliem, līdz izveidojas
kakla izgriezums (to adot,

katrā 5. kārtā norauciet 1

valdziņu)! Darba gaitā uz-

metiet gaisa cilpiņas pie-
durknēm (pa 59) un, kad

tās noadītas, norauciet val-

dziņus un tālāk adiet tikai

mugurdaļu, nobeidzot to ar

sviķelaino adījumu! Detaļas
sašujiet, no kakla izgriezu-

ma malas uzņemiet 146 val-
dziņus un sviķeļainajā adī-

jumā noadiet 5 cm augstu

kakla valnīti! Piedurknes ga-
los uzņemiet valdziņus man-

šetēm un noadiet tās sviķe-

ļainajā adījumā (3 cm)!
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46.-48. lielums. Svārki

noadīti no dziju pārpaliku-
miem (600 g). Adāmadatas

Nr. 3,5.
Ada no augšas uz leju.

Pēc kontrolparauga, kas no-

adīts sviķeļainajā adījumā,

nosakiet adīšanas blīvumu

un uz adāmadatām uzmetiet

vajadzīgo valdziņu skaitu

vidukļa apkārtmēra pusei!
15 cm lielu gabalu noadiet

sviķejainajā adījumā, tad

pieaudzējiet pa 1 valdziņam

katrā labisko un kreilisko

valdziņu slejiņa: tādejādi iz-

veidojas labiski kreiliskais

adījums 3X3. Valdziņus pie-

audzējiet šādi: no darba la-

bās puses ar adāmadatu iz-

dariet apmetumu virzienā

oret sevi, bet no kreisās pu-

ses izadiet to labiski aiz aiz-

mugurējās malas! Labiski

kreiliskajā adījumā 3X3 no-

adiet 33 cm garu gabalu
un pēc tam pieaudzējot pār-

veidojiet to labiski kreilis-

kajā adījumā 5X3 (5 labis-

kie valdziņi, 3 kreiliskie)!

Noadiet 8 cm garu gabalu

un adījuma rakstu pārvei-
dojiet labiski kreiliskajā

adījumā 7X3 (7 labiskie val-

dziņi, 3 kreiliskie)! Sāda

rakstā noadiet 17 cm garu

gabalu un norauciet pēdējās
kārtas valdziņus! Tieši tāpat
dariniet otro gabalu, tad tos

sašujiet, piešujiet stīvdrēbes

jostu un iešujiet rāvējslē-
dzēju!

(atstarpes starp tiem —
5

vai 6 valdziņi).

Širātķi darināti no diviem

gabaliem (to apakšējā ma-

la 100 cm, garums
—

70—75 cm). Svārki adīti no

apakšas uz augšu labiski

\reiliskajā adījumā 16X16.

Kad noadīts 25—30 cm garš
gabals, katras labisko un

kreilisko valdzinu slejas sa-

kumā norauciet pa 1 val-

dziņam! Nākamo noraukšanu

izdariet pēc 8 cm, bet no-

rauciet katras slejas beigās!

I!n tā pamīšus norauciet ik

pēc 8 cm! Darbu pabeidziet

ar kārtām, ko ada no palīg-
diegiem! Noadiet otro gaba-
lu, izgludiniet abus noadī-

tos gabalus, atārdiet palīg-

diegu, atlokiet adījuma ma-

lu (2 cm) uz kreiso pusi,

pieketelējiet un ieveriet gu-

miju!

46. lielums. Dzija: 800

dzijas atlikumu. Adāmada-

'.as Nr. 3,5.

Veste adīta no apakšas

uz augšu, adījuma raksts —

gludais kreiliskais adījums

ar noceltajiem valdziņiem
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Cepure. 56.—57. lielums.

Dzija: 30 g zaļas dzijas Nr.

32/2 8 kārtās un 20 g bal-

tas mohēras dzijas. 6. nu-

mura apaļās adāmadatas

(adīt samērā vaļīgi).

Raksta paraugam uzme-

tiet nepāra skaita valdziņus,

piemēram, 19!

1. kārta (darba labā pu-
se, tumšā dzija) — 1 val-

dziņš labiski, 1 apmetums,
1 valdziņu nocelt utt.

2. kārta (darba kreisā pu-
se, gaišā dzija) — 1 ap-

metums, 1 valdziņu nocelt,

1 valdziņš labiski (labiski
izadīt apmetumu kopā ar

valdziņu, uzskatot tos par

1 valdziņu) utt.

3. kārta (darba kreisā

puse, adījumu aizstumt uz

adāmadatas pretējo galu un

adīt ar tumšo dziju) — 1

valdziņš kreiliski (kreiliski
adīt apmetumu kopa ar val-

dziņu, uzskatot tos par 1 val-

dziņu), 1 apmetums, 1 val-

dziņu nocelt utt.

4. kārta (darba labā puse,

gaišā dzija) — 1 apmetums,

1 valdziņu nocelt, 1 valdziņš
kreiliski (kreiliski izadīt ap-

metumu kopā ar valdziņu,
uzskatot tos par 1 valdzi-

ņu) utt.

5. kārta (darba labā puse,

adījumu aizstumt uz adām-

adatas pretējo galu un adīt

ar tumšo dziju) — 1 val-

dziņš labiski (labiski izadīt

apmetumu kopā ar valdziņu,
uzskatot tos par 1 valdziņu),
1 apmetums, 1 valdzinu no-

celt utt.

6. kārta — rakstu atkār-

tot no 2. kārtas.

Cepurei uzmetiet 47 val-

dziņus (55—56 cm) un no-

adiet 30 cm garu taisnu

gabalu! Pēdējās kārtas val-

dziņus uzņemiet uz diega,
stingri savelciet un ar šo

pašu pavedienu sašujiet ce-

puri (ja adījums vaļīgs, ce-

pures augšdaļā liekas kro-

kas nerodas)! Cepures apak-

šejo malu vairākas reizes at-

lokiet, lai izveidojas rullī-

tis!

Šalle. Dzija: 35 g za|as un

35 g sarkanas dzijas, 30
g

gaišas mohēras. 6. numura

adāmadatas (adīt va|īgi).
Adījuma raksts tāds pats
kā cepurei. Horizontālās krā-

sainās svītras adītas rievo-

tajā adījumā (visās kārtās

labiskie valdziņi). Katras
svītras platums — 2 kārtas.
Salies platums 13 cm (19
valdziņi), garums — 165 cm.

Dūraiņi. Dzija: 15 g za-

ļas un 15 g sarkanas dzijas,
20 g mohēras. Uz adāmada-
tām uzmetiet 21 valdziņu un

adiet 27 cm augstumā taisnu

gabalu! Pēdējās kārtas val-

dziņus uzņemiet uz diega,
stingri savelciet un sašujiet
adījumu, atstājot caurumu

īkšķim! No cauruma malām

uz īsajām adatām uzņemiet

18 valdziņus un labiskajā
adījumā noadiet īkšķi!

Cimdu pīnīte un šalles

bārkstis notamborētas ar 5.

numura tamboradatu kūlī-

šu rakstā. Notamborējiet 3

gaisa cilpiņas, tad veidojiet
kūlīti 1. cilpiņā, skaitot no

tamboradatas! Tā turpiniet,
līdz notamborēsiet pīnīti va-

jadzīgajā garumā! Kad zaļā

un sarkanā pīnīte notambo-

rēta (katras pīnītes garums
120 cm), piestipriniet tās

pie dūraiņiem! Šallei notam-

borējiet vispirms sarkano

pīnīti, vienlaikus to piestip-
rinot šalles galā ar vienā-

dām atstarpēm, bet pēc
tam — zaļo, apvijot to ar

sarkano pīnīti un piestipri-
not blakus!
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50. lielums. Dzija: 800 g

dzijas Nr. 10/2 divas kārtās.

5. numura adāmadatas. Krei-

liskā adījuma raksts, sviķe-
ļainais adījums un vertikā-

las reljefas joslas (sk.

81. att.).

Modelim ir iešūtas pie-
durknes. Mugurdaļa, piedur-
knes un priekšdaļas (bez aiz-

dares joslām) adiet no

apakšmalas uz augšu!

Priekšdaļās veidojiet iekšā

iestrādātas kabatas! Tad de-

taļas sašujiet, no kakla iz-

griezuma uzņemiet valdziņus
kakla valnītim un noadiet to

5 cm platu (sviķeļainajā adī-

jumā). Pēc- tam no priekš-
daļas malējiem valdziņiem

uzņemiet valdziņus aizdares

joslai un adiet to sviķeļai-

najā adījumā (5—6 cm pla-

tu)!
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50.—52. lielums. Dzija:
jakai — 550 g, 180 g no šī

daudzuma pubuļainās dzi-

jas; bezrocim — 220 g, 70 g

no šī daudzuma pubuļainās
dzijas; beretei un kaklau-

tam — 100 g, 30 g no

šī daudzuma pubuļainās
dzijas (dzija Nr. 10/2 vienā

kārtā, pubuļainā dzija vie-

nā kārtā). 3. un 4. numura

adāmadatas. Labiskais adī-

jums un sviķeļainais adī-

jums. Svītru platums — 6

kārtas no parastās dzijas,
2 kārtas no pubuļainās dzi-

jas, 2 kārtas no parastās

dzijas, 2 kārtas no pubuļai-
nās dzijas.

laka un bezrocis. Dētajās

adiet pēc piegrieztnes no

apakšējās malas uz augšu

ar 4. numura adāmadatām!
Adīt sāciet sviķe|ainajā adī-

jumā! Aizdares joslu (6 cm

platu) jakai adiet sviķeļai-
najā adījumā un piešujiet
pie mode|a! Bezrocim kakla

un roku izgriezumu apdares
joslas (2,5—3 cm) adiet ar

3. numura adāmadatām svi-

ķeļainajā adījumā! Valdzi-

ņus šīm joslām uzņemiet no

kakla un roku izgriezumu

malējiem valdziņiem (aptu-

veni no 2 malējiem valdzi-

ņiem — 3 valdziņus)!

Bereti sāciet, sviķeļainā
adījumā (3. numura adām-

adatas) noadot malu, vie-

nādu ar galvas apkārtmēru!
Malas augstums — 2,5 cm.

Tad vienā kārtā pieaudzējiet
16—20 valdziņus un tālāk

adiet pamatrakstā, veidojot

beretes formu! Kad noadīts

raksta pirmais motīvs (t. i.,

6 kārtas labiskajā adījumā

no parastās dzijas, 2 kārtas

no pubuļainās dzijas, 2

kārtas no parastās dzijas un

2 kārtas no pubuļainās dzi-

jas — pavisam 12 kārtas),

pieaudzējiet B—lo8—10 valdzi-

ņus, tad atkal noadiet 12

kārtas un pēc tam norau-

ciet, labiski saadot kopā

katru 9. un 10. valdziņu, vēl

pēc 12 kārtām — katru 14.

un 15. valdziņu un vēl pēc

12 kārtām katru 6. un 7. val-

dziņu! Pārkārtojiet rakstu —

tagad valnīšu rakstā no-
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adiet 2 cm lielu gabalu, pēc

tam vienā kārta saadiet pa

2 valdziņiem kopā un tālāk

1,5 cm adiet labiskajā adī-

jumā, tad valdziņus uzņe-

miet uz diega un cieši sa-

velciet! Sašujiet bereti!

Kaklauts darināts rievota-

jā adījumā. Tā garums

120 cm, platums -

4—5 cm.

Sāk adīt no kaklauta garā-
kās malas. Ada ar 4. numu-

ra adāmadatām. Kaklautu

var adīt krāsainas svītrās

vai vienkrāsainu.
Svārki taisni. Darināti no

četriem gabaliem.

da|u Iksi plecu vīlēm!

Priekšdaļas veidojiet verti-

kālus šķēlumus kabatām! No

roku izgriezumu malējiem

valdziņiem uzņemiet valdzi-

ņus piedurknēm un noadiet

tās no augšas uz leju! Tad

noadiet un piešujiet kapu-

ci! Pēc tam uzņemiet val-

dziņus no priekšdaļu un

kapuces
malas un noadiet 3

labisko valdziņu kārtas (za-

ļu, brūnu, zaļu). Ar tam-

boradatu notamborējiet pog-

caurumus un piešujiet tos'

46.-48. lielums. Dzija:

600 g baltas un pa 50 g za-

ļas un brūnas dzijas Nr.

10/2 vienā kārtā. 4. numura

adāmadatas. Labiskais adī-

jums ar ornamentu un val-

nīšu raksts.

Sāciet adīt no mugurda-

ļas apakšējās malas un da-

riniet mugurdaļu un priekš-
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48.—50. lielums. Dzija:

300 g brūnas, 250 g bēšas

un 60 g za|ganbrūnas dzijas

Nr. 10/2 divās kārtās. 4.

numura adāmadatas. Pamat-

adījums — kreiliskais adī-

jums no melanžas dzijas (1

diegs brūns, 1 bēšs). Mode-

lim izmantots kreiliskais adī-

jums. Ornaments veidots la-

biskajā adījumā. Priekšdaļu
un piedurkņu (spārniņu)
malas, apakšmala un kakl-

auts darināts rievotajā adī-

jumā.

Darbu sāciet no priekšda-
ļas apakšējās malas rievo-

tajā adījumā (5—6 cm)!

Vienas priekšdaļas platums
bez apdares vertikālās jos-
las ir 22 cm (apdares joslu
noadīsiet pēc tam, kad veste

būs gatava). Pēc rievotā

adījuma adiet ornamentu

(sk. tehnisko zīmējumu) un

tad turpiniet priekšdaļu līdz

līnijai AB! Adījumu atstā-

jiet uz adatas. Tad tieši tā-

pat noadiet otro priekšdaļu
un, nenoraujot pavedienu,

uzmetiet gaisa cilpiņas (sk.
6. att.) mugurdaļas kakla

izgriezumam! Tad ar šo pa-

šu pavedienu izadiet otrās

priekšdaļas valdziņus un

ar šiem valdziņiem noadiet

mugurdaļu pēc piegrieztnes!
No roku izgriezumu vertikā-

lajām malām (44 cm) ar

zaļganbrūnu dziju uzņemiet

valdziņus piedurknēm un no-

adiet piedurknes, sākot ar

ornametu! Ornamenta rak-

stu izmantojiet bez tā aug-

šējās daļas! Piedurknes pa-

beidziet ar 4—6 kārtām no

brūnas dzijas rievotajā adī-

jumā! Piedurknes piešujiet
pie roku izgriezumu horizon-

tālajām daļām (piedurknes
nesašujiet)! Sašujiet sānu

malas! Ar brūnu dziju uz-

ņemiet valdziņus no priekš-
daļu malējiem valdziņiem —

pa 1 valdziņam no katra

malējā valdziņa — un no-

adiet apdares joslu ar šuvi

mugurpusē! Joslas platums
6—7 cm: 2 kārtas ar brūno

dziju, 2 kārtas ar zaļgan-

brūno, 10 kārtas ar brūno, 2

kārtas ar zaļganbrūno, 1
kārta ar brūno dziju, un

tad norauciet valdziņus!

Kaklauts. Garums 120 cm,

platums 4—5 cm. Adiet, sā-

kot no garākās malas, la-

biskiem valdziņiem no me-

lanžas dzijas! Noraucot pē-

dējās kārtas valdziņus, rau-

gieties, lai adījuma sākums

un beigas būtu vienādā pla-
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44.—46. lielums. Dzija:

400 g zilas un 50 g sarka-

nas lauku dzijas vienā kār-

tā. 3. numura adāmadatas.

Gludais kreiliskais adījums
ar vertikālām svītrām, ko

veido valnīšu raksts ar no-

celtiem valdziņiem. Hori-

zontālās divkrāsainās svītras

adītas rievotajā adījumā —

2 kārtas ar katras krāsas

dziju. Kakla izgriezuma ma-

la, piedurkņu augšējā da|a
un apakšējā mala, kā arī

modēja apakšējā mala —

rievotajā adījumā.
Valnīšu raksta (ar nocel-

tiem valdziņiem) paraugam
uzmetiet 11 valdziņus (to

skaitam jābūt nepāra skait-

lim, malējie valdziņi ietilpst

šajā skaitā).
1. kārta — 1 labiski, 1

kreiliski utt.

2. un visas turpmākās
kreisās puses kārtas — krei-

liskos valdziņus nocelt, pa-
vedienu atstājot valdziņu

priekšā, bet labiskos valdzi-

ņus adīt labiski.

3. kārta — rakstu atkārtot

no 1. kārtas.

Piezīme. Valnīšu rak-

sta platums — 5 valdziņi.

Priekšdaļu un mugurda|u
adiet kopā, atstājot caurumu

galvai! Piedurknēm valdzi-

ņus uzņemiet no roku tais-

no izgriezumu malējiem
valdziņiem un noadiet pie-
durknes no augšas uz leju!
Modeli izgludiniet, sašujiet
un kakla izgriezumu apadiet
rievotajā adījumā!

205
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Pulovers (360. att.)

46.—48. lielums. Dzija:
400 g gaiši zilas un 100 g

pelēkas dzijas Nr. 10/2 vie-

nā kārtā. 4. numura adām-

adatas. Labiskais adījums.
Kakla izgriezuma mala,
manšetes un modeļa apakšē-

jā mala — rievotajā adīju-
mā.

Priekšdaļas raksta parau-

gam uzmetiet nepāra skaita

valdziņus, piemēram, 27

(malējie valdziņi ietilpst ša-

jā skaitā)!
1. un 3. kārta — labiskie

valdziņi.

2. un 4. kārta — kreiliskie

valdziņi.

5. kārta (adīt vaļīgi) —

1 valdziņš kreiliski, 1 val-

dziņu nocelt (pavediens val-

dziņa priekšā) utt.

6. kārta (adīt vaļīgi) —

pēc malējā valdziņa 1 val-
dziņu nocelt (pavediens aiz

valdziņa), 1 valdziņš labis-
ki utt., t. i., nocelt valdzi-

ņus, kas izadīti iepriekšējā
kārtā, bet noceltos — izadīt

labiski.

7. kārta — rakstu atkārtot

no 1. kārtas.

Detaļas adiet no apkšējās
malas uz augšu! Kakla iz-

griezuma valdziņus atstā-

jiet vaļējus! Sašujiet modeli,
kakla izgriezuma valdziņus
pārceliet uz apaļajām ada-

tām un pabeidziet kakla iz-

griezumu rievotajā adījumā
(3 cm)! Savijiet aukliņu —

jostu (120—140 cm)!
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Tamborēta jaciņa (361. art.)

44.-46. lielums. 350 g dzi-

jas Nr. 32/2 trijās kārtās.

3. numura tamboradata.

Tamborējuma raksts

dzams tehniskajā zīmējuma

(dota mežģīņtamborējuma
raksta joslas puse). Tambo-

rējuma pamatraksts — teh-

niskā zīmējuma 8. un 9. kār-

ta.

Atbilstoši piegrieztnei tam-

borējiet mugurdaju un

priekšdaļas bez sānu šuvēm!

Tamborēt sāciet no modeļa

apakšējās malas! Kad darbs

pabeigts, sašujiet plecu šu-

ves!

Izmēriet kakla izgriezuma

apkārtmēru — tas ir apkak-
les garums piešūšanas līni-

jas vietā. Notamborējiet gai-

sa cilpiņu pīnīti, kas vienā-

da ar šo garumu, un tālāk

tamborējiet pēc zīmējuma no

1. līdz 9. kārtai, bet pēc

tam 3 vai 4 kārtas pamat-
rakstā! Apkakli piešujiet pie

modeļa! Tad apkakli, priek-
šējās malas un apakšējo
malu aptamborejiet ar trim

vienkāršo stabiņu kārtām!

Aptamborēšanu nobeidziet ar

«vēža soli»!

Piedurknes sāciet tambo-

rēt ar raksta joslu (7 motī-

vi), tad turpiniet tamborēt

pamatrakstā! Kad piedurkne
notamborēta līdz noapaļoju-

ma vietai, no abām pusēm

norauciet pa 4 cilpiņām, pec

tam katrā kārtā pa 2 cilpi-

ņām (6 reizes), katrā 2.

kārtā pa 2 cilpiņām (3 rei-

zes), katrā kārtā pa 2 cilpi-

ņām (3 reizes) un vienu

reizi 4 cilpiņas! Tad notam-

borējiet vēl 1 kārtu un no-

raujiet pavedienu! Sašujiet
piedurknes, piedurkņu galus

aptamborējiet pa apli ar

2 vienkāršo stabiņu kārtām

un nobeidziet ar «vēža soli»!

Piedurknes iešujiet roku iz-

griezumos!
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Pulovers (362. att.)

46.—48. lielums. Dzija:
150 g gaiši sārtas mohēras

dzijas vienā kārtā un 300 g

sārtas dzijas Nr. 32/2 trīs

kārtās. 5. numura adāmada-

tas. Pamatadījuma raksts —

labiski kreiliskais adījums

IX2 (1 valdziņš labiski, 2

kreiliski).
Kakla izgriezuma mala,

manšetes un modeļa apakšē-

ja mala — valnīšu raksta

ar noceltu valdziņu Raksta

paraugam uzmetiet nepāra
skaita valdziņus, piemēram,
19 (malējie valdziņi ietilpst
šajā skaitā)!

1. kārta — 1 labiski, 1

kreiliski utt.

2. un visas pāra skaitļu

kārtas — kreiliskos valdzi-

ņus nocelt, atstājot pave-
dienu valdziņiem priekšā, bet

labiskos — adīt labiski.

3. kārta — rakstu atkār-

tot no 1. kārtas.

Rotājošā raksta paraugam
uzmetiet 18 valdziņus (to
skaitam jādalās ar 6, malējie
valdziņi ietilpst šajā skaitā).

1. kārta
—

1 labiski, 2

kreiliski utt.

2. un visas pāra skaitļu
kārtas — 1 kreiliski, 1 labis-

ki utt.

3.kārta —

*
apņemt 4 val-

dziņus, šai nolūkā no darba

kreisās puses valdziņu star-

pā aiz 4. valdziņa (ma-

lējo neskaita) ar labo adām-

adatu izvilkt pret sevi darba

pavedienu (apņemošo val-

dziņu) un, ar labās rokas

rādītājpirkstu pieturot to uz

adāmadatas, pirmo no ap-
ņemtajiem valdziņiem izadīt

labiski aiz aizmugurējās ma-

las, izvilkt cauri apņemo-

šajam valdziņam un pēc tam

nolaist to no kreisās adām-

adatas. Apņēmumā palikušos

3 valdziņus izadīt šādi: 2

kreiliski, 1 labiski, pēc ap-

ņēmuma 2 kreiliskie val-

dziņi. No * atkārtot līdz kār-

tas beigām.

5. kārta — 1 labiski, 2

kreiliski, * apņemt un iz-

adīt 4 valdziņus tāpat kā 3.

kārtā, pēc apņēmuma 2 krei-

liskie valdziņi. No * atkār-

tot līdz kārtas beigām. Kār-

tas beigās 2 kreiliskie val-

dziņi, 1 labiskais valdziņš

un malējais valdziņš.

7. kārta — rakstu atkārtot

no 3. kārtas.

Piezīme. Šo rakstu iz-

mantojiet daļēji: kad uz

augšu noadīts viens frag-

ments, tālāk adiet labiski

kreiliskā adījumā Ix2, bet

pēc tam atkal tādu pašu
fragmentu.

Detaļas adiet no apakšējas
malas uz augšu atbilstoši

piegrieztnei! Nobeidzot mu-

gurdaļu un priekšdaļu, kak-

la izgriezuma valdziņus

norauciet vai pieketelējiet!
Puloveru sašujiet! Tad sa-

vijiet aukliņu: to var izman-

tot rotājumam vai ievērt mo-

delī valnīšu raksta un rotā-

jošā raksta savienojuma vie-

tā — tad modelis iegūs blu-

zona formu.
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Bluzons (363. att.)

50.—52. lielums. Dzija:
300 g melnas un pa 100 g
sarkanas un baltas dzijas
Nr. 10/2 divās kārtās. 4.

numura adāmadatas. Rievo-
tais adījums.

Svītru platums piedurknēs
un bluzona augšdaļā: 6

kārtas ar melnu dziju, 8

kārtas ar sarkanu, 6 kārtas

ar melnu, 8 kārtas ar baltu,
4 kārtas ar sarkanu, 2 kār-

tas ar baltu, 4 kārtas ar

sarkanu.

Bluzonu sāk adīt no pie-
durknes (piemēram, kreisās)

atloka. Atloku (12 cm) no-

adiet no melnas dzijas, tad

noadiet vēl 6—B cm lielu

gabalu ar to pašu dziju, tā-

lāk adiet krāsainas svītras

līdz kakla izgriezumam
(punkts A)\ Pēc tam sada-

liet adījumu uz pusēm un

līdz punktam B adiet abas

daļas atsevišķi pēc piegriez-
tnes! Punktā B abas daļas
savienojiet kopā un noadiet

labo piedurkni tieši tāpat
kā kreiso! Tad no adījuma

labās puses no bluzona augš-
daļas malējiem valdziņiem

(no katra malējā valdziņa 1
labiskais valdziņš) uzņemiet

valdziņus priekšdaļai un

mugurdaļai! Noadiet tās no

augšas uz leju un pēc tam

sašujiet piedurknes un sānu

malas!

No kakla izgriezuma ma-

las uzņemiet jaunus valdzi-

ņus un ar melnu dziju no-

adiet rievotajā adījumā
2—3 cm platu valnīti!



210

Jaka bez aizdares (364. att.)

48.—50. lielums. Dzija:

230 g zaļas mohēras dzijas

un 370 g zaļas dzijas Nr.

322 trijās kārtās (kopā sa-

1 mohēras diegs un

3 parastās dzijas diegi). 4.

numura adāmadatas. Glu-
dais kreiliskais adījums un

valnīšu raksts. Uz priekšda-
ļām un piedurknēm izadītas

reljefas vertikālas līnijas un

lapiņas.
Reljefā raksta paraugam

uzmetiet 16 valdziņus (to
skaitam jādalās ar 4, malē-

jie valdziņi ietilpst šajā

skaitā)!
1. kārta — 2 kreiliski, 2

labiski utt.

2. kārta — atbilstoši rak-

stam.

3. kārta — 2 kreiliski, nā-

kamos 2 valdziņus izadīt

šādi: vispirms 2. valdziņu
labiski aiz aizmugurējās ma-

las un, nenoņemot to no

adāmadatas, 1. valdziņu la-
biski aiz priekšējās ma-

las utt.

4. kārta — 2 labiski, nā-

kamos 2 valdziņus izadīt
šādi: vispirms 2. valdziņu
kreiliski un, nenoņemot to

no adāmadatas, 1. valdziņu
kreiliski utt.

5. kārta — rakstu atkārtot

no 3. kārtas.

Lapas kāts — 6 reljefā
raksta kārtas. Lapu raksta

paraugam uzmetiet 12.val-
dziņus (valdziņu skaitam jā-
dalās ar 8 plus 2 papildu
valdziņi raksta simetrijai,

plus 2 malējie valdziņi).
1. kārta — 2 labiski, 2

kreiliski, 1 labiski, 1 apme-

tums, 1 labiski, 2 kreiliski,
2 labiski.

2. kārta
— 2 kreiliski, 2

labiski, 1 kreiliski, no apme-
tuma izadīt 8 valdziņus, pa-
mīšus adot labiskos un krei-
liskos valdziņus, tad 1

kreiliski, 2 labiski, 2 kreilis-

ki.

3. un 5. kārta — 2 la-

biski, 2 kreiliski, 10 labiski,
2 kreiliski, 2 labiski.

4., 6., 8., 10., 12. un 14.

kārta — atbilstoši rakstam

(valdziņus, kas iepriekšējā
kārtā saadīti kopā, nocelt,
pavediens valdziņam priek-
šā).

7 kārta — 2 labiski, 2

kreiliski, 2 valdzini saadīti
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kopā labiski aiz aizmugu-

rējām malām (pirms izadī-

šanas 1. valdziņu nolaist no

adāmadatas un tūlīt uzņemt

atpakaļ, pagriežot pret sevi

ar pretējo malu), 6 kreilis-

ki, 2 valdzini kopā labiski

aiz priekšējām malām, 2

kreiliski, 2 labiski.

9. kārta — 2 labiski, 2

kreiliski, 2 valdziņi saadīti

kopā labiski aiz aizmugurē-

jām malām (1. valdziņu sa-

griezt), 4 labiski, 2 valdziņi

saadīti kopā labiski aiz priek-

šējām malām, 2 kreiliski, 2

labiski.

11. kārta — 2 labiski, 2

kreiliski, 2 valdziņi saadīti

kopā labiski aiz aizmugurē-

jām malām (1. valdziņu sa-

griezt), 2 labiski, 2 val-

dziņi saadīti kopā labiski

aiz priekšējām malām, 2

kreiliski, 2 labiski.

13. kārta — 2 labiski, 2

kreiliski, 2 valdziņi saadīti

kopā labiski aiz aizmugurē-

jām malām (1. valdziņu sa-

griezt), 2 valdziņi saadīti

kopā labiski aiz priekšējām
malām, 2 kreiliski, 2 labis-

ki.

15. kārta — 2 labiski, 2

kreiliski, 2 valdziņi saadīti

kopā, 1 apmetums, 2 kreilis-

ki, 2 labiski.

16. kārta — 2 kreiliski, 6

labiski (apmetumu izadiet tā,
lai neveidotos caurums), 2

kreiliski.

Visas detaļas adiet no

apakšējās malas uz augšu,
izvietojot lapas starp relje-

fo rakstu (no kāta līdz rel-

jefajam rakstam 3 valdziņi,

no lapas gala līdz nākama-

jam kātam — 4 kārtas)! Pēc

vēlēšanās lapas var izkārtot

arī citādi. Piedurknes galā
uz viduslīnijas noadiet vie-

nu lapu ar kātu!

Gatavās detaļas sašujiet

un kakla izgriezumu un

priekšdaļu malas aptamborē-
jiet ar 1 vienkāršo stabiņu

kārtu! Savijiet aukliņu un ie-

veriet to kakla izgriezuma

malā! Aukliņas galos pie-
stipriniet atsevišķi noadītas

lapas! Piedurkņu galos ie-

veriet īsas aukliņas un sa-

sieniet!

Bluzons ar ornamentu (365. att.)

48.—50. lielums. Dzija:

150 g melnas un 200 g bal-

tas dzijas Nr. 10/2 trīs kār-

tās (2 kārtas melnas dzijas,

I kārta baltas dzijas). 6.

numura adāmadatas. Kreilis-

kais adījums. Kakla izgrie-
zuma mala, piedurkņu gali
un bluzona apakšēja mala —

rievotajā adījumā (2—3 cm).

Adīt sāciet no mugurda-
ļas apakšējās malas un adiet

mugurdaļu un priekšdaļu
bez plecu šuvēm! Pirms sa-

šūt sānu malas, no roku

izgriezumu malējiem valdzi-

ņiem uzņemiet valdziņus pie-

durknēm un noadiet tās no

augšas uz leju! Pēc tam rei-

zē sašujiet sānu malas un

piedurknes! No kakla iz-

griezuma malas uzņemiet

valdziņus un noadiet 2 vai

3 labisko valdziņu kārtas

(rievotais adījums)!
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Bluzons mežģīņadijumā (366.att.)

48—50. lielums. 300 g

dzijas Nr. 32/2 četrās kārtās.

Adāmadatas Nr. 2,5. Krei-

liskais, rievotais adījums un

mežģīņadījums.
Mežģīņadījuma raksta pa-

raugam uzmetiet 27 valdzi-

ņus (to skaitam jādalās ar

4, plus 1 valdziņš raksta si-

metrijai, plus 2 malējie val-

dziņi)!

t, kārta —

* 1 labiski, 1

apmetums, 3 valdziņi saadīti

kopā labiski aiz aizmugurē-

jām malām, 1 apmetums. No
* atkārtot līdz kārtas bei-

gām. Kārtas beigās 1 labis-

kais valdziņš un malējais
valdziņš.

2. un visas pāra skaitļu
kārtas — kreiliskie valdziņi

(apmetumus izadīt kā krei-

liskus- valdziņus).

3. kārta — labiskie val-

dziņi.

5. kārta — rakstu atkārtot

no 1. kārtas.

Piedurkņu augšdaļas un

modeļa apakšējās malas ro-

tājošā josla adīta kreilis-

kajā adījumā ar bumbulīšiem

(sk. tehnisko zīmējumu).

Veidojot bumbulīšus, no 1
valdziņa izada 5 valdziņus

šādi: labisko valdziņu aiz

priekšējās malas, apmetumu.

vēlreiz labisko valdziņu, ap-

metumu un labisko valdziņu.
Pēdējam noteikti jābūt la-

biskajam valdziņam. Pēc tam

valdziņu, no kura tika adīts

bumbulītis, nolaiž no krei-
sās adāmadatas.

Darbu sāciet no priekšda-
ļas apakšējās malas un adiet

priekšdaļu un mugurdaļu
bez plecu šuvēm! Vispirms
noadiet 7 cm garu gabalu

kreiliskajā adījumā, tad tik-

pat daudz mežģīnadījumā un

7—B cm garu gabalu krei-

liskajā adījumā ar bumbulī-

šiem! Tālāk adiet mežģīņ-
adījuma joslas (7 cm) pamī-

šus ar kreiliskā adījuma jos-
lām (8 kārtas)! Kad no-

adīts līdz kakla izgriezumam,
sadaliet adījumu uz pusēm
un adiet katru daļu atseviš-

ķi, noraucot valdziņus no

kakla izgriezuma puses:

katrā labās puses kārtā sa-

adiet 2 valdziņus kopā! No-

adījušas līdz pleciem, tai

pašā ritmā sāciet pieaudzēt
valdziņus, lai izveidotu kak-

la izgriezumu mugurdaļai,
kas pēc formas ir tāds pats
kā priekšdaļai! Kad valdziņu
skaits ir vienāds ar to, kāds

bija kakla izgriezuma veido-

šanas sākumā, abas adījuma

daļas savienojiet un tālāk

adiet tieši tā kā priekšdaļu!
Izgludiniet adījumu, at-

stājot negludinātu apakšējo
kreiliskā adījuma joslu! Pēc

tam no roku izgriezumu
malējiem valdziņiem uz-

ņemiet valdziņus piedurknēm
un adiet tās, sākot ar bum-

bulīšu raksta joslu (7 cm)!

Kad piedurknes noadītas, iz-

gludiniet tās (galus neglu-
diniet!) un sašujiet reizē

piedurknes un sānu malas!

Modeļa apakšējo malu un

piedurkņu galus pastaipiet
dažādos virzienos. No šādas

staipīšanas kreiliskais adī-

jums .satīsies rullītī.

Tad uz apaļās adāmadatas

uzņemiet valdziņus no kakla

izgriezuma malējiem valdzi-

ņiem un apadiet 4—5 cm pla-
tu malu rievotajā adījumā!

Kakla izgriezuma stūros kat-

rā 2. kārtā saadiet kopā pa

3 valdziņiem!
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Blūzīte un svārki (367. att.)

44.—46. lielums. 550 g

kokvilnas diegu. 3. numura

tamboradata. Raksta parau-

gam notamborējiet 35 gaisa
cilpiņas (to skaitam jāda-
lās ar 11, plus 13 cilpiņas

raksta simetrijai).
1. kārta (sk. tehnisko zī-

mējumu) — 1 vienkāršais

stabiņš 4. pamatnes cilpiņā,

neskaitot cilpiņu uz tambor-

adatas, l vienkāršais stabiņš
nākamajā cilpiņā, * l gaisa
cilpiņa, l pamatnes cilpiņu
izlaist un nākamajās 3 cil-

piņās pa l vienkāršajam sta-

biņam, l gaisa cilpiņa, l
pamatnes cilpiņu izlaist, nā-

kamajās 6 cilpiņās pa l vien-

kāršajam stabiņam. No * at-

kārtot līdz kārtas beigām.
Kārtas beigās l gaisa cilpi-
ņa, l pamatnes cilpiņu iz-

laist, 3 pamatnes cilpiņās
pa l vienkāršajam stabiņam,

1 gaisa cilpiņa, 1 pamatnes
cilpiņu izlaist, nākamajās 3

cilpiņās pa 1 vienkāršajam
stabiņam. Tad iztamborēt I

gaisa cilpiņu pacēlumam un

tamborējumu apgriezt.

2. kārta — 2 īsie stabiņi

2 pamatnes cilpiņās, * 1 gai-

sa cilpiņa, 1 pamatnes cilpi-
ņu izlaist, nākamajās 3 cil-

piņās pa 1 īsajam stabiņam,

1 gaisa cilpiņa, 1 pamatnes
cilpiņu izlaist, 6 pamatnes

cilpiņās pa 1 īsajam stabi-

ņam. No * atkārtot līdz kār-

tas beigām. Kārtas beigās 1
gaisa cilpiņa, 1 pamatnes

cilpiņu izlaist, 3 pamatnes
cilpiņās pa I īsajam stabi-

ņam, 1 gaisa cilpiņa, 1 pa-
matnes cilpiņu izlaist, 3 pa-

matnes cilpiņās pa I īsajam

stabiņam. Tad notamborēt

2 gaisa cilpiņas pacēlumam

un tamborējumu apgriezt.

3. kārta — 2 pamatnes cil-

piņās pa I vienkāršajam sta-

biņam, * 1 gaisa cilpiņa, 1

pamatnes cilpiņu izlaist, 3

pamatnes cilpiņās pa 1

vienkāršajam stabiņam, 1
gaisa cilpiņa, 1 pamatnes

cilpiņu izlaist, 6 pamatnes
cilpiņās pa I vienkāršajam
stabiņam. No * atkārtot līdz

kārtas beigām. Kārtas beigās

1 gaisa cilpiņa, 1 pamatnes

cilpiņu izlaist, 3 pamatnes
cilpiņās pa 1 vienkāršajam
stabiņam, 1 gaisa cilpiņa, 1
pamatnes cilpiņu izlaist, 3

pamatnes cilpiņās pa 1 vien-

kāršajam stabiņam.
4. kārta — rakstu atkār-

tot no 2. kārtas.

Blūzītes mugurdaļu un

priekšdaļu tamborējiet no vi-

dukļa vietas uz augšu! Tad
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Blūzīte (368. att.)

sašujiet plecus un sānu ma-

las! No vidukļa līnijas uz

leju turpiniet tamborēt 2.

raksta kārtu un priekšdaļā
atzīmējiet 5 vidējos valdzi-

ņus! Tālāk tamborējiet pa-

matraksta, atstājot neiztam-

borētas vidējās cilpiņas, lai

veidotos šķēlums! Paplatinā-
jumu veidojiet platajās verti-

kālajās joslās, pieaudzējot

no 6 līdz 8 stabiņiem! Kad

darbs pabeigts, kakla un ro-

ku izgriezumus un blūzītes

apakšējo malu aptambore-
jiet ar īso stabiņu kārtu, bet

pēc tam — ar «vēža soļiem»!

Svārkus ar vienu šuvi

tamborējiet bez piegrieztnes!

Izmēriet vidukļa apkārtmē-
ru (76 cm), gurnu apkārt-
mēru (100 cm) un svārku

garumu (65 cm)! Šāda iz-

mēra svārkiem apakšējās ma-

las apkārtmērs ir 135—

140 cm.

Sāciet tamborēt no vidukļa

un tamborējiet uz leju! No-

tamborējiet gaisa cilpiņu pī-
nīti, kas ir vienāda ar viduk-

ļa apkārtmēru (200 gaisa

cilpiņas), un tamborējiet pa-

matrakstā, pakāpeniski pie-

audzējot stabiņus plato ver-

tikālo joslu vidū! Pirmo pie-

audzējumu izdariet 6. kārtā

(kreisās puses kārtā), katrā

platajā joslā tamborējiet ne-

vis 6 īsos stabiņus, bet 7!

Otrreiz pieaudzējiet stabiņus

tieši tāpat pēc 7 kārtām —

8. kārtā pēc pirmā pieaudzē-

juma, trešo reizi — vēl pēc
7 kārtām! Tālāk pieaudzē-
jiet stabiņus katrā 12. kārta,

līdz josla kļūst 14 stabiņus

plata! Pēc tam tambortjiet

bez izmaiņām, līdz svārki
notamborēti nepieciešamajā

garumā. Lai neizjauktu tam

borējuma rakstu, sašujol .

tamborējumu, 14., 20., 41.

un 68. kārtā abas malās pie

vienojiet pa 1 īsajam stabi-

ņam! Sašujiet svārkus, atstā

jot B—lo cm garu šķēlumu ;
rāvējslēdzēja iešūšanai! Pie

augšējās malas piešujiet pla-

tu gumiju! Apakšējo malu

aptamborējiet ar īso stabiņu I

kārtu, bet pēc tam ar «vēža'

soli»!

44.-46. lielums. 250 g

dzijas Nr. 32/2 četrās kārtās.

Adāmadatas Nr. 2,5. Adīju-
ma raksti: sviķeļainais adī-

jums, labiski kreiliskais adī-

jums 2X6, .nocelto valdziņu
raksts, šķērsvirziena sviķe-
ļainais adījums (1. un 4.
kārta — kreiliskie valdziņi,
2. un 3. kārta — labiskie

valdziņi, 5. kārta — rakstu

atkārtot no 1. kārtas). Mo-

delī izmantota labiskā adīju-
ma kreisā puse.

Nocvllo valdziņu raksta

paraugam uzmetiet 26 val-
dziņus (valdziņu skaitam jā-
dalās ar 8, plus 2 malējie
valdziņi).

1., 3. un 5. kārta — 3

kreiliski, * 2 labiski, 6 krei-
liski. No * atkārtot līdz kār-

tas beigām. Kārtas beigās 3

kreiliskie valdziņi un malē-

jais valdziņš.

2., 4. un 6. kārta — 3 la-

biski, * 2 kreiliski, 6 labis-

ki. No * atkārtot līdz kārtas

beigām. Kārtas beigās 3 la-

biskie valdziņi un malējais
valdziņš.

7. kārta
— 3 kreiliski, *2

labiski (katrs ar 3 apmetu-
miem), 6 kreiliski. No *

atkārtot līdz kārtas beigām.

Kārtas beigās 3 valdzini

kreiliski un malējais val-

dziņš.

8. kārta — 3 labiski, * 2

valdziņus neizadītus nocelt

(pavediens valdziņiem priek-

šā) un izvilkt uz nolaisto

apmetumu rēķina, tad 6 la-

biski. No * atkārtot līdz kār-

tas beigām. Kārtas beigās

■ i labiskie valdziņi un ma-

lējais valdziņš.

9. kārta — kreiliskie val-

dziņi. lepriekšējā kārtā no-
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Sarafāns (369. att.)

celtos valdziņus neizadot

nolaist no kreisās adāmada-

tas un atstāt darba labajā
pusē.

10. kārta — labiskie val-

dziņi.

11. kārta — malējo valdzi-

ņu nocelt, tad 1. nocelto ga-
ro valdziņu uzņemt uz krei-

sēs adāmadatas un izadīt la-

biski (raudzīties, lai valdzi- ļ
ņa malas nesagrieztos), * 6 ļ
kreiliski, tad uzņemt uz I
kreisās adāmadatas nākamo

garo valdziņu un izadīt la-

biski, atkal uzņemt uz krei- ļ
sās adāmadatas kārtējo ga-
ro valdziņu un izadīt to la-

biski. No * atkārtot līdz

kārtas beigām. Kārtas beigās
uzņemt uz kreisās adām-

adatas pēdējo garo valdziņu,
izadīt to labiski un tad iz- I
adīt malējo valdziņu.

12. kārta — tāpat kā 2.

kārta.

13. kārta — rakstu atkār-

tot no 1. kārtas.
Adīt sāciet no mugurda-

ļas vai priekšdaļas (tās ir

vienādas) apakšējās malas:

noadiet 9—lo cm garu ga-
balu sviķeļainajā adījumā, ;

tad pārkārtojiet to par labis-

ki kreilisko adījumu 2X6 un

nobeidziet ar nocelto valdzi-

ņu rakstu (6—7 cm)! Tālāk .

adiet sviķeļaino adījumu
(3—4 cm), pēc tam šķērsvir- i

ziena sviķeļaino adījumu
(3—4 cm) un kreilisko adī-

jumu! Kad mugurdaļa un

priekšdaļa noadītas, sašujiel

tāsi Ar mērlentu izmēriet I
roku izgriezumu garumu un

noadiet tikpat garas, 6 cm I
platas lentītes sviķeļainajā
adījuma un nocelto valdziņu ;
rakstā! Tas pabeidziet ar da

žām no kokvilnas diegiemļ
adītam kārtām! Lentītes iz- I
gludiniet, atārdiet palīgdie- I

gu, piediedziet lentītes pie
roku izgriezumiem un pieke- |
telējiet! Blūzīti pielaikojiet I
un izmēriet lentītes garumu

kakta izgriezuma apdarei!
Noadiet lentiti, sašujiel tas

galus un pieketelējiet mo-

delim! Roku izgriezuma len-

tīšu vaļējos valdziņus apšu-

jiet ar ketelējuma dūrienu

(sk. .132. att.)!

mura adāmadatas. Labiskais

adījums.
Sāk adīt no sarafāna augš-

daļas apakšējas malas. Mu-

gurda|a un priekšdaļā to

veido pēc «kirē» kakla iz-

griezuma (sk. 18. nodarbī-

bu) adīšanas principa. Kad

sarafāna augšda|a pabeigta,

tas apakšējā malā uzņemiet
valdziņus svārku da|as adī-

šanai, malās uzmetiet gaisa

cilpiņas! Adījumu sadaliet 3

vienādās daļās un iezīmējiet

tas ar krāsainu diegu! Tad

noadiet svārkus, pieaudzējot
valdziņus ik pēc 2—3 cm uz

līnijas, kas iezīmēta ar krā-

sainu diegu (katra pieaudzē-
jumu reizē pieaudzējiet 2

valdziņus)! Svārciņus no-

adiet vajadzīgajā garuma un

nobeidziet tos ar krāsainu

malu!

30. lielums. 300 g dzijas

Nr. 10/2 viena kārta. 3. nu
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Vīriešu svīteris (370. att.a) Zēna jaciņa (370. att. b)

52.-54. lielums. 1500 g
lauku dzijas trīs kārtās

(viens diegs tumši brūns,
viens brūns, un viens bēšs).

5. numura adāmadatas. Adī-

jums — valnīšu raksts un

reljefais raksts.

Reljefā raksta paraugam
uzmetiet 21 valdziņu (to

skaitam jādalās ar 8, plus 3

papildu valdziņi raksta si-

metrijai, plus 2 malējie val-

dziņi).
1. kārta — 3 labiski, 1

kreiliski utt.

2. un visas para skaitļu
kārtas — atbilstoši rakstam.

3. kārta — 3 labiski, 5

kreiliski utt.

5. kārta — tāpat kā 1.

kārta.

7. kārta — 4 kreiliski, * 3

labiski, 5 kreiliski. No * at-

kārtot līdz kārtas beigām.

Kārtas beigās 4 kreiliskie val-

dziņi un malējais valdziņš.

9. kārta — rakstu atkār-

tot no 1. kārtas.

Noadiet mugurdaļu, priekš-
daļu un piedurknes! Adot

mugurdaļu, reizē noadiet

iekšpusi vertikālajam kaba-

tām, kas izvietotas sanu šu-

vēs. Kabatu iekšpuses pla-
tums — 10—12 cm, aug-

stums —

16 cm, t. i., vie-

nāds ar kabatas augstumu.

Pirms sašujiet mugurdaļu
un priekšdaļu, priekšdaļa ap-

strādājiet kabatas malu: uz-

ņemiet kabatas šķēluma ma-

lējos valdziņus, rievotajā

rakstā noadiet kabatas ap-

dares josliņu (3—5 cm)

un josliņas sanu malas

piešujiet pie priekšdaļas!
Tad sašujiet plecus un sa-

nu malas! Kabatas iekš-

pusi ar pārmalu dūrienu

piešujiet pie priekšdaļas! le-

šujiet piedurknes! Uzņemiet

kakla izgriezuma valdziņus

un valnīšu rakstā noadiet

15—20 cm augstu apkakli!
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Zena jaciņa
30.—32. lielums. Dzija:

80 g gaiši zaļas dzijas

(viena kārta), 80 g zaļas
(viena kārta) un 250 g tum-

ši zaļas (trīs kārtas) dzijas

Nr. 32/2 piecās kārtās. 3.

un 4. numura adāmadatas.

Labiskais adījums, sviķeļai-
nais adījums un pērļu pa-

tentadijums.

Pērļu patentadījuma rak-

sta paraugam uzmetiet nepā-

ra skaita valdziņus, piemē-

ram, 23!

1. kārta (papildkārta) —

labiskie valdziņi (adāmada-

tu ieduriet valdziņā no krei-

sās uz labo pusi — un tā

visās turpmākajās kārtās,
t. i., adiet valdziņus aiz

priekšējām malām).
2. kārta — labiskie val-

dziņi.

3. kārta — 1 valdziņš la-

biski, nākamo adīt šādi: no

darba labās puses ieduriet

adāmadatu iepriekšējās kār-

tas valdziņa vidū, izvelciet

tam cauri darba pavedienu

un pēc tam nolaidiet valdzi-

nu no kreisās adāmadatas,

utt.

4. kārta — rakstu atkārtot

no 2. kārtas.

Detaļas adiet no apakšas

uz augšu, sākot no atlokā-

mās malas, labiskajā adīju-

mā (3 cm, 3. numura adām-

adatas)! Tālāk adiet 'ar 4.

numura adāmadatām un

veidojiet pērļu patentadījumu

(3 cm) un labiskā adījuma

(4 cm) joslas! Priekšdaļas

adiet kopā ar aizdares jos-

las apakšpusi, kuru darina

labiskajā adījumā (3 cm)!

Modeli sašujiet, atšujiet

apakšmalu, pēc tam aizda-

res joslas apakšpusi nolokiet

uz kreiso pusi un piešujiet!
Apmetiniet pogcaurumus!

Zēna bluzons (371. att.)

dzijas krāsu! Kā tamborēt

kapuci, sk. 22. nodarbībā!

Somiņa — taisnstūrveida

adījums, tā izmēri 16X22 cm.

Noadīto taisnstūri pārlokiet
uz pusēm un malas aptam-

borējiet ar vienu īso stabi-

ņu kārtu! Notamborējiet gai-

sa cilpiņu pīnīti, izgludiniet

un piešujiet pie somiņas!

Piestipriniet pušķīšus!

34. lielums. 600 g lauku

dzijas vienā kārtā. Tambor-

adata Nr. 3,5. Tamborēša-

nas rakstu sk. 278. att.

Deta|as tamborējiet no

apakšas uz augšu (bez rak-

stainās malas)! Sašujiet tās,

pēc tam aptamborējiet blu-

zona malu un piedurkņu ga-

lus tajā pašā tamborējuma

rakstā, mainot katra karla
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Bezrocis (372. att.)

32.-34. lielums. Dzija

200 g dzijas atlikumu. 3. vi

4. numura adāmadatas. La

biskais adījums un sviķelai

nais adījums. Bezrocis da

rināts bez plecu šuvēm kč

četrstūrains gabals ar cauru

mv galvai. Bezroci sāk adi

ar 4. numura adāmadalan

no priekšdajas un mugurda

las sānu malas. 10 cm gan

gabalu noadiet sviķeļainaj;

adījumā, tad sadaliet adi

jumu uz pusēm un alsevišķ

dariniet mugurdaļu vi

priekšdaļu, līdz izveidosie

kakla izgriezumu! Aiz sviķe

ļainā adījuma 2 kārtas adie

ar melnu dziju, 4 kārtas -

ar bēšu, 2 kārtas — ai

oranžu, 2 kārtas — ar beši

un 2 kārtas — ar baltu dzi

ju! Tad noadiet vai izšujiet

(sk. 316. att. a) uzbalta fona

labiskajā adījumā adītus krā-

sainus rombus! Rombu sāk

adīt no viena valdzina. Vis-

platākā romba daļa — 8

valdziņi, augstums — 18

kārtas. Aiz rombiem veido-

jiet krāsainas svītras simet-

riski pretējai pusei un tad

adiet sviķeļaino adījumu, at-

kal savienojot kopā mugur-

daļu un priekšdaļu! Modeļa
apakšējā malā uzņemiet val-

dziņus (3. numura adām-

adatas) un noadiet valnīti

sviķeļainajā adījumā! Svīt-

ras valnītī var būt visdažā-

dākās krāsas un platuma zi-

ņā vai arī tādas, kā re-

dzams attēlā: 2 kārtas adī-

tas ar tumši brūnu dziju, 4

kārtas — ar bēšu, 3 kār-

tas — ar oranžu, 2 kārtas —

ar melnu, 3 kārtas — ar

oranžu, 4 kārtas — ar bēšu,
2 kārtas — ar brūnu dziju.

Sašujiet sānu malas līdz

roku izgriezumiem! Tad ar

3. numura adāmadatām uz-

ņemiet kakla izgriezuma val-

dziņus apkaklei un, adot pa

apli, noadiet apkakli sviķe-
ļainajā adījumā! Apkakles
svītru krāsa jāsaskaņo ar

modeļa krāsām. Apkakles

augstums — 15—16 cm. Pē-

dējo apkakles daļu 5—6 cm

platumā adiet ar 4. numura

adāmadatām! Pēdējās kār-

tas valdziņus norauciet pēc
iespējas vaļīgāk!
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Cepure un šalle-apkakle (373. att.)

Cepurei (200 g dzijas)
uzmetiet 4 valdziņus un no-

adiet 29 cm garu gabalu
sviķeļainajā adījumā un tad

norauciet!

1. kārta (laba puse) —

šajā kārtā saadiet kopā kat-

ru kreilisko valdziņu pāri!
2. kārta un visas pāra

skaitļu kārtas — atbilstoši

rakstam.

3. kārta — saadiet labiski

katru labisko valdziņu pari!

5. kārta — visus kārtas

valdziņus saadiet kopā pa
2 labiski!

7. kārta — 2 valdziņus

saadiet kopa labiski, 1 ap-

metums utt.

8. kārta — visus kārtas

valdziņus uzņemiet uz pa-

vediena, bet apmetumus no-

laidiet no adāmadatas! Pa-

veiciet valdziņus uz augšu

(tie kļuvuši gari uz nolaisto

apmetumu rēķina), cieši sa-

velciet un ar šo pavedienu
sašujiet cepuri!

Sallei-apkaklei (180 g dzi-

jas) uzmetiet 58 valdzi-

ņus un pa apli noadiet

24 cm augstu apkakli svi-

ķeļainajā adījumā. Tālāk

adījumu sadaliet 4 vienādas

daļās, ar krāsainu diegu ie-

zīmējiet pa 1 valdziņam

starp tam un adiet, katra

2. kārta šī valdziņa abās

puses pieaudzējot pa 1 val-

dziņam, līdz noadīsiet

15 -20 cm garu gabalu! Tad

valdziņus norauciet!
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Dzija: cepurei—loo g, šal-

lei— 300 g. 6. numura adām-

adatas. Adījuma raksts —

rievotā adījuma joslas pamī-
šus ar patentadījuma (sk.
28. un 57. att.) joslām.

Cepure darināta horizon-

tālā virzienā (no sānu ma-

las), izmantojot daļējo adī-

šanu. Uzmetiet 35 valdziņus
(40—41 cm), noadiet ar

kokvilnas diegu dažas labis-

ko valdziņu kārtas un no-

raujiet pavedienu! Ar pamat-
dziju noadiet 1 labisko val-

dziņu kārtu un tad 6 cm
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garu gabalu patentadījuma.
Pēc tam 6 cm platu joslu

adiet rievotajā adījumā: 2

kārtas ar kreiliskajiem val-

dziņiem, 3. kārtas beigas

neizadiet 8 valdziņus! Adī-

jumu apgrieziet, 1. valdziņu

(9. no malas) noceliet ne-

izadītu un noadiet 4. kārtu!

Tad 2 kārtas noadiet pilnī-

bā, pēc tam atkal 2 kārtas

ar daļējo adīšanu un pa-

beidziet joslu ar 2 pilnām

kārtām! Noadīto gabalu vei-

do 3 rievotā adījuma joslas

(katrā izmantota daļējā adī-

šana) un 3 joslas patentadī-
juma, 2 no tām 12 cm pla-

tas, 1, kura tiek sašūta, sa-

stāv no divām 6 cm platām
daļām.

Darbu pabeidziet ar da-

žām labisko valdziņu kār-

tām, ko ada no kokvilnas

diegiem! No palīgdiegiem
adītās malas izgludiniet, tad

atārdiet un vaļējos valdzi-

ņus sašujiet ar adījuma dū-

rienu «valdziņš valdziņā»!

Pavedienu noraujiet, stingri
savelciet un sašujiet cepures

augšdaļu! Tai var piešūt
garu pušķi! Cepures apakšē-
jo malu atlokiet — tādējādi
izveidojas atloks (10—12 cm

plats)!
Šallei uzmetiet 29 valdzi-

ņus (27 cm)! Patentadīju-

ma joslu platums — 12 cm,

rievotā adījuma — 6 cm.

Šalles garums — 2 m

40 cm. Šalles galos iesieniet

bārkstis!

Ausaine (375. att.)

Apdares detaļas adiet at-

sevišķi, pēc tam piešujiet ce-

pures augšdaļā!
Cepures augšdaļu adiet

valnīšu rakstā ar melnu 4

kārtās saliktu dziju. Vis-

pirms noadiet gabalu, kura

platums vienāds ar galvas

apkārtmēru, augstums —

12—15 cm! Tad sadaliet adī-

jumu 4 vienādās daļas un

iezīmējiet tās! Pēc tam no-

rauciet valdziņus: katras la-

bās puses kārtas sākumā un

beigās blakus malējam val-

dziņam 2 valdziņus saadiet

kopā kreiliski, bet iezīmēta-

jās vietās saadiet kopā pa

3 valdziņiem (iezīmētajam

valdziņam jābūt vidējam no

tiem)! Kreisās puses kārtās

nav jānorauc. Norauciet, līdz

paliek tikai 10—12 valdziņi!

Stingri savelciet tos un sa-

šujiet cepures augšdaļu!

56.-58. lielums. Dzija:

200 g melnas, marengo, pe-

lēkas un baltas dzijas. Adām-

adata Nr. 4 un tamborada-

ta Nr. 3,5. Valnīšu raksts

un bārkšu adījums (sk.

290. att.). Bārkšu adījums

darināts no 4 kārtās salik-

tas dzijas, pa vienam die-

gam no katras krāsas dzijas.
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Cepure ar atloku (376. att.)

/. noraukums. Valnīšu

rakstā izadiet 13 valdziņus!

14., 15. un 16. valdziņu sa-

adiet kopā kreiliski! Turpi-
niet adīt, iezīmētos valdzi-

ņus kreiliski saadot kopā!
Visas kreisas puses kārtas

bez noraukšanas adiet valnī-

šu rakstā (izdarot norauku-

mus, saada kopā 3 valdziņus,

tāpēc valnīšu raksts netiek

izjaukts). Tālāk visās labās

puses kārtās norauciet šādi:

kārtas sākumā un beigās sa-

adiet 2 valdziņus kopā krei-

liski, bet virs valdziņa, kas

iegūts, saadot 3 valdziņus,

saadiet 3 valdziņus kreiliski

(jāorientējas pēc vidējā no

3 valdziņiem)! Norauciet tik

ilgi, līdz uz adāmadatas pa-
liek 7—9 valdziņi! Valdzi-

ņus cieši savelciet un ar šo

pavedienu sašujiet cepuri
un tās atloku! Cepures augš-

daļu izgludiniet caur 2 kār-

tās saliktu mitru marli!

54.-56. lielums. 150 g

rupjas bēšas dzijas. 6. nu-

mura adāmadatas. Atloks

adīts rakstā, kas atgādina
vārpas, augšdaļa — valnīšu

rakstā.

Atloka adījuma
raksts. Paraugam uzme-

tiet nepāra vaidziņu skaitu,

piemēram, 27. Adiet vaļīgi!
1. kārta — malējo valdziņu

nocelt, 2 valdziņus saadīt

kopā labiski aiz aizmugurē-

jām malām, nenolaižot tos

no kreisās adāmadatas, 1.

valdziņu vēlreiz izadīt labis-

ki aiz aizmugurējās malas

utt. Priekšpēdējo valdziņu

izadīt kopā ar malējo valdzi-

ņu tieši tāpat kā visus ie-

priekšējos valdziņu pārus.

2. kārta — malējo val-

dziņu nocelt, 2 valdzini ko-

pā kreiliski; nenolaižot tos

no kreisās adāmadatas, l.

valdzinu vēlreiz izadīt krei-

liski utt. Priekšpēdējo valdzi-

ņu izadiet kopā ar malējo

tieši tāpat!

3. kārta — rakstu atkārtot

no 1. kārtas.

Cepuri sāciet adīt no atlo-

ka! Tā augstums — 9—12 cm.

Atloku dariniet horizontālā

virzienā, tas ir, no šuves pa-

kauša daļā! Uz adāmada-

tām uzmetiet 21—25 valdzi-

ņus un noadiet atloku, kura

garums
ir vienāds ar galvas

apkārtmēru! Tad no atloka

malas uzņemiet 64 valdziņus

un 12—15 cm augstumā
adiet valnīšu rakstu. Pec

tam sāciet noraukšanu: adī-

jumu sadaliet 4 vienādās da-

ļās, pa 16 valdziņiem kat-

rā! Ar krāsainu diegu iezī-

mējiet 14., 15. un 16. val-

dziņu!
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Plecu šalle (377. att.)

230 g dzijas Nr. 32/2 trīs

kārtas. 2. numura adāmada-

tas. Adījuma raksts redzams

tehniskajā zīmējumā.

Uz adāmadatām uzmetiet

438 valdziņus (180—190 cm)!

Ar krāsainu diegu iezīmējiet

no malām pa 13 valdziņiem,

ieskaitot malējos valdziņus!

Adiet, noraucot valdziņus pa-

mīšus .katrā 3. kārtā un 5.

kārtā: no šalles labās puses
saadiet kopā pa 2 valdziņiem
labiski (kārtas sākumā 2

valdziņus kopā adiet aiz aiz-

mugurējām malām, kārtas

beigās — aiz priekšējām
malām)! Valdziņus norauciet

vietā, kur apmale savienojas

ar šalles pamatadījumu, t. i.,

pirmais noraukums jāizda-
ra, saadot kopā 14. un 15.

valdziņu! Kad noadīts līdz

punktam A, valdziņus no-

rauciet uz līnijas AB: katra

labās puses kārtā 3 valdzi-

ņus saadiet kopā kreiliski!

Plecu šalli izgludiniet!

Dziju sagrieziet 40 cm ga-

ros gabalos, salieciet to kū-

līšos pa 6 vai 7 pavedieniem
un ar tamboradatu piestipri-
niet katram malējam valdzi-

ņam! Izveidoto bārkšu ga-

rums — 20 cm.
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Orenburgas lakats

Galvas lakata (sk. 224. lpp.) adīšana ar rokām ir

Joti darbietilpīgs process. Sai darbā vajadzīga īpaši
liela uzmanība un pacietība. Ar rokām noadīts krie-

vu lakats izraisa rokdarbniecēs pastāvīgu interesi.

lepazīsimies ar profesionālu lakata adīšanas pa-

ņēmienu: tā vidusdaļa un apmale tiek adītas vienlai-

kus. Lai vieglāk varētu iemācīties adīt lakatu, snie-

dzam tāda lakata variantu, kura vidusdaļa darināta

rievotajā adījumā (visas kārtas adītas labiski), bet

apmale — vienkāršā rakstā. Kad vienkāršā piemērā

apgūts lakata adīšanas princips, to var adīt sarežģī-
tākos mežģīņadījuma rakstos.

Lakatu var adīt ne tikai no dūnvilnas, bet arī no

smalkas vilnas dzijas. Darbam vajadzīgs 70—90 g
kazu dūnvilnas vai 200—300 g dzijas Nr. 32/2 vienā

vai divās kārtās. 2. numura adāmadatas. Lakata lie-

lums 120 X 120 cm.

Adīšanas sākums — I. un 2. stūris (378. att.). Uz-

mest 8 valdziņus (2 malējie valdziņi ietilpst to skai-

tā). Visās turpmākajās kārtās malējo valdziņu kār-

tas sākumā nocelt neizadītu, adāmadatu iedurot val-

dziņā virzienā no labās uz kreiso pusi, darba pave-
diens šajā laikā atrodas uz rādītāja pirksta (aiz adī-

juma), kārtas beigās to izadīt kā kreilisku valdziņu.
I. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums, 2 labiski — tie

ir ass valdziņi (kārtas vidus), 1 apmetums, 2 la-

biski. Sajā un visās turpmākajās kārtās labiskos val-

dziņus adīt aiz priekšējām malām, apmetumus vei-

dot virzienā pret sevi, 2 ass valdziņus visās kārtās

adīt labiski (lai būtu ērtāk strādāt, no adījuma la-

bās puses tie jāiezīmē ar krāsainu pavedienu).

2., 4., 6., 8. un 10. kārta
—

labiskie valdziņi, ap-

metumus arī izadīt labiski.

3. kārta — 2 labiski, 1 apmetums, 1 labiski, 1 ap-

metums, 2 ass valdziņi, 1 apmetums, 1 labiski, 1 ap-

metums, 2 labiski.

5. kārta — 2 labiski, 1 apmetums, 3 labiski, 1 ap-

metums, 2 ass valdziņi, 1 apmetums, 3 labiski, 1 ap-

metums, 2 labiski.

7. kārta — 2 labiski, 1 apmetums, 5 labiski, 1 ap-

metums, 2 ass valdziņi, 1 apmetums, 5 labiski, 1 ap-

metums, 2 labiski.

9. kārta —
2 labiski, 1 apmetums, 7 labiski, 1 ap-

metums, 2 ass valdziņi, 1 apmetums, 7 labiski, 1 ap-

metums, 2 labiski.
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11. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
4 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā labiski aiz aizmugurējām
malām, 3 labiski, 1 apmetums, 2 ass

valdziņi, 1 apmetums, 3 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā labiski aiz aiz-

mugurējām malām, 1 apmetums, 4

labiski, 1 apmetums, 2 labiski.

Visās turpmākajās kārtās valdzi-

ņus saadīt kopā labiski aiz aizmu-

gurējām malām.

12., 14., 16., 18. un 20. kārta —

pēc malējā valdziņa 2 valdziņus sa-

adīt kopā, tālāk visi valdziņi labis-

ki, kārtas beigās pirms malējā val-

dziņa 2 valdziņus saadīt kopā.
13. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
1 labiski, 1 apmetums, 2 ass valdzi-

ņi, 1 apmetums, 1 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 5 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 labiski.

15. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,

2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
3 labiski, 1 apmetums, 2 ass valdzi-

ņi, 1 apmetums, 3 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski, 2 Valdziņus Saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 labiski.

17. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
5 labiski, 1 apmetums, 2 ass valdzi-

ņi, 1 apmetums, 5 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 labiski.

19. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
7 labiski, 1 apmetums, 2 ass valdziņi,
1 apmetums, 7 labiski, 1 apmetums,

3 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 labiski.

21. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
3 labiski, 1 apmetums, 2 ass valdzi-

ņi, 1 apmetums, 3 labiski, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 apmetums, 3 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 labiski.

22., 24., 26., 28. un 30. kārta —

visi valdziņi labiski.

23. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums, 1 labiski, 1

apmetums, 2 ass valdziņi, 1 apme-

tums, 1 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 apmetums, 1

labiski, 1 apmetums, 2 labiski.

25. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

3 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums, 3 labiski, 1

apmetums, 2 ass valdziņi, 1 apme-

tums, 3 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 3 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 apmetums, 3

labiski, 1 apmetums, 2 labiski.

27. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
5 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 5 labiski,

1 apmetums, 2 ass valdziņi, 1 apme-

tums, 5 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 apmetums, 5

labiski, 1 apmetums, 2 labiski.

29. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
7 labiski, 1 apmetums, 3 valdziņus
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saadīt kopā, 1 apmetums, 7 labiski,
1 apmetums, 2 ass valdziņi, 1 apme-

tums, 7 labiski, 1 apmetums, 3 val-

dziņus saadīt kopā, 1 apmetums, 7

labiski, 1 apmetums, 2 labiski.
31. kārta

— 2 labiski, 1 apmetums,
4 labiski, * 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski. No * atkārtot

3 reizes. Tad 1 apmetums, 2 ass val-

dziņi, 1 apmetums, * 3 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 apmetums. No
* atkārtot 3 reizes. Kārtas beigās 4

labiski, 1 apmetums, 2 labiski un ma-

lējais valdziņš.

32., 34., 36., 38. un 40. kārta —

pēc malējā vaidziņa 2 valdziņus sa-

adīt kopā, pēc tam līdz kārtas bei-

gām visus valdziņus adīt labiski,
pirms malējā valdziņa 2 valdziņus
saadīt kopā.

33. kārta — 2 labiski, 1 apme-

tums, * 2 valdziņus saadīt kopā, 5

labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1

apmetums, 1 labiski, 1 apmetums. No
* atkārtot 2 reizes. Tad 2 ass valdzi-

ņi, * 1 apmetums, 1 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 5 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā. No *
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atkārtot 2 reizes. Kārtas beigās 1 ap-

metums, 2 labiski un malējais val-

dziņš.
35. kārta

—
2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 3 labiski. No * atkārtot 2

reizes. Tad 1 apmetums, 2 ass val-

dziņi, 1 apmetums, * 3 labiski, 1 ap-

metums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3

labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1

apmetums. No * atkārtot 2 reizes.

Kārtas beigās 2 labiski un malējais
valdziņš.

37. kārta
—

2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 5 labiski. No * atkārtot 2

reizes. Tad 1 apmetums, 2 ass val-

dziņi, 1 apmetums, * 5 labiski, 1 ap-

metums, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums. No * atkārtot 2 reizes.

Kārtas beigās 2 labiski un malējais

valdziņš.
39. kārta

—
2 labiski,

* 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 7 labiski. No * atkārtot

2 reizes. Tad 1 apmetums, 2 ass val-

dziņi, 1 apmetums,
* 7 labiski, 1 ap-

metums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1

apmetums. No * atkārtot 2 reizes.

Kārtas beigās 2 labiski un malējais
valdziņš.

41. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski. No * atkārtot 4 reizes. Tad 1

apmetums, 2 ass valdziņi, 1 apme-

tums, * 3 labiski, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums. No * atkārtot 4

reizes. Kārtas beigās 2 labiski un

malējais valdziņš.
42. kārta

—
labiskie valdziņi.

Ar 42. kārtu beidzas I. un 2. stūra

adīšana (uz adāmadatas 50 valdzi-

ņu, ieskaitot malējos). Valdziņus sa-

daliet 2 vienādās daļās: 1. stūra val-

dziņus (25) uzņemiet uz sasprauža-
mās adatas, bet 2. stūra valdziņus
(25) izmantojiet apakšējās apmales
adīšanai! Ass valdziņi pēc sadalīša-

nas kļūs par malējiem valdziņiem.

43. kārta — apakšējās apmales
adīšanas sākums — 2 labiski, * 1 ap-

metums, 1 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Tad 1 apmetums, 1 labiski, 1

apmetums un malējais valdziņš.
44., 46., 48. un 50. kārta —

labis-

kie valdziņi.

45. kārta
—

2 labiski, * 1 apme-

tums, 3 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 3 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot

2 reizes. Kārtas beigās 1 apmetums,
1 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums un malējais valdziņš.

47. kārta
—

2 labiski, * 1 apme-

tums, 5 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 1 apmetums,
2 labiski, 2 valdziņus kopā,
1 apmetums un malējais valoziņš.

49. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 7 labiski, 1 aprrieiums, 3 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 1 apmetums,
3 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā,

1 apmetums un malējais valdziņš.
51. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

4 labiski, * 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski. No * atkārtot

4 reizes. Kārtas beigās 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums un malē-

jais valdziņš.

52., 54., 56., 58. un 60. kārta
—

la-

biskie valdziņi, kārtas beigās pirms
malējā valdziņa 2 valdziņus saadīt

kopā.
53. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,

2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums, 1 labiski, 1 apmetums. No *

atkārtot 2 reizes. Kārtas beigās
2 valdziņus saadīt kopā, 2 labiski,

2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums unmalējais valdziņš.
55. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 3 labiski. No * atkārtot

2 reizes. Kārtas beigās 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski.



229

380. att. Orenburgas lakats. 2. fragments.

2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums un malējais valdziņš.
57. kārta — 2 labiski, * 1 apme

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 5 labiski. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 1 apmetums, 2

valdziņus saadīt kopā, 2 vaidziņus
saadīt kopā, 1 apmetums un malējais
valdziņš.

59. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 7 labiski. No * atkārtot 2

reizes. Kārt?s beigās 1 apmetums, 3

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums
n malējais valdziņš.
61. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski. No * atkārtot 4 reizes. Kārtas

beigās 1 apmetums, 2 valdziņus sa-

adīt kopā un malējais valdziņš (ša-

jā kārtā pirms malējā valdziņa ap-

metumu neveidot).
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62. un 64. kārta — labiskie valdzi-

ņi.
63. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 1 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 1 apmetums, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums
un malējais valdziņš.

Ar 64. kārtu tiek pabeigts apmales
viens robs. Lai adītu katru nākamo

robu, raksts jāatkārto no 45. kārtas

līdz 64. kārtai ieskaitot.

Noadiet apmali vajadzīgajā garu-

mā un, nenoraucot pēdējās kārtas

valdziņus, sāciet veidot 3. stūri. Tā-

dējādi tiek pakāpeniski noraukti ap-
males valdziņi (no 27 valdziņiem,
kas atrodas uz adāmadatas, pēc
stūra izveidošanas paliks tikai 5 val-

dziņi).

3. stūris. 1. kārta
—

2 labiski, *

1 apmetums, 3 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā. No * atkārtot

2 reizes. Kārtas beigās 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

2., 4. un 6. kārta — labiskie valdzi-

ņi.
3. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 5 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 1 apmetums, 2

valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

5. kārta —
2 labiski, * 1 apme-

tums, 7 labiski, 1 apmetums, 3 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

7. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
4 labiski, * 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski. No * atkār-

tot 3 reizes. Kārtas beigās 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 la-

biski un malējais valdziņš.

8., 10., 12., 14. un 16. kārta — la-

biskie valdziņi, kārtas beigas pirms

malējā valdziņa 2 valdziņus saadīt

kopā.
9. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums, 1 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 apmetums, 3

valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

11. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 apmetums, 3 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 valdziņus saadīt kopā un

malējais valdziņš.
13. kārta —

2 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 5 labiski, 1 apmetums, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

15. kārta — 2 labiski, 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 7 labiski, 1 apmetums, 3

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

17. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski. No * atkārtot 2 reizes. Kārtas

beigās 1 apmetums, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 labiski un malējais val-

dziņš.

18., 20., 22., 24. un 26. kārta
—

la-

biskie valdziņi.
19. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 3 valdzi-

ņus saadīt kopā un malējais val-

dziņš.

21. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
3 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā un malējais val-

dziņš.



231

23. kārta — 2 labiski, 1 apmetums, 4. stūris. 1. kārta — 2 labiski, 1 ap-

-5 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus metums, 2 valdziņus saadīt kopā
saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā un malējais val-

dziņš.
25. kārta — 2 labiski, 1 apme-

tums, 7 labiski, 1 apmetums, 3 val-

dziņus saadīt kopā, 1 apmetums, 2

valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

27. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

4 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

28., 30., 32., 34., 36., 38. un 40. kār-

ta
— labiskie valdziņi, kārtas beigas

pirms malējā valdziņa 2 valdziņus
saadīt kopā.

29. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

31. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

33. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

35. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

37. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski un

malējais valdziņš.
39. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā un malējais
valdziņš.

3. stūris ir izveidots (uz adāmada-

tas ir 5 valdziņi, malējo valdziņu ie-

skaitot). Nenoraucot šos valdziņus,
sāciet adīt 4. stūri, vienlaikus pieau-
dzējot valdziņus no 3. stūra malē-

jiem valdziņiem.

(viens no tiem ir malējais valdziņš),
tad 1 valdziņu izadīt no 3. stūra ma-

lējā valdziņa (adatu iedurt aiz malē-

jā valdziņa abām malām).
2., 4., 6., 8. un 10. kārta

—
labiskie

valdziņi.

3. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
5. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

3 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
7. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

5 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
9. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

7 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
11. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

4 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 valdziņu
izadīt no malējā valdziņa.

12., 14., 16., 18. un 20. kārta —
la-

biskie valdziņi, kārtas beigas pirms
malējā valdziņa 2 valdziņus saadīt

kopā.
13. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
15. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,

2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
3 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
17. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
5 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
19. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

3 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
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7 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 valdziņu izadīt no ma-

lējā valdziņa.
21. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, * 3 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt ko-

pā. No * atkārtot 2 reizes. Kārtas

beigās 1 valdziņu izadīt no malējā
valdzina.

22., 24., 26., 28. un 30. kārta
—

la-

biskie valdziņi.

23. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 1 labiski.
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 valdziņu izadīt no malējā val-

dziņa.
25. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

3 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 3 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 valdziņu izadīt no malējā valdzi-

ņa.
27. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

5 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 5 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 valdziņu izadīt no malējā valdzi-

ņa.

29. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
7 labiski, 1 apmetums, 3 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 7 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 valdziņu izadīt no malējā val-

dziņa.
31. kārta

— 2 labiski, 1 apmetums,
4 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, * 3 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā. No * atkār-

tot 3 reizes. Kārtas beigās 1 valdzi-

ņu izadīt no malējā valdzina.

32., 34., 36., 38. un 40. kārta — la-

biskie valdziņi. Kārtas beigās pirms
malējā valdziņa 2 valdziņus saadīt

kopā.
33. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus

saadīt kopā, 1 apmetums, 1 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 valdziņu izadīt no malējā val-

dziņa.
35. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

* 2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,

2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
3 labiski, 1 apmetums. No * atkārtot
2 reizes. Kārtas beigās 2 valdziņus
saadīt kopā un 1 valdziņu izadīt no

malējā valdziņa.
37. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

* 2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
5 labiski, 1 apmetums. No * atkārtot

2 reizes. Kārtas beigās 2 valdziņus
saadīt kopā un 1 valdziņu izadīt no

malējā valdziņa.
39. kārta

—
2 labiski,

* 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 7 labiski. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 valdziņu
izadīt no malējā valdziņa.

41. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski. No * atkārtot 4 reizes. Kārtas
beigās 1 apmetums, 2 valdziņus sa-

adīt kopā (valdziņu no malējā val-

dziņa neizadīt).
42. kārta — labiskie valdziņi.
Ar 42. kārtu tiek pabeigts 4. stū-

ris (uz adāmadatas atrodas 25 val-

dziņi, ieskaitot malējos valdziņus).
Sākot ar 43. kārtu, vienlaikus adiet

labo apmali, lakata vidusdaļu un

kreiso apmali!
43. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 1 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot
2 reizes. Tad 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 apmetums. Pēc

tam ar šo pašu adāmadatu izadiet

pa vienam valdziņam no katra apak-

šējās apmales malējā valdziņa
(adāmadata jāiedur aiz malējā val-

dziņa priekšējās malas)!
Uz vienas adāmadatas tagad at-

rodas labās apmales un lakata vidus-

daļas valdziņi. Lai būtu ērtāk strādāt,

ar krāsainu diegu iezīmējiet lakata

vidusdaļas malējos valdziņus! Krei-
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sas apmales (1. stūris) valdziņus no pec tam 1 apmetums, 2 valdziņus sa-

saspraužamās adatas pārceliet uz ot-

ru adāmadatu un turpiniet adīt šā-

di: 1 apmetums, 2 valdziņus saadīt

kopā, * 1 apmetums, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetrums, 1 labiski. No

* atkārtot 2 reizes. Kārtas beigās 1

apmetums, 2 labiski un malējais val-

dziņš.
Tādējādi pēc 43. kārtas izadīša-

nas kreisās apmales, lakata vidusda-

ļas un labās apmales valdziņi atro-

das uz vienas adāmadatas.

Visās turpmākajās labās un krei-

sās puses kārtās lakata vidusda|u
adiet labiski!

44., 46., 48. un 50. kārta — labis-

kie valdziņi.
45. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 3 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 3 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Tad 1 apmetums, 1 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums, lakata vidusdaļas labiskie val-

dziņi, pēc tam 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 labiski, 1 ap-

metums, * 2 valdziņus saadīt kopā,
3 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1

apmetums, 3 labiski, 1 apmetums. No

* atkārtot 2 reizes. Kārtas beigās 2

labiski un malējais valdziņš.
47. kārta —

2 labiski, * 1 apme-

tums, 5 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot
2 reizes. Tad 1 apmetums, 2 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
lakata vidusdaļas labiskie valdziņi,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
2 labiski, 1 apmetums, * 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 apmetums, 5 la-

biski, 1 apmetums. No * atkārtot 2

reizes. Kārtas beigās 2 labiski un

malējais valdziņš.
49. kārta

—
2 labiski, * 1 apme-

tums, 7 labiski, 1 apmetums, 3 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot

2 reizes. Tad 1 apmetums, 3 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
lakata vidusdaļas labiskie valdziņi.

adīt kopā, 3 labiski, 1 apmetums, *

3 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
7 labiski, 1 apmetums. No * atkārtot
2 reizes. Kārtas beigās 2 labiski un

malējais valdziņš.
51. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,

4 labiski, * 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski. No * atkārtot

4 reizes. Tad 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 apmetums, lakata vidusdaļas
labiskie valdziņi, pēc tam 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, *

3 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums. No * atkārtot 4 reizes.

Kārtas beigās 4 labiski, 1 apmetums,
2 labiski un malējais valdziņš.

52., 54., 56., 58. un 60. kārta —

pec malēja valdziņa 2 valdziņus sa-

adīt kopā, tad labiskie valdziņi un

kārtas beigās pirms malējā valdziņa
2 valdziņus saadīt kopā.

53. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

* 2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums, 1 labiski, 1 apmetums. No *

atkārtot 2 reizes. Tad 2 valdziņus
saadīt kopā, 2 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, lakata vi-

dusdaļas labiskie valdziņi, pēc tam

1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
2 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, *

1 apmetums, 1 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā. No * atkār-

tot 2 reizes. Kārtas beigās 1 apme-

tums, 2 labiski un malējais val-

dziņš.
55. kārta

— 2 labiski, 1 apmetums,
* 2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums, 3 labiski, 1 apmetums. No *

atkārtot 2 reizes. Tad 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, lakata vi-

dusdaļas labiskie valdziņi, pēc tam

1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, *

1 apmetums, 3 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā. No * atkār-

tot 2 reizes. Kārtas beigās 1 apme-

tums, 2 labiski un malējais valdziņš.
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57. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
* 2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apme-

tums, 5 labiski, 1 apmetums. No *

atkārtot 2 reizes. Tad 2 valdziņus
saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums, lakata vidusdaļas labis-

kie valdziņi, pēc tam 1 apmetums, 2

valdziņus saadīt kopā, 2 valdziņus
saadīt kopā, * 1 apmetums, 5 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā.
No * atkārtot 2 reizes. Kārtas beigās
1 apmetums, 2 labiski un malējais

valdziņš.
59. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 7 labiski. No * atkārtot 2

reizes. Tad 1 apmetums, 3 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, lakata vi-

dusdaļas labiskie valdziņi, pēc tam

1 apmetums, 3 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 apmetums, * 7 labiski, 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums. No * atkārtot 2 reizes. Kār-
tas beigās 2 labiski un malējais val-

dziņš.
61. kārta

—
2 labiski, * 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski. No * atkārtot 4 reizes. Tad 1

apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums, lakata vidusdaļas la-

biskie valdziņi, pēc tam 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
* 3 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums. No * atkārtot 4 reizes.

Kārtas beigās 2 labiski un malējais
valdziņš.

62. un 64. kārta
—

labiskie val-

dziņi.
63. kārta — 2 labiski,

* 1 apme-

tums, 1 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot 2

reizes. Tad 1 apmetums, 3 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, lakata vi-

dusdaļas labiskie valdziņi, 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, * 2 valdziņus saadīt kopā,
5 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums, 1 labiski, 1 apmetums.
No * atkārtot 2 reizes. Kārtas bei-

gās 2 labiski un malējais valdziņš.

Talak atkārtot rakstu no 45. kār-

tas \\ robs).
Kad noadīta kreisā un labā apma-

le un lakata vidusdaļa, nenorauciet

pēdējās kārtas valdziņus! Ar šīm pa-

šām adāmadatām tagad adiet tikai

5. stūra valdziņus (26), bet pēc tam

izveidojiet 6. stūri! 5. un 6. stūris

jāada tieši tāpat kā 3. un 4. stūris.

Piezīme. 3. (5.) stūra 1. kārtas bei-

gās 3 valdziņu vietā jāizada 2 valdziņi.

Kad izveidots 5. un 6. stūris, sā-

ciet adīt augšējo apmali! To ada tie-

ši tāpat kā apakšējo (sk. 43. kārtu
—

apakšējās apmales adīšanas sā-

kumu). Katras labās puses kārtas

beigās augšējās apmales malējo val-

dziņu kreiliski saadiet kopā ar kār-

tējo lakata vidusdaļas valdziņu!
Kad augšējā apmale būs noadīta,

uz adāmadatas paliks 52 valdziņi

(26 augšējās apmales valdziņi un

26 kreisās apmales valdziņi). Pie

tam abu apmaļu rakstam jābūt vie-

nādam (uz adāmadatas jāatrodas iz-

adītai 64. kārtai). Tagad sāciet vei-

dot 7. un 8. stūri!

7. un 8. stūris. 1. kārta — 2 labis-

ki, * 1 apmetums, 3 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā. No *

atkārtot 2 reizes. Tad 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā aiz priekšē-

jām malām, 3 valdziņus saadīt kopā
aiz aizmugurējām malām, 1 apme-

tums, * 2 valdziņus saadīt kopā, 3

labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1

apmetums, 3 labiski, 1 apmetums. No

* atkārtot 2 reizes. Kārtas beigās 2

labiski un malējais valdziņš.
Visās turpmākajās labās puses

kārtās vidū 3 un 2 valdziņus saadīt

kopā tā, kā norādīts šajā kārtā.

2., 4. un 6. kārta —
labiskie val-

dziņi.
3. kārta

—
2 labiski, * 1 apme-

tums, 5 labiski, 1 apmetums, 2 val-

dziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot

2 reizes. Tad 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, * 2 valdziņus sa-
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adīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums, 5 labiski, 1

apmetums. No * atkārtot 2 reizes.

Kārtas beigās 2 labiski un malējais
valdziņš.

5. kārta — 2 labiski, * 1 apme-

tums, 7 labiski, 1 apmetums, 3 val-

dziņus saadīt kopā. No * atkārtot

2 reizes. Tad 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, * 3 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums, 7 labiski, 1

apmetums. No * atkārtot 2 reizes.

Kārtas beigās 2 labiski un malējais
valdziņš.

7. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
4 labiski, * 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 3 labiski. No * at-

kārtot 3 reizes. Tad 1 labiski, 1 ap-

metums, 2 valdziņus saadīt kopā, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
1 labiski, * 3 labiski, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums. No * atkār-

tot 3 reizes. Kārtas beigās 4 labiski,
1 apmetums, 2 labiski un malējais
valdziņš.

8., 10., 12., 14. un 16. kārta — la-

biskie valdziņi. Kārtas sākumā pēc
malējā valdziņa un beigās pirms ma-

lējā valdziņa 2 valdziņus saadīt ko-

pā.
9. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 5 labiski, 3 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums, 3 valdziņus saadīt kopā,

5 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums, 1 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 labiski.

11. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
3 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 3 labiski, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 apmetums, 3 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 3 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 labiski.

13. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 labiski, 2

valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
5 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 labiski, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 apmetums, 5 labiski, 1 apme-

tums, 2 valdziņus saadīt kopā, 1

labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1

apmetums, 2 labiski.

15. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
7 labiski, 1 apmetums, 3 valdziņus
saadīt k&pā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, 3 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, 7 labiski, 1 apme-

tums, 3 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 labiski.

17. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
3 labiski, 1 apmetums, 3 valdziņus
saadīt kopā, 3 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 apmetums, 3 labiski, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 apmetums, 3 la-

biski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1 ap-

metums, 2 labiski.

18., 20., 22., 24. un 26. kārta — la-

biskie valdziņi.
19. kārta

—
2 labiski, 1 apmetums,

1 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums, 1 labiski, 1

apmetums, 2 labiski.

21. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
3 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt kopā,
1 apmetums, 2 valdziņus saadīt kopā,
3 labiski, 2 valdziņus saadīt kopā, 1
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apmetums, 3 labiski, 1 apmetums,
2 labiski.

23. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
5 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 labiski, 2 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums, 5 labiski, 1

apmetums, 2 labiski.

25. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
7 labiski, 1 apmetums, 3 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt

kopā, 1 apmetums, 3 valdziņus sa-

adīt kopā, 1 apmetums, 7 labiski, 1

apmetums, 2 labiski.

27. kārta
—

2 labiski, 1 apmetums,
4 labiski, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 3 labiski, 1 apmetums,
3 valdziņus saadīt kopā, 3 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 3 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
4 labiski, 1 apmetums, 2 labiski.

28., 30., 32., 34., 36., 38. un 40. kār-

ta
—

labiskie valdziņi. Kārtas sāku-

mā pēc malējā valdziņa un beigās
pirms malējā valdziņa 2 valdziņus
saadīt kopā.

29. kārta — 2 labiski, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 5 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdziņus
saadīt kopā, 5 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 labiski.

31. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 3 labiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 3 labiski, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 apmetums, 2 la-

biski.

33. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

2 valdziņus saadīt kopā, 1 Jabiski,
2 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 labiski, 2 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 apmetums, 2 la-

biski.

3j>. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

3 valdziņus saadīt kopā, 1 apmetums,
2 valdziņus saadīt kopā, 2 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 3 valdzi-

ņus saadīt kopā, 1 apmetums, 2 la-

biski.

37. kārta
— 2 labiski, 1 apmetums,

3 valdziņus saadīt kopā, 3 valdziņus
saadīt kopā, 1 apmetums, 2 labiski.

39. kārta — 1 labiski, 2 valdziņus
saadīt kopā, 2 valdziņus saadīt ko-

pā, 1 labiski.

41. kārta
—

noraukt valdziņus (6).
Orenburgas lakata fragmenti re-

dzami 379., 380. attēlā.
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Daži adīšanas termini

1. Valdziņa priekšējā mala
—

val-

dziņa vertikālā daļa, kas atrodas

adāmadatas priekšā.
2. Valdziņa aizmugurējā mala —

valdziņa vertikālā daļa, kas atrodas

aiz adāmadatas.

3. Valdziņa loks
— valdziņa aug-

šējā horizontālā daļa, kas atrodas uz

adāmadatas.

4. Starppavediens — pavediens,
kas lejā savieno divus blakusesošos

vienas krāsas valdziņus.
5. Klasiskais jeb parastais labis-

kais valdziņš — valdziņš, kas izadīts,
iedurot adāmadatu aiz priekšējās ma-

las.

6. «Vecmāmiņu» labiskais val-

dziņš — valdziņš, kas izadīts, du-

rot adāmadatu aiz aizmugurējās ma-

las.

7. Grieztais valdziņš — valdziņš,
kura malas sagrieztas krusteniski.

8. Valdziņu stabiņš —
vertikāls

valdziņu stabiņš.
9. Malējie valdziņi — valdziņi,

kas atrodas adījuma malās ( pa vie-

nam katrā malā).
10. Adīt atbilstoši rakstam — tas

nozīmē: virs labiskajiem valdziņiem
adīt labiskos, virs kreiliskajiem —

kreiliskos valdziņus.
11. Motīvs — noteikta valdziņu

kombinācija.
12. Raports — vienas un tās pa-

šas valdziņu kombinācijas (motīva)
ritmiska atkārtošana.

13. Faktūra — adījuma virsmas

uzbūve (reljefa, gluda utt.).
14. Vienpusīgs adījums — adī-

jums, kuram labās un kreisās puses
virsma rr atšķirīga (piemēram, la-

biskais adījums).
15. Abpusējs adījums — adījums,

kuram labās un kreisās puses virsma

ir vienāda (piemēram, rievotais adī-

jums).

16. *
pieņemta zīme, kas rakstu

aprakstos norāda motīva atkārtoša-

nos. Dažkārt šīs zīmes vietā lieto

kvadrātiekavas.

17. Raksta tehniskais zīmējums —

raksta zīmējums, izmantojot pieņem-
tos apzīmējumus.

18. Palīgdiegs —
lēts kokvilnas

diegs (visbiežāk lāpāmais diegs),
kuru izmanto adījuma detaļu apstrā-
dē. Pēc adījuma pabeigšanas to iz-

ārda.
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	10. att. Valdziņu uzmešana (2. paņēmiens)���䁺뤦쁹뤦뤦쁺뤦����
	11. att.
	12. att.
	13. att.
	14. att.
	15. att.
	16. att.
	17. att.
	11.—18. att. Valdziņu uzmešanas secība (2 paņēmiens)��������������������
	19. att. Valdziņu uzmešana (3 paņēmiens)����탭뤦僭뤦烮뤦僮뤦���
	20. att. Labiska valdziņa uzbūves shēma�䁤뤦뤦��������䄁�
	21. att. Rievotais adījums no labiskiem valdziņiem, kas adīti aiz priekšējās malas�������������������������
	22. att. Viens no malējā valdziņa nocelšanas variantiem���������逅먦�먦䀈먦
	23. att. Labiskā valdziņa adīšana aiz priekšējās malas�������������������������
	24. att. Svītrains rievotais adījums��Ā�ာ먦먦倯먦
	25. att. Rievotais adījums no labiskiem valdziņiem, kas adīti aiz aizmugurējām malām������������������������������
	26. att. Tā ada labisko valdziņu aiz aizmugurējās malas — «vecmāmiņu» labisko valdziņu�����������������������������������
	27. att. Kreiliskā valdziņa adīšana pēc 1. paņēmiena�㈰0㙣灂먦먦၅먦먦��������0㈰0㜶C먦먦〦먦
	28. att. No kreiliskajiem valdziņiem adīts rievotais adījums���������������
	29. att. Kreiliskā valdziņa adīšana pēc 2. paņēmiena — «vecmāmiņu» kreiliskā valdziņa adīšana�������������������������������������������������������
	30. att. Labiskais adījums no «vecmāmiņu» valdziņiem�먦傅먦聒먦偂먦����������Ā�
	31. att. Labiski kreiliskais adījums 3X3�먦먦�
	32. att. Kvadrātiņi�먦邪먦먦炐먦�
	33. att. Ta veidojas labiskais grieztais valdziņš�����
	34. att. Kreiliskā grieztā valdziņa adīšana��������������������
	35. att. Līdzenā mala 36. att. Robainā mala���������������
	37. att. Dubultie malējie valdziņi�렦Ā�Ā�×먦ヘ먦
	38. att. Valdziņu noraukšana�����
	39. att. Labiski kreiliskā adījuma 3X3 shēma���������䄁��䀹뤦⁍
	40. att. Valnīšu raksts�����
	41. att. Griezto valdziņu valnīšu raksts�묦怈묦�묦䀍묦��
	42. att. Sviķeļainais adījums�������묦怘묦耙묦怙묦
	43. att. Rīsu raksts�����
	44. att. Stabiņi�묦倾묦�
	45. att. Rombiņi�묦怲묦耲
	46. att. Kvadrātiņi no 2 labiskiem un 2 kreiliskiem valdziņiem���������������
	47. att. Pītenis�묦묦
	48. att. Vertikālas stabiņu joslas�렦Ā�Ā�k묦ぐ묦
	49. att. Viļņveidīgais sviķeļainais adījums�〱〱〰㈰〰㘱〰㘴〱㉢〰㙡〰㜵〰㙤〰㘱〰㈰〰㌳〰㔸〰㌳0��
	50. att. Rombi no stabiņiem�����
	51. att. Vertikālo joslu raksts�₇묦�묦
	52. att. Raksts sporta tērpiem�����
	53. att. Rombi no labiskiem un kreiliskiem valdziņiem�����
	54. att. Apmetums virziena pret sevi 55. att. Apmetums virziena no sevis
	56. att. Caura vīle���Ā�
	57. att. Patentadījums 1 X 1�묦묦�
	58. att. Divkrāsu patentadījums 1X1 ar horizontālām svītrām������������������������������
	59. att. Divkrāsu patentadījums 1X1 ar vertikālām svītrām������������������������������
	60. att. Īsie noceltie valdziņi (pavediens aiz noceltā valdziņa)�묦⃠묦������������惸묦탹묦
	61. att. Īsie noceltie valdziņi (pavediens noceltā valdziņa priekšā)�������������������������
	62. att. Uz labās adāmadatas aptīts pavediens garā noceltā valdziņa veidošanai������������������������������
	63. att. Valnīšu raksts ar īsiem noceltiem valdziņiem������������밦뀙밦
	64. att. Garie noceltie valdziņi gludajā kreiliskajā adījumā�������������������������
	66. att. Noirušā kreiliskā valdziņa uzņemšana�–밦������������뀸밦倻밦䀧
	65. att. Noirušo labisko valdziņu var uzņemt ar tamboradatu����������
	67. att. Pīnīte ar caurumiņiem�밦胅렦렦Ā�Ā�⁂밦聄밦聞
	68. att. Kvadrātveida mežģīņraksts��������������������
	69. att. Līklocis�����
	70. att. Mežģīņraksts ar gareniskam svītrām�������������������������
	71. att. Tīkliņš�밦삆밦₊밦䂌밦��
	72. att. Mežģīņraksts ar horizontālām svītrām�����������������������������������
	73. att. «Eglīte»���납밦
	74. att. Rombiņu raksts�邡밦肽밦
	75. att. Diagonālais mežģīņraksts�밦������������Ⴭ밦胎밦냏
	76. att. Kreiliskie bumbulīši�밦��
	77. att. Noceltie valdziņi ar mežģīņadījuma aplīšiem������������������������������
	78. att. Krāsainas rūtiņas����������烧밦밦შ
	79. att. Kvadrātiņi no noceltajiem valdziņiem���������������
	80. att. Garo nocelto valdziņu pinuma raksts�먦쁻묦�
	81. att. Garie noceltie valdziņi labiski kreiliskajā adījumā 2X6��������������������
	82. att. Suņu raksts�봦퀓봦耛
	83. att. Labiskais adījums ar slīpiem noceltajiem valdziņiem���������������
	84. att. Ķēdītes no noceltajiem valdziņiem��������������������
	85. att. Rūtains divkrāsains adījums�봦恊봦봦怰봦�������
	86. att. Valdziņu krustošana, veidojot slīpumu uz labo pusi����������
	87. att. Šādi adot divus valdziņus, slīpums veidojas uz kreiso pusi���������������
	88. att. Nereti valdziņu krustošanai izmanto īso adāmadatu���������������
	89. att. No apmetumiem veidotie apņemošie valdziņi����������
	90. att. Raksts ar vionkārtas apņemošajiem valdziņiem�肌봦쁤봦봦��������
	91. att. Vienkārtas apņemošais valdziņš���������������
	92. att. Raksts ar divkārtu apņemošajiem valdziņiem���������������
	93. att. Nepāra skaita valdziņu izadīšana no viena valdziņa��������������������
	94. att. Bumbulīši no pieciem valdziņiem����烋봦봦³봦
	95. att. Pāra skaita valdziņu izadīšana no viena valdziņa��������������������
	96. att. Bumbulīši no pāra skaita valdziņiem�봦僯봦僕봦フ봦�������
	97. att. Valdziņus var izadīt tieši no adījuma�봦������������큪
	98. att. Bumbulīši, kas izadīti no iepriekšējās kārtas valdziņa������������������������������
	99. att. Oriģināla pīne�����븦怆븦耇븦怇븦��
	100. att. Pīne no četriem labiskiem valdziņiem������倖븦퀕븦瀞븦瀚븦�
	101. att. Vertikālas reljefas svītras ar krustotiem valdziņiem���������������
	102 att. Pīne no pieciem labiskiem valdziņiem���������Ā
	103. att. Biezs reljefs adījums�����
	104. att. Apņemošie valdziņi labiski kreiliskāja adījumā 1X2�븦聟븦븦遅븦������������灞븦븦⁆
	105. att. Vafeļraksts�ၐ븦逰븦
	106. att. Apņemošie valdziņi puspatentadījumā��������������������
	107. att. Bumbulīši�����
	108. att. Izpletnīši�븦ႍ븦�
	109. att. Robota mala
	110. att. Sarežģīts raksts�렦Ā�Ā�킭븦낭븦
	112. att. Pieaudzējot valdziņus šādi, adījumā izveidojas redzams caurums����삾븦ꂧ븦븦킗븦����������Ā��
	111. att. Maz redzams pieaudzējums no starppavediena��Ā��
	113. att. Valdziņa pieaudzēšana, izadot to no iepriekšējās kārtas valdziņa������������������������������
	114. att. No apļa centra adīta sedziņa������븦烕븦䃝븦烖븦�
	115. att. Dažādi 3 valdziņu saadīšanas paņēmieni�������������������������
	116. att. Pa diagonāli adīts adījums���������������
	117. att. Divkāršu valdziņu pabiezinātā mala – «bulgāru mala»�������������������������
	118. att. Griezto valdziņu pabiezināta mala���������逗
	119. att. Pabiezināta mežģīņadījuma mala�������������������������
	120. att. Bārkstaina mala�怡뼦怢뼦
	121. att. Nepieciešamības gadījuma malējo valdziņu pārgriež un izārda kārtu�����������������������������������
	122. att. Horizontālais dūriens «valdziņš valdziņā»�ꁟ뼦聟뼦뼦耦뼦����������Ā�����
	123. att. Šādi sašuj valnīša adījumu���������　Ā搀　㈀
	124. att. Gareniskā un šķērseniskā adījuma savienošana�������������������������
	125. att. Labiskā adījuma sašūšana vertikālā virzienā���0〰0〰䃿봦샾봦ヰ묦ꁻ묦���������������
	126. att. Reljefa adījuma sašūšana vertikālā virzienā�������������������������
	127. att. Viens no paņēmieniem kā sašūt rievoto adījumu vertikālā virzienā����������������������������������������
	128. att. Ķēžu dūriens�t rievoto adīj
	129. att. No ķēžu dūriena ar adāmadatu var uzņemt jaunus valdziņus������������������������������
	130. att. Jaunu valdziņu uzņemšana no ķēžu dūriena ar tamboradatu�������������������������
	131. att. Ar ketelējuma dūrienu piešūta detaļa�뼦뼦삐뼦����������Ā���
	132. att. Ketelēšana�뼦䃆뼦胅
	133. att. Rotājošā ketelēšana�����������샬뼦胐뼦
	135. att. Manekeni-torsi: a – sieviešu, b – vīriešu 134. att. Proporcionāla auguma shēma���������������
	136. att. Auguma tipi: a – normāls, b – sakumpis, c – izliekts augums�����
	137.—149. att. Mēru noņemšanas secība�耄쀦냠뼦რ뼦��������
	151. att. Kakla izgriezumu un apkakļu veidi augumiem ar garu kaklu�����
	152. att. Augumiem ar stāviem pleciem�逭쀦��
	153. att. Augumiem ar šauriem slīpiem pleciem�����
	150. att. Šāda kakla izgriezuma un apkakļu forma ieteicama augumiem ar īsu kaklu���������������
	155. att. Augumiem ar platiem gurniem 156. att. Augumiem ar šauriem gurniem
	157. att. Vīriešiem ar lielu vēderu�Ā�Ā�쁕쀦ꁕ쀦X
	154. att. Augumiem ar sakumpušu muguru
	158. att. Tīkls pamatpiegrieztnes veidošanai 159. att. Pamatpiegrieztnes konstruēšana����������
	160. att. Mugurdaļas sānu mala taisnā silueta modelim — augumiem ar šauriem gurniem (punktētā līnija), augumiem ar platiem gurniem (treknā līnija) 161. att. Pieguloša modeļa mugurdaļas sānu mala augumiem ar šauriem gurniem 162. att. Pieguloša modēja mugurdaļas sānu mala augumiem ar platiem gurniem����������������������������������������������������������������������
	163. att. Priekšdaļas sānu mala taisna silueta modelim — augumiem ar šauriem gurniem (punktētā līnija) un augumiem ar platiem gurniem (treknā līnija) 164. att. Pieguloša modeļa priekšdaļas sānu mala augumiem ar šauriem gurniem 165. att. Pieguloša modeļa priekšdaļas sānu mala augumiem ar platiem gurniem�〰㜰〰㙣〰㘱〰㜴〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㘷〰㜵〰㜲〰㙥〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㈸〰㜴〰㜲〰㘵〰㙢〰㙥〱〱〰㈰〰㙣〱㉢〰㙥〰㘹〰㙡〰㘱〰㈹〰㈰
	166. att. Garās piedurknes piegrieztne�plat
	167. att. Īsās piedurknes piegrieztne����������
	168. att. Darba piegrieztne adītai jakai ar ciešo kakla izgriezumu�����
	169. att. Vīriešu 50. lieluma pamatpiegrieztne ar iešūtām piedurknēm������������チ쀦ꃂ쀦탃쀦냃쀦
	170. att. Bērnu 30. lieluma pamatpiegrieztne ar iešūtām piedurknēm��������������������
	171. att. Divu dažādu rakstu nevienāda platuma noteikšana�䃩쀦�������
	172. att. Slīpu adījuma malu (mugurdaļa: sānu malu) veidošanas aprēķināšana�����������������������������������
	174. att. Mugurdaļas plecu un kakla izgriezuma aprēķināšana�������������စ섦耆섦쀇섦ꀇ
	175. att. Mugurdaļas piegrieztnē atzīmēts noraukšanas aprēķina rezultāts plecu un kakla izgriezuma līniju veidošanai����������������������������������������
	173. att. Mugurdaļas roku izgriezumu aprēķināšana���‗섦�섦퀁섦瀁섦���������
	176. att. Piedurknes veidošana līdz noapaļojumam 177. att. Piedurknes noapaļojuma veidošanas aprēķināšana������������������������������
	178. att. Nelielas vienāda izmēra detaļas labāk adīt vienlaikus�⁌섦遍섦‱섦1섦������������瀶섦倶섦
	179. att. Kreisās priekšdaļas adīšanas sākums�灀섦䀡섦섦����������Ā��
	180. att. Daļējās adīšanas varianti:��������������������
	181. att. Daļējās adīšanas shēma. Parādīts variants, kad adījuma malās valdziņus neizada līdz galam�������������������������������������������������������
	182. att. Horizontālas iešuves veidošanas aprēķināšana��������������������
	183. att. Priekšdaļas horizontālā valnīša un vertikālās aizdares joslas vienlaicīga adī šana līdz krāsainajām joslām������������������������������������������������������������
	184. att. Adījums, kas radies, veidojot iešuvi, jāsadiedz, lai priekšdaļu varētu ērti pielikt pie piegrieztnes�������������������������
	185. att. Priekšdaļas roku izgriezumu veidošanas aprēķināšana�邫섦₄섦삃섦����������Ā��
	186. att. Līku līniju (priekšdaļas kakla izgriezuma) adīšanas aprēķināšana�섦邢섦炢섦������������炠섦傠섦ႇ섦႘섦���������
	187. att. Aprēķina rezultāti priekšdaļas kakla izgriezuma adīšanai�섦������������섦傳섦邴섦炴섦���
	188. att. Pogu un pogcaurumu izvietošana vienrindas izstrādājuma aizdarē�����　�㌀胇섦섦ナ섦
	189. att. Divrindu izstrādājums ar pogām������������烘섦
	190. att. Horizontālā pogcauruma adīšanas sākums��������������������
	191. att. Tā jāpabeidz veidot horizontālo pogcaurumu 192. att. Horizontālo pogcaurumu adīšana pēc 2. paņēmiena. Parādīta valdziņu noraukšana bez darba pavediena�������������������������������������������������������
	193. att. Horizontālajam pogcaurumam uzmestas gaisa cilpiņas 194. att Vertikāla pogcauruma adīšana pēc I. paņēmiena. Pogcauruma adīšanas sākums���������������������������������������������
	195. att. Pogcauruma augstuma noadīta aizdares joslas puse�īšan
	196. att. Aizdares joslas otras puses adīšana�倄숦��
	197. att. Tāds ir vertikālais pogcaurums�숦%숦������
	198. att. Vertikālo pogcaurumu adīšana pēc 2. paņēmiena. Pavediens aptīts ap adāmadatu�숦������������쀱숦ꀱ숦倖숦숦����������Ā��
	199. att. Valdziņu un aptinumu izada kopā����������
	200. att. Iekša iestradatas horizontālās kabatas�숦恙숦������
	201. att. Iekšā iestrādātās vertikālās kabatas������������������������������
	202. att. Virsū uzšūtā kabata�evienāda platu
	203. att. Iekšā iestrādātās horizontālās kabatas adīšana pēc 1. paņēmiena. Šķēlums veidots ar palīgpavediena palīdzību���������������������������������������������������������������������������
	204. att. Palīgpavediena izārdīšana���������������
	205. att. Šķēluma valdziņu uzņemšana uz adāmadatām������������������������������
	206. att. Šķēluma apakšējās malas apadīšana ar kārtām rievotajā rakstā���������������������������������������������
	207. att. Iekšā iestrādātās horizontālās kabatas adīšana pēc 2. paņēmiena�������悩숦ゐ숦悑숦䂑숦������������Ⴊ숦숦肍숦₍숦����������Ā����
	208. att. Vaidziņus kabatas iekšpuses adīšanai var uzņemt no kabatas apakšējās malas�〱〰㘴〱〱〰㜴〱〱〰㜳〰㈰〰㘸〰㙦〰㜲〰㘹〰㝡〰
	209. att. Kabatas iekšpusi piešuj modelim no kreisās puses�숦킴숦내
	210. att. Gatava kabata
	211. att. Priekšdaļas piegrieztnē iezīmēti iekšā iestrādātās vertikālās kabatas un tās iekšpuses izmēri������������������������������������������������������������
	212. att. Jaunu valdziņu izadīšana no malējiem valdziņiem���胡숦胪숦탅숦냅숦���������
	213. att. Kabatas iekšpuses darināšanai dažkārt izmanto audumu����������
	214. att. Mitrajai apstrādei sagatavotas detaļas piesprauž pie piegrieztnes����������
	215. att. Adījuma pirmā pielaikošana: a – modelis uzvilkts ar kreiso pusi uz augšu un uzsprausts uz priekšdaļas viduslīnijas; b — piedurknes pielaikošana��������������������
	216. att. Gludināšanai sagatavota priekšdaļa ar iešuvi��������Ā�
	217. att. Vīļu gludināšana, izmantojot papīra starplikas��������������������
	218 att. Jaka ar vienkārtas apaļu kakla valnīti�쀔쌦ꀔ쌦����������
	219. att. Vīriešu jaka ar divkartu apaļu kakla valnīti�쌦뀡쌦倡쌦���������
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