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ANOTĀCIJA

Digitālais mācību līdzeklis (turpmāk DML) “Šūto izstrādājumu izgatavošana” paredzēts 
izglītojamiem un pedagogiem tekstilizstrādājumu, apģērba, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas 
nozares kvalifikāciju struktūrā ietilpstošajām Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 2., 3. un 4. līmeņa 
profesionālajām kvalifikācijām “Šuvēja palīgs”, “Šuvējs”, “Šūšanas iekārtu operators”, “Piegriezējs”, 
“Drēbnieks”, “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists”, “Tērpu modelēšanas un konstruēšanas 
speciālists”, “Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālists” vai saistīto profesiju jauno 
speciālistu izglītošanai. Mācību līdzeklis sniedz nepieciešamās zināšanas un palīdz attīstīt praktiskās 
iemaņas visos apģērbu ražošanas procesos.  

Mācību līdzeklis veidots, balstoties uz tekstilizstrādājumu, apģērba, ādas un ādas izstrādājumu 
ražošanas nozares mācību moduļu programmu saturu saskaņā ar profesiju standartiem, 
profesionālās kvalifikācijas prasībām un visām izglītojamo mērķa grupām pieejamu izglītības satura 
apguves mehānismu mūžizglītības kontekstā.

DML sniedz iespēju apgūt pamatzināšanas par tekstilmateriāliem, to drānu piegriešanas procesiem 
un iekārtām, par šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiju, iekārtām un ierīcēm, par tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu šūtā izstrādājuma modelim, kā arī par darba organizēšanu šūto 
izstrādājumu izgatavošanas iecirknī. Mācību līdzeklī ietverti uzdevumi un vingrinājumi mācību vielas 
apguves pārbaudei. 

DML ir iekļautas šādas galvenās tēmas: 

▪ šūto izstrādājumu izejmateriāli;

▪ šūto izstrādājumu piegriešana;

▪ apģērba apstrāde;

▪ darba organizācija;

▪ jauna modeļa tehniskās dokumentācijas izstrāde.
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IEVADS 
Tekstilrūpniecība Latvijā mūsdienās ir augsti attīstīta nozare ar modernām tehnoloģijām un dažādām 

darba organizācijas formām. Pēdējo gadu laikā Latvijas tekstila industrijā ir investēti vairāk nekā 

100 milj. eiro, liela daļa no tiem ir ārvalstu investīcijas. Sasniegtais augstais ražošanas tehniskā 

nodrošinājuma līmenis pozitīvi ietekmē darba resursu izmantošanas efektivitāti nozarē (Strazds, 

2017). Apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošanā Latvijas uzņēmumos arvien pieaug inovatīvu 

materiālu un tehnoloģiju lietojums. Uzņēmumi ražo produkciju ar augstu pievienoto vērtību 

specifiskām civilām un militārām vajadzībām, izmantojot jaunākos izejmateriālus, arī sportistu, 

ugunsdzēsēju, policistu, mediķu, grūtnieču u. c. apģērbam un specializētajam aprīkojumam.  

Lai izgatavotu un ražotu šūtos izstrādājumus un apģērbus, ir jāpārzina tekstila izejmateriāli un to 

īpašības; jāorientējas drānu piegriešanas procesos un iekārtās, jāprot izvēlēties un sagatavot darbam 

atbilstošas šūšanas un higrotermiskās apstrādes iekārtas; jāzina šūto izstrādājumu apstrādes 

metodes, to izpildes tehnoloģijas, apstrādes secība un kvalitātes prasības. Lai dizainera un 

konstruktora projektēto šūto izstrādājumu varētu kvalitatīvi, bez novirzēm no pasūtītāja noteiktajām 

prasībām ražot uzņēmumā, jāprot izstrādāt šūtā izstrādājuma modeļa tehnisko dokumentāciju, tāpat 

jāorientējas šūšanas uzņēmumu efektīva darba organizācijā.  

Mācību līdzeklis “Šūto izstrādājumu izgatavošana” ir mācību materiālu komplekts, kurā ietilpst: 

▪ PDF mācību materiāls, kurā ir iekļauts mācību teksts ar uzdevumiem, ko iespējams

lejupielādēt un skatīt datorā vai izdrukāt;

▪ e-kursa mācību materiāls, kas papildina PDF materiālu. E-kursa mācību materiālā ir

iekļauti konspektīvi materiāla kopsavilkumi, video, palielināmi attēli, interaktīvi

uzdevumi, pārbaudes vingrinājumi, testi u. c.

DML sniedz atbalstu izglītojamiem un pedagogiem profesionālās izglītības satura apguvē un izglītības 

programmu īstenošanā tekstilizstrādājumu, apģērba, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē un 

interešu izglītībā. Tas izstrādāts, lai vienkopus – no izejmateriālu, to īpašību pārzināšanas līdz izpratnei 

par šūtā izstrādājuma ražošanu uzņēmumā – sniegtu iespēju teorētiski un praktiski apgūt šūtā 

izstrādājuma izgatavošanas pamatzināšanas un iemaņas, kā arī pārbaudīt to apguves līmeni 

individuāli izpildāmos uzdevumos. 

DML saturā iekļauts mācību materiāls gan par pamata tradicionālām, gan jaunākām apģērbu 

izgatavošanas tehnoloģijām, kas atbilst tekstila nozares modulāro profesionālās izglītības programmu 

A un B daļas mācību moduļu mērķiem un uzdevumiem, lai izglītojamiem nodrošinātu mācību 

moduļu – “Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā”, “Tekstilmateriālu sagatavošana”, 

“Piegriešana”, “Izstrādājumu piegriešana kārtu klājumā”, “Roku darbi un vīļu šūšana”, “Šūto 

izstrādājumu izgatavošana”, “Šūšanas un higrotermiskās apstrādes aprīkojuma sagatavošana” – un 

apģērbu projektēšanas un izgatavošanas jomās nodarbināto profesiju standartos noteikto 

profesionālo kompetenču pilnvērtīgu apguvi. DML noslēguma daļā atrodamos uzdevumus zināšanu 

pašpārbaudei un prasmju nostiprināšanai var lietot kā modulāro programmu attiecīgo moduļu tēmu 
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apguves kontroluzdevumus. DML iekļautie norādījumi pedagogiem ļaus pilnvērtīgāk organizēt 

praktiskās šūšanas mācības un pakāpeniski ierādīt apģērbu izgatavošanas prasmes, sākot no pareizas 

šuvju un vīļu šūšanas un beidzot ar oderētas kostīmjakas izgatavošanu. 

Informācija DML lietotājiem: sākot katras nodaļas apguvi, iepazīstieties ar nodaļas mērķiem un tajā 

sasniedzamiem rezultātiem. Nodaļu noslēgumā atradīsiet uzdevumus gūto zināšanu un prasmju 

apguvei un pilnveidei. Pārbaudiet savas spējas, pildot uzdevumus. Teorētiskā materiāla izklāstā ir 

ievietotas saites uz papildu videomateriāliem vai interneta vietnēm. Noskatieties videomateriālus un 

apmeklējiet internetvietnes – tas ievērojami atvieglos informācijas uztveri. Papildus iepazīstieties ar 

atsevišķu terminu izvērstu skaidrojumu terminu skaidrojošajā vārdnīcā (325. lpp.), kas ļauj padziļināti 

izprast terminu lietojumu. 
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1. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI

1. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamo prasmes orientēties tekstilmateriālu sortimentā, 

novērtēt to īpašības un kvalitāti pēc atbilstības darba uzdevumam 

un ilgtspējības, attīstīt spēju pamatot tekstilmateriālu izvēli 

konkrētiem izstrādājumiem. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj orientēties tekstilmateriālu daudzveidībā un identificēt 

tekstilmateriālus pēc to uzbūves, šķiedru sastāva un pinuma veida 

un noteikt to izmantošanas lietderību konkrētam sortimentam, prot 

atpazīt tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošus palīgmateriālus 

un furnitūru. 

Zina tekstilmateriālu klasifikāciju, sortimentu un modes tendences, 

tekstilmateriālu šķiedru sastāvu un to ietekmi uz tekstilmateriālu 

īpašībām, drānu veidus un to struktūras raksturlielumus, to 

īpašības, palīgmateriālu sortimentu un īpašības, furnitūras 

sortimentu un īpašības, izmantošanas iespējas. 

Izprot tekstilmateriālu sortimentu un izmantošanas iespējas, 

palīgmateriālu un furnitūras nozīmi izstrādājumu izgatavošanā un 

ekspluatācijā. 

Spēj atšķirt un salīdzināt svarīgākās šķiedru un tekstilmateriālu 

īpašības, kontrolēt tekstilmateriālu kvalitāti. 

Zina materiālu ražošanas un apstrādes metodes, šķiedru un 

tekstilmateriālu uzbūvi un to ietekmi uz tekstilmateriālu īpašībām, 

tekstilmateriālu kvalitātes kritērijus un kvalitātes kontroles metodes. 

Izprot tekstilmateriālu ietekmi uz apģērba kvalitāti un ekspluatācijas 

noteikumiem, tekstilmateriālu sortimenta izmantojumu. 

1.
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Apģērba ražošanā izmanto dažādus tekstilmateriālus: pavedienus; drānas – audumus, adītas un 

neaustas drānas; oderdrānas; šujamdiegus; starplikas; apdares un citus materiālus. Ikviena 

tekstilmateriāla, izstrādājuma vai tekstilijas pamatelements ir šķiedra. No šķiedrām ražo pavedienus. 

No tiem savukārt iegūst dažādas drānas un šujamdiegus, kas ir pamatizejmateriāli apģērba 

izgatavošanā. 

1.1. TEKSTILŠĶIEDRU KLASIFIKĀCIJA, TO UZBŪVE, ĪPAŠĪBAS UN 

LIETOJUMS 

Šķiedra ir smalks, lokans, samērā stiprs ķermenis, kura garums ir daudz reižu lielāks nekā tā 

šķērsgriezums. Šķiedras atkarībā no to izcelsmes iedala dabiskās un ķīmiskās šķiedrās. Dabiskās 

šķiedras ir tās, ko iegūst no augiem, minerāliem, vai tās, kas veidojas dzīvnieku ādas audos vai no 

dzīvnieku dziedzeru sekrēta. Ķīmiskās šķiedras iegūst no lielmolekulāriem savienojumiem 

(polimēriem) ķīmiskā rūpniecībā. Apģērba ražošanā pamatā izmanto ķīmiskās organiskās šķiedras, 

kuras iedala mākslīgajās un sintētiskajās šķiedrās. Mākslīgās šķiedras iegūst no dabā sastopamiem 

polimēriem – celulozes un olbaltumvielām, bet sintētiskās šķiedras – no sintezētiem polimēriem (sk. 

1.1. att.). 

Šķiedras pēc to garuma iedala štāpeļšķiedrās un filamentos. Par štāpeļšķiedrām sauc ierobežota 

garuma šķiedras, bet par filamentiem – neierobežota garuma jeb bezgala garas šķiedras.  

Pēc uzbūves šķiedras var iedalīt elementārajās un kompleksajās. Par elementāršķiedrām sauc tās 

šķiedras, kuras bez sagraušanas nevar sadalīt vairākās šķiedrās. Savukārt kompleksās šķiedras veido 

vairākas elementāršķiedras, kas ir salīmētas kopā. Līdz ar to kompleksās šķiedras var sadalīt 

elementārajās. 

Šķiedras ir dažādas pēc to rupjuma vai smalkuma. Smalkas šķiedras ir mīkstākas, to drānas labāk 

drapējas. Rupjās šķiedras ir raupjas, maz lokanas un trauslas. Dabisko šķiedru rupjums ir 

nevienmērīgs. Tām raksturīgas gan smalkākas, gan rupjākas vietas. Par mikrošķiedrām sauc 

šķiedras, kuras ir smalkākas par 1 dtex (sk. 1.2. nod. 1.1. formulu). Tās parasti ir ķīmiskās šķiedras. Šo 

šķiedru drānas labāk drapējas, ir mīkstākas, zīdainākas.  

Šķiedrām var būt dažāda šķērsgriezuma forma. Piemēram, kokvilnas šķiedrai tā var būt iegarenas 

lentītes formā, pupveida vai arī ovāla (sk. 1.5. att.). Dzīvnieku apmatojuma šķiedrām šķērsgriezums 

parasti ir ovāls, bet lūksnes šķiedrām – daudzšķautņains. Ķīmisko šķiedru šķērsgriezuma forma var 

būt ļoti dažāda un ir atkarīga no filjeras atveres formas un sacietēšanas rakstura šķiedru formēšanas 

laikā. No šķiedras šķērsgriezuma formas atkarīgs tās spīdums, apjoms, taustums, faktūra, lokanība un 

citas īpašības.  

Šķiedras var būt vai nu viscaur aizpildītas, vai ar dobu vidu. Ķīmiskās šķiedras ar dobu vidu sauc par 

dobām šķiedrām. 
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1.1. attēls. Tekstilšķiedru klasifikācija  

T
e

k
st

il
šķ

ie
d

ra
s

Dabiskās

Organiskās

Augšķiedras

Sēklu vai augļu šķiedras:
kokvilna, kapoks, kokosšķiedra

Lūksnes šķiedras:
lins, kaņepāji, džuta

Lapu šķiedras:
sizals, abaka

Dzīvnieku šķiedras

Apmatojuma šķiedras:
vilna, alpaka, angora u. c.

Zīdtauriņu šķiedras:
zīds

Neorganiskās Minerālšķiedras Azbesta šķiedras

Ķīmiskās

Organiskās

Mākslīgās šķiedras

Celulozes šķiedras:
viskoze, liocels, acetāts u. c.

Olbaltumvielu šķiedras:
kazeīns, zeīns

Sintētiskās šķiedras Poliamīds, poliesteris, akrils u. c.

Neorganiskās

Stiklšķiedra

Oglekļa šķiedra

Metāla, metalizēta šķiedra
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1.1.1. SĒKLU ŠĶIEDRAS KOKVILNA 

Kokvilnas audzēšana 

Kokvilnu lielākoties audzē Ķīnā, Indijā, ASV, Pakistānā, Brazīlijā, Uzbekistānā, Turcijā, Austrālijā, Grieķijā 

un Sīrijā (sk. 1.2. att.). Gadā iegūst vairāk nekā 26 miljonus tonnu kokvilnas šķiedru (sk. 1.3. att.). 

  

1.2. attēls. Kokvilnas audzētājvalstis pasaulē 1.3. attēls. Kokvilnas šķiedras uz sēklas 

Kokvilnas šķiedru kvalitāte 

Kokvilnas šķiedrām atkarībā no to gatavības pakāpes mainās izvijums. Negatavas šķiedras praktiski 

nav izvītas. Tām nogatavojoties, izvijums pieaug (sk. 1.4. un 1.5. att.). Visvairāk izvītas ir gatavās 

kokvilnas šķiedras, kad pogaļas atsprāgst vaļā (sk. 1.6. att.) un ir gatavas novākšanai. Ja atvērtās 

pogaļas nenovāc, šķiedras pārgatavojas un pakāpeniski zaudē izvijumu. Tām ir biezas sieniņas, un tās 

ir cietas, kā rezultātā deformējot lūst.  

Visaugstvērtīgākās ir šķiedras ar štāpeļa garumu 26–65 mm (visbiežāk sastopamo garumu) un 

diametru 10–15 μm. Šīm šķiedrām raksturīga augsta stiprība un spīdums. Vidējas kvalitātes kokvilnas 

šķiedru štāpeļa garums ir 12–33 mm un diametrs 12–17 μm. Šīm šķiedrām ir vidēja stiprība un 

spīdums. Viszemākās kvalitātes kokvilnas šķiedrām štāpeļa garums ir 9–26 mm un diametrs 13–

22 μm. Tās ir rupjas, to stiprība ir zema. 

   

1.4. attēls. Kokvilnas šķiedras 

mikroskopā (400 reižu 

palielinājums) 

1.5. attēls. Kokvilnas šķiedru 

izvijums 

1.6. attēls. Atvērta kokvilnas 

pogaļa 
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Ķīmiskais sastāvs: 95–98 % celulozes. Šķiedras ārējais slānis satur arī vasku, proteīnu, pektīnvielas. 

Kokvilnas šķiedru atpazīšana, īpašības, izmantojums un kopšanas nosacījumi apkopoti 1.1. tabulā. 

Šķiedru maisījumi 

Visvairāk ražo 100 % kokvilnas dziju un citus tekstilmateriālus. Maisījumos visbiežāk jauc kopā ar 

poliesteri attiecībās 30:65, 50:50, 70:30 (kokvilna:poliesteris). Maisījumus veido arī ar viskozi, 

modālviskozi, poliamīdu, akrila un citām šķiedrām. Sintētisko šķiedru piejaukums palielina stiprību, 

nodilumizturību, samazina burzīgumu, lineāro izmēru izmaiņas mazgājot. Viskozes un modālviskozes 

šķiedru piejaukums piešķir spīdumu, palielinot mitruma uzsūktspēju.  

1.1. tabula 

Kokvilnas šķiedras  

Kokvilnas šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Labi deg, izplatās degoša papīra smarža, pāri paliek pelēki pelni. 

Mikroskopiskā 

analīze 

Garenvirzienā raksturīgs intensīvāks vai mazāk intensīvs izvijums, kas atkarīgs no 

šķiedru gatavības pakāpes. 

Ķīmiskās īpašības Šķīst skābju iedarbībā, labi iztur sārmu iedarbību. 

Kokvilnas šķiedru īpašības 

Krāsa un spīdums No baltas līdz krēmīgi gaiši dzeltenai vai brūnai. Augstākās kvalitātes šķiedrām 

raksturīgs spīdums.  

Garums 6–65 mm. Biežāk sastopamas 20–40 mm garas šķiedras. 

Smalkums 10–22 μm. Jo garāka šķiedra, jo tā parasti ir smalkāka. 

Stiprība Laba. Stiprība palielinās mitrā stāvoklī. 

Pagarināšanās spēja Zema. 

Elastība Zema. 

Burzāmība Augsta. 

Mitruma uzsūktspēja Augsta. Var uzsūkt mitrumu līdz pat 65 % no šķiedru pašsvara bez pilēšanas. Ļoti lēnām 

žūst.  

Komforts Patīkamas saskarē ar ādu – labs taustums. Laba siltumvadītspēja.  
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Lietojums 

Ģērbi Aksesuāri Mājas tekstilijas Tehniskās tekstilijas 

Krekli, blūzes, apakšveļa, 

naktsveļa, virsapģērbs, ūdens 

necaurlaidīgs apģērbs (ūdeni 

atgrūdošas apretes), bikses 

(džinsi), darba apģērbs. 

Kabatlakatiņi, 

mežģīnes, lentes, 

rotājumi. 

Gultas veļa, galdauti, 

virtuves piederumi, 

dekoratīvi audumi, 

mēbeļaudumi, dvieļi. 

Darba un 

aizsargapģērbs, 

nojumes, šujamdiegi. 

Kopšana 

Mazgāšana 
95 60 40 30

 

 

 

Starptautisks kokvilnas simbols 
Balināšana 

 

Žāvēšana 
 

Gludināšana 

 

Ķīmiskā 

tīrīšana 

P  W  

1.1.2. LŪKSNES ŠĶIEDRAS 

Lini 

Linu audzēšana 

Plašāk lietotās lūksnes šķiedras ir linšķiedras, kuras iegūst no linu stiebra mizas (sk. 1.7. att.). Lini ir 

viengadīgi augi. Vairāk nekā 80 % linšķiedru iegūst Eiropā. Linu lielākoties audzē Krievijā, Ukrainā, 

Baltkrievijā, Francijā, Holandē, Beļģijā (sk. 1.8. att.), arī Kanādā, Ķīnā, ASV un citās valstīs. Kādreiz linus 

plaši audzēja arī Latgalē. Diemžēl pēdējos gados audzēšanas apjomi ir būtiski sarukuši. 
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1.7. attēls. Lina stiebra uzbūve 1.8. attēls. Lielākās linu audzētājvalstis 

Linšķiedru uzbūve 

Linšķiedras ir kompleksās šķiedras (sk. 1.9. att.). Elementāršķiedras ir sasaistītas kūlīšos (sk. 1.10. att.). 

Vienā šķiedru kūlītī ir 10–40 elementāršķiedru, kuru garums ir 25–40 mm, smalkums – 14–30 μm. 

Elementāršķiedras šķērsgriezumam ir piecstūra forma, un tā vidū ir kanāls. Garenvirzienā uz šķiedru 

virsmas vietām redzami lūzumi. 

  

1.9. attēls. Linšķiedras 1.10. attēls. Linšķiedras mikroskopā (400 reižu 

palielinājums) 

Kotonizācija ir komplekso šķiedru sadalīšana elementārajās šķiedrās, kuras pēc ģeometriskiem 

izmēriem ir tuvas kokvilnas šķiedrām un var tikt sajauktas ar tām, veidojot kokvilnas un linšķiedru 

maisījumus. Kotonizāciju veic mehāniski vai izmantojot ķimikālijas. 

Šķiedru ķīmiskais sastāvs: aptuveni 90 % šķiedrās ir celuloze un hemiceluloze, 0,6–7 % lignīns, ļoti 

nelielā daudzumā tauki, vasks un pektīns. Jo lielāks ir lignīna daudzums, jo šķiedra ir stingrāka un 

trauslāka. Linšķiedrās, salīdzinot ar citām lūksnes šķiedrām, tas ir vismazākais.  

Linšķiedru atpazīšana, īpašības, izmantojums un kopšanas nosacījumi apkopoti 1.2. tabulā. 

Šķiedru maisījumi 

Linšķiedras visvairāk maisa kopā ar citām celulozes šķiedrām, piemēram, kokvilnu, kaņepāju 

šķiedrām, viskozi, modālviskozi, un tādām sintētiskām šķiedrām kā poliesteris, poliamīds. Ļoti bieži 

tiek austi audumi, kur šķēros ir tīra kokvilnas dzija, bet audos – tīra linu dzija. 

1.2. tabula 

Linšķiedras 



 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

 
20 

Linšķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Labi deg, izplatās degoša papīra smarža, pāri paliek gaiši pelēki vai pat balti pelni. 

Mikroskopiskā 

analīze 

Garenvirzienā redzamas kopā sasaistītas elementāršķiedras, horizontālas lūzuma 

vietas.  

Ķīmiskās īpašības Šķīst skābju iedarbībā, labi iztur sārmu iedarbību. 

Linšķiedru īpašības 

Krāsa un spīdums No dzeltenīgas, zaļganas līdz pelēkai. Tā kā šķiedrām ir gluda virsma, raksturīgs neliels 

spīdums. 

Garums Linu komplekso šķiedru garums ir 30–90 cm.  

Smalkums Šķiedru smalkums atkarīgs no tā, cik intensīvi kompleksās šķiedras sadalītas 

elementārajās. Raksturīga samērā liela rupjuma nevienmērība. 

Taustums Stingra, slikti pakļaujas vērpes un lieces deformācijām. 

Stiprība Augsta stiprība, kas pieaug mitrā stāvoklī.  

Pagarināšanās spēja Ļoti niecīga. 

Elastība Neelastīga. 

Burzāmība Ļoti liela. 

Mitruma 

uzsūktspēja 

Augsta. 

Komforts Ļoti laba siltumvadītspēja, piemērota izstrādājumiem siltos un karstos laikapstākļos.  

Lietojums 

Ģērbi Aksesuāri Mājas tekstilijas Tehniskās tekstilijas 

Vasaras apģērbs: 

blūzes, krekli, kleitas, 

brunči, arī bikses, 

žaketes utt. Austas 

stingrību 

paaugstinošās 

starplikas. 

Somas, apavi. Gultas veļa, galdauti, 

aizkari, mēbeļaudumi, 

matraču oderdrānas.  

Brezents, virves, tauvas, 

šujamdiegi. 

Kopšana 

Mazgāšana 
95 60 40 30

 

Balināšana 
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Žāvēšana 
 

 

Linšķiedru kūlīši 

Gludināšana 

 

Ķīmiskā tīrīšana P W
 

Kaņepāji 

Audzē Francijā, Polijā, Beļģijā, Lielbritānijā, Ķīnā, Itālijā u. c. Kaņepāju šķiedras (sk. 1.11. att.) iegūst no 

kaņepju auga stiebra mizas no speciāli kultivētām kaņepju šķirnēm, kas audzētas āra apstākļos. 

Kaņepāju šķiedras ir nedaudz rupjākas un stingrākas par linšķiedrām, jo satur vairāk lignīna. Visvairāk 

lieto tehniskā tekstila un kompozītmateriālu iegūšanā. 

Džuta 

Audzē Indijā, Bangladešā, Pakistānā. Rupjas šķiedras ar lielu lignīna saturu (sk. 1.12. att.). To stiprība 

ir mazāka par linu un kaņepāju šķiedru stiprību. Lieto maisaudumos, neausto grīdas segumu 

pamataudumos. 

  

1.11. attēls. Kaņepāju šķiedras 1.12. attēls. Džutas šķiedras 

1.1.3. DZĪVNIEKU APMATOJUMA ŠĶIEDRAS VILNA 

No dzīvnieku apmatojuma šķiedrām tekstilrūpniecībā visvairāk izmanto aitu vilnu, ko parasti sauc 

vienkārši par vilnu. To lielākoties iegūst Austrālijā, Jaunzēlandē, Ķīnā, ASV, Argentīnā, Urugvajā, 

Dienvidāfrikā, Turcijā, Lielbritānijā, Pakistānā, Indijā, Irānā, Sudānā (sk. 1.13. att.). 

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjm38uA5ejXAhXiCJoKHaNqD5IQjRwIBw&url=http://www.yarnsandfibers.com/news/news-tags/golden-fibre&psig=AOvVaw1wWbYHYfHF_LYyVrpEuNPp&ust=1512216843964379
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1.13. attēls. Vilnas šķiedru audzētājvalstis 

Vilnas šķiedru uzbūve 

Vilnas šķiedrās var būt trīs slāņi: epidermas jeb zvīņu slānis, korteksa slānis un serdene. Epidermas 

slānis ir ārējais šķiedras slānis, kas pasargā šķiedru no ārējām klimata un mehāniskām iedarbībām. Jo 

zvīņu uz šķiedru virsmas ir vairāk, jo šķiedrai ir labāka saķeršanās spēja, tai ir mazāks spīdums un 

izstrādājumiem piemīt labākas siltumaizsardzības īpašības. Korteksa slāni pamatā veido 

olbaltumviela – keratīns. Tas nosaka šķiedras stiprību, lokanību, pagarināšanās spēju, 

mitrumuzsūktspēju un citas mehāniskās un fizikālās īpašības. Serdene šķiedrā var būt un var nebūt. 

Serdene ir daļēji aizpildīta ar retām keratīna šūnām, līdz ar to tā ir daļēji tukša telpa šķiedras vidū. Jo 

lielāka serdene, jo šķiedras rupjākas, to sieniņas plānākas un šķiedra ir trauslāka, grūtāk vērpjama. 

1.3. tabula 

Vilnas šķiedras 

Vilnas šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Deg lēni, gruzd. Jūtama degošu nagu, ragu smarža. Pāri paliek melna drūpoša lodīte.  

Mikroskopiskā 

analīze 

Uz šķiedru virsmas redzamas zvīņas.  

Ķīmiskās īpašības Izturīgas vāju skābju ietekmē, bet šķīst sārmu šķīdumos.  

Vilnas šķiedru īpašības 

Krāsa un spīdums Baltas, dzeltenīgi baltas, pelēkas, brūnas, melnas. Vilnas šķiedras var būt spīdīgas 

vai matētas, tas atkarīgs no zvīņu daudzuma, formas un lieluma.  

Garums Merīnvilnas garums ir 30–90 mm. Garšķiedru šķirņu aitu vilna var būt līdz pat 

450 mm gara.  

Smalkums Pūku šķiedras: 16–25 μm. Rupjās šķiedras var būt līdz pat 50 μm. 

Cirtainums Vilnas šķiedrām raksturīgs dažādas intensitātes cirtainums. Viscirtainākās ir pūku 

šķiedras.  

Stiprība Salīdzinoši zema. Šķiedras zaudē stiprību mitrā stāvoklī.  

Pagarināšanās spēja Laba. Šķiedras vairāk pagarinās mitrā stāvoklī.  

Elastība Laba. 

Mitruma uzsūktspēja Izcila. No visām šķiedrām visaugstākā. Lēni žūst.  

Siltumaizsardzības 

īpašības 

Ļoti labas. 

Savelšanās spēja Augsta. 
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Lietojums 

Ģērbi Aksesuāri Mājas tekstilijas Tehniskās tekstilijas 

Kostīmi, uzvalki, puloveri, 

vestes, mēteļi, kleitas, 

brunči, bikses.  

Kaklasaites, 

cepures, zeķes, 

cimdi, šalles. 

Segas, gultas pārklāji, paklāji, 

drapērijas, mēbeļdrānas. 

Filcs. 

Kopšana 

Mazgāšana 40 30

 

 

Vilnas šķiedras 

mikroskopā (400 reižu 

palielinājums) 

 

 

Starptautisks vilnas simbols 

Balināšana 
 

Žāvēšana 
 

Gludināšana 
 

Ķīmiskā 

tīrīšana P
W

 

Vilnas šķiedru tipi 

Atkarībā no uzbūves vilnas šķiedras iedala četros tipos: pūku šķiedras, pārejas šķiedras, akota 

šķiedras, mirušais mats.  

Pūku šķiedras ir visaugstvērtīgākās šķiedras. Tām ir divi slāņi – epidermas un korteksa slānis. Zvīņas 

uz virsmas ir maziņas, bet to ir ļoti daudz. Pūku šķiedras ir vissmalkākās, viscirtainākās, visstiprākās, 

viselastīgākās, un izstrādājumi no tām ir vissiltākie. Pārejas šķiedru centrā vietām parādās serdenes 

slānis. Tās ir nedaudz rupjākas par pūku šķiedrām. Akota šķiedrām serdene ir visā to garumā. 

Šķiedras ir rupjākas, mazāk cirtainas. Zvīņas uz virsmas ir retākas, bet lielākas. Neraugoties uz to, ka 

šķiedras ir rupjākas, tām ir mazāka stiprība un elastība. Mirušam matam šķiedras lielāko daļu aizņem 

serdene, tai ir ļoti trauslas un plānas sieniņas. Tās praktiski nav iespējams vērpt. Līdz ar to vilnu ar 

šādu šķiedru piejaukumu tekstilrūpniecībā cenšas neizmantot. Dažādu šķiedru tipu esamība cirpnī 

atkarīga no aitu šķirnes. Visvērtīgākā ir merīnaitu vilna – to apmatojumā ir vienīgi pūku šķiedras.  

Vilnas šķiedru atpazīšana, īpašības, lietojums un kopšanas nosacījumi apkopoti 1.3. tabulā. 

Šķiedru maisījumi 

Vilnas šķiedras lieto vienas pašas vai maisījumos ar citām dzīvnieku apmatojuma šķiedrām. Tās bieži 

sajauc kopā ar sintētiskām šķiedrām, tā palielinot izstrādājumu stiprību. Visbiežāk maisījumos lieto 

akrilšķiedras, poliestera un poliamīda šķiedras. Tradicionālās šķiedru masas attiecības maisījumos ir 
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50:50, 55:45, 60:40, 70:30 un 80:20. Ja vilnas šķiedras maisījumā ir vismaz puse vai vairāk, tad 

izstrādājumi saglabā vilnas šķiedru labās īpašības. Vilnas šķiedras tiek maisītas arī ar zīdu.  

Vilnas šķiedru marķējums izstrādājumā  

Woolmark zīmi lieto tīras vilnas izstrādājumos (sk. 1.3. tab.). Woolmark blend marķējumu izmanto, ja 

vilnas šķiedras maisījumā nav mazāk par 50 %, bet Wool blend – ja vilnas šķiedras ir 30–49 %. 

1.1.4. ZĪDS 

Zīda štāpeļšķiedru un filamentu ieguve 

Tekstilrūpniecībā galvenokārt izmanto zīdu, ko iegūst no kultivētiem zīdtauriņiem. Zīdu visvairāk ražo 

Ķīnā, Indijā, Uzbekistānā, Brazīlijā, Irānā, Taizemē, Vjetnamā, Ziemeļkorejā, Turcijā (sk. 1.14. att.). 

Jēlzīdu (sk. 1.15. att.) iegūst, notinot to vienlaikus no 4–7 kokoniem (sk. 1.16. att.). Notīšanai kokonus 

iemērc vannā ar siltu ūdeni, kurā izšķīst olbaltumviela sericīns.  

No divām trešdaļām kokona iespējams notīt nepārtrauktas garas šķiedras jeb filamentus. No 

filamentiem iegūst zīda multifilamentāros pavedienus, kas ir visaugstvērtīgākie zīda pavedieni. Parasti 

neizdodas notīt nepārtrauktu pavedienu no kokona ārējās un iekšējās daļas. No tām iegūst zīda 

štāpeļšķiedras, no kurām savukārt vērpj zīda dziju. Zīda šķiedru atpazīšana, īpašības, lietojums un 

kopšanas nosacījumi apkopoti 1.4. tabulā. 

Šķiedru maisījumi 

Zīdu reti maisa kopā ar citām šķiedrām. Tomēr dzijā zīds var būt maisīts ar vilnu un citām smalkām 

dzīvnieku apmatojuma šķiedrām.  

1.4. tabula 

Zīda šķiedras 

Zīda šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Deg lēni, gruzd. Jūtama degošu nagu, ragu smarža. Pāri paliek melna drūpoša lodīte. 

Mikroskopiskā analīze Zīda šķiedras mikroskopā ir gludas, bet nevienmērīgi rupjas. 

Zīda šķiedru īpašības 

Krāsa un spīdums Baltas. Izteikts spīdums.  

Garums Vienīgā dabiskā šķiedra, no kā iegūst multifilamentārus pavedienus. 
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Smalkums Vissmalkākās dabiskās šķiedras. Patīkamas pēc taustes. Mīkstas. 

Stiprība Ļoti laba stiprība. 

Pagarināšanās spēja Laba. 

Elastība Laba. Neburzās.  

Mitruma uzsūktspēja Ļoti laba.  

Siltumaizsardzības 

īpašības 

Audumi, kas austi no smalkiem multifilamentāriem pavedieniem, kuros ir maz gaisa 

poru, rada vēsuma efektu. Tajā pašā laikā zīdam ir labas siltumaizsardzības īpašības. 

Jutība Sviedri, dezodoranti un smaržas var bojāt audumu un izraisīt tā dzeltēšanu. Apģērbos 

ieteicams lietot oderes. 

Lietojums 

Ģērbi Aksesuāri Mājas tekstilijas Tehniskās tekstilijas 

Kleitas, blūzes, veļa, 

kostīmi, vakarkleitas. 

Šalles, lakati, kaklasaites, 

zeķes, cimdi, cepures, 

mākslīgie ziedi. 

Drapērijas, paklāji, 

lampu abažūri, gultas 

veļa. 

Šujamdiegi, izšujamie 

diegi, ķirurģiskie diegi. 

Kopšana 

Mazgāšana 
 

 

Zīda šķiedras mikroskopā 

(400 reižu palielinājums) 

Balināšana 
 

Žāvēšana 
 

Gludināšana 
  

Gludināt no kreisās puses. Tvaiks 

un ūdens var atstāt zīmes. 

Ķīmiskā tīrīšana P  
 

 
 

 

1.14. attēls. Kultivētā zīda audzētājvalstis 1.15. attēls. Jēlzīds 1.16. attēls. Kokoni 
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1.1.5. ĶĪMISKĀS ŠĶIEDRAS 

Ķīmisko šķiedru iegūšanas vispārējie principi 

Ķīmisko šķiedru iegūšana sākas ar izejmateriāla šķīdināšanu vai kausēšanu. Lai iegūtu šķiedras, 

vispirms izejmateriāls ir jāpārvērš viskozi tekošā stāvoklī. Mākslīgās šķiedras parasti iegūst no 

šķīduma, t. i., dabisko polimēru šķīdina ar kādu no šķīdinātājiem. Sintētiskās šķiedras vairumā 

gadījumu iegūst no kausējuma, sintezēto polimēru kausējot paaugstinātā temperatūrā. Iegūto 

šķīdumu vai kausējumu atgaiso, nosēdina, filtrē. No sagatavotā šķīduma vai kausējuma filjerā formē 

filamentus.  

 

Pastāv trīs formēšanas paņēmieni: 

1. no šķīduma: 

▪ slapjais formēšanas paņēmiens, 

▪ sausais formēšanas paņēmiens; 

2. no kausējuma. 

Slapjajā formēšanas paņēmienā šķīdums caur atverēm filjeras galviņā tiek izspiests koagulācijas 

(sacietināšanas) vannā, kurā ir ķimikālijas, kas reaģē ar šķīdinātāju, un strūklas sacietē, veidojot 

filamentus (sk. 1.17.a att.). 

Sausajā formēšanas paņēmienā šķīdums caur filjeras atverēm iztek kamerā, kur strūklas tiek 

appūstas ar karstu gaisu. Karstumā šķīdinātājs iztvaiko un strūklas sacietē, veidojot filamentus (sk. 

1.17.b att.). 

Formējot no kausējuma, tas caur filjeras atverēm tiek izspiests kamerā, kur strūklas tiek appūstas ar 

aukstu gaisu. Vēsumā kausējums sacietē un veidojas filamenti (sk. 1.17.c att.). Formēšanas procesa 

beigās filamentus nedaudz izstiepj. To panāk, izmantojot divus veltņu pārus. Otrs veltņu pāris rotē ar 

lielāku ātrumu v2 nekā pirmais veltņu pāris v1. Rezultātā filamentu makromolekulas orientējas 

garenass virzienā. Jo taisnākas garenass virzienā orientētas makromolekulas, jo filamentam lielāka 

stiprība, bet zemāka pagarināšanās spēja. Filamentu rupjums atkarīgs no filjeras atveru izmēra un to 

izstiepšanas pakāpes lieluma. Izstiepšanu veic, izvelkot filamentus caur veltņiem, kuriem ir atšķirīgs 

rotēšanas ātrums. Filjeras atverēm var būt dažāda forma. Atkarībā no šo atveru formas filamenti 

iegūst dažādas šķērsgriezuma formas (sk. 1.18. att.). Šķērsgriezuma forma ietekmē filamentu 

spīdumu, krāsu, virsmas gludumu, taustumu utt. 

Ķīmisko šķiedru formēšanas procesā iegūst multifilamentāru pavedienu, grīsti vai monopavedienu.  

Multifilamentārs pavediens – filamentu kopums, kas vienlaikus tiek iegūts no daudzām atverēm 

filjerā. 
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Grīste – filamentu kopums, kurā apvienoti tūkstošiem filamentu no vairākām filjerām. 

Monopavediens – pavediens, ko iegūst no filjeras, kurā ir tikai viena atvere.



 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

 

 

 
28 

 

 

1.17. attēls. Filamentu formēšanas veidi: a) – slapjais formēšanas paņēmiens no polimēru šķīduma; b) – sausais formēšanas paņēmiens;  

c) – formēšana no polimēra kausējuma 

Polimēru  

šķīdums 

Sūknis 

Filtrs 

Koagulācijas  

vanna 

Filjera 

Multifilamentārs 

pavediens 

Polimēru  

šķīdums 

Sūknis Sūknis 

Filtrs Filtrs 

Filjera Filjera 
Multifilamentārs 

pavediens 
Multifilamentārs 

pavediens 

Iztvaicēšanas 

kamera 

Dzesēšanas 

kamera 

Polimēru  

kausējums 

Karsts 

gaiss 

Auksts 

gaiss 

a) b) c) 

v
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V
1
 

V
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1.18. attēls. Filjeras atveru un filamentu šķērsgriezuma formas 

1.1.6. MĀKSLĪGĀS ŠĶIEDRAS 

Visbiežāk kā izejmateriālu mākslīgo šķiedru iegūšanā izmanto celulozi, ko iegūst no dažāda veida 

koksnes un kokvilnas šķiedru atgājām. Daudz retāk lieto mākslīgās šķiedras, ko iegūst no vājpiena 

(piemēram, kazeīnšķiedras), kukurūzas (piemēram, zeīna šķiedras), sojas pupu vai citām 

olbaltumvielām. 

Viskoze 

Izejmateriāls: celuloze, kas iegūta no īsām, zemas kvalitātes, negatavām kokvilnas šķiedrām, kā arī 

sasmalcinātas koksnes. Viskozes šķiedru atpazīšana, lietojums un kopšanas nosacījumi apkopoti 

1.5. tabulā. 

Formēšanas metode: no šķīduma pēc slapjās formēšanas metodes.  

Veidi: štāpeļšķiedras, multifilamentāri pavedieni, mikrošķiedras. 

Īpašības: 

▪ zemāka stiprība nekā kokvilnas šķiedrām; 

▪ šķiedru stiprība samazinās mitrā stāvoklī;  

▪ stiepjot šķiedras pagarinās aptuveni divas reizes vairāk nekā kokvilnas šķiedras;  

▪ raksturīgs izteikts spīdums; 

▪ ļoti labi uzsūc mitrumu; 

▪ šķiedras mitrumā uzbriest;  

▪ maza nodilumizturība; 
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▪ drānas mazgājot maina savus lineāros izmērus; 

▪ drānām raksturīga liela burzāmība; 

▪ labi vada siltumu; drānas piemērotas vasaras apģērbam; 

▪ labs taustums (izstrādājumi patīkami ķermenim). 

1.5. tabula 

Viskozes šķiedras 

Viskozes šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Labi deg, izplatās degoša papīra smarža, pāri paliek pelēki pelni. 

Mikroskopiskā analīze Garenvirzienā raksturīgs intensīvs, sīks svītrojums. 

Ķīmiskās īpašības Šķīst spēcīgi skābā vidē. Izturīgas sārmainā vidē. 

Lietojums 

Multifilamentāros pavedienus lieto gludu, spīdīgu austu un adītu 

kleitu, blūžu, veļas, oderu un citu drānu ražošanā. Štāpeļšķiedras 

galvenokārt lieto maisījumos ar citām šķiedrām. Visbiežāk maisa 

kopā ar kokvilnas, vilnas, lina, poliestera šķiedrām. Viskozes 

šķiedras plaši lieto higiēnas un medicīnas tekstilijās.  

Viskozes šķiedras mikroskopā 

(600 reižu palielinājums) 

Kopšana 

Mazgāšana Balināšana Žāvēšana Gludināšana Ķīmiskā tīrīšana 

40
    

P
 

Modālviskoze/modāls 

Izejmateriāls: līdzīgs kā viskozei. 

Formēšanas metode: no šķīduma pēc slapjās formēšanas metodes, kas līdzīga viskozes formēšanas 

metodei. Modālviskozes šķiedru kopšanas nosacījumi apkopoti 1.6. tabulā. 

Veidi: galvenokārt ražo štāpeļšķiedras.  

Īpašības: 

▪ augstāka stiprība nekā viskozei; 

▪ šķiedru stiprība mitrā stāvoklī samazinās mazāk nekā viskozei;  

▪ šķiedras mitrumā tik ļoti neuzbriest kā viskozei; 
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▪ drānas mazgājot maina savus lineāros izmērus mazāk nekā viskoze; 

▪ drānām raksturīga liela burzāmība; 

▪ lielāka nodilumizturība nekā viskozei. 

Lietojums: pamatā maisījumos ar kokvilnas un poliestera šķiedrām. Lieto gan veļai, gan ārģērbiem. 

1.6. tabula 

Modālviskozes tekstiliju kopšana 

Mazgāšana Balināšana Žāvēšana Gludināšana Ķīmiskā tīrīšana 

40 60     
P

 

Liocels 

Izejmateriāls: sasmalcināta koksne. Liocela šķiedru atpazīšana, lietojums un kopšanas nosacījumi 

apkopoti 1.7. tabulā. 

Formēšanas metode: no šķīduma pēc slapjās formēšanas metodes.  

Veidi: štāpeļšķiedras, multifilamentāri pavedieni, mikrošķiedras. 

1.7. tabula 

Liocela šķiedras 

Liocela šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Labi deg, izplatās degoša papīra smarža, pāri paliek pelēki pelni. 

Mikroskopiskā analīze Garenvirzienā raksturīga gluda virsma.  

Ķīmiskās īpašības Šķīst spēcīgi skābā vidē. Izturīgas sārmainā vidē. 

Lietojums 

Veļa, darba apģērbs, gultas veļa, mājas 

tekstilijas utt. Līdzīgi kā viskozei liocela 

štāpeļšķiedras maisa kopā ar kokvilnu, 

linu, vilnu un citām dzīvnieku apmatojuma 

šķiedrām. 

  

Liocela šķiedras mikroskopā (600 reižu palielinājums) 



 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

 
32 

Kopšana 

Mazgāšana Balināšana Žāvēšana Gludināšana Ķīmiskā tīrīšana 

40 60     
P

 

Īpašības: 

▪ salīdzinot ar citām mākslīgām šķiedrām, liocela šķiedrām ir laba stiprība gan sausā, gan 

mitrā stāvoklī; 

▪ stiepjot šķiedras pagarinās mazliet vairāk nekā kokvilnas šķiedras: 10–14 %;  

▪ mitrumu uzsūc mazāk nekā viskoze, bet vairāk nekā kokvilnas šķiedras; 

▪ šķiedras mitrumā uzbriest mazāk nekā viskoze; 

▪ drānas mazgājot maina savus lineāros izmērus mazāk nekā viskoze; 

▪ drānām raksturīga mazāka burzāmība nekā viskozei; 

▪ augstāka nodilumizturība nekā viskozei; 

▪ labi vada siltumu – drānas piemērotas vasaras apģērbam; 

▪ labs taustums (izstrādājumi patīkami ķermenim); 

▪ dārgāka šķiedra par viskozi un modālviskozi. 

Acetāta, triacetāta šķiedras 

Izejmateriāls: īsas, nekvalitatīvas kokvilnas šķiedras vai sasmalcināta koksne. Acetāta, triacetāta 

šķiedru atpazīšana, lietojums un kopšanas nosacījumi apkopoti 1.8. tabulā. 

Formēšanas metode: no šķīduma pēc sausās formēšanas metodes. 

Veidi: multifilamentāri pavedieni un štāpeļšķiedras. 

Īpašības: 

▪ ļoti laba drapēšanās spēja; 

▪ zema stiprība, kas vēl samazinās mitrā stāvoklī; triacetāta šķiedrām tā ir augstāka nekā 

acetāta šķiedrām; 

▪ laba pagarināšanās spēja, kas pieaug mitrā stāvoklī;  

▪ mitrumu, salīdzinot ar citām mākslīgām šķiedrām, uzsūc mazāk; acetāta šķiedras 

mitrumu uzsūc vairāk nekā triacetāta šķiedras; 

▪ zema nodilumizturība; 

▪ termoplastiskas; triacetāta šķiedrām ir lielāka siltumizturība nekā acetāta šķiedrām; 

▪ elektrizējas; 

▪ samērā lētas. 
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1.8. tabula 

Acetāta, triacetāta šķiedras 

Acetāta, triacetāta šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Labi deg un kūst, pāri paliek ciets sakausējums. 

Mikroskopiskā analīze Garenvirzienā raksturīgs intensīvs, sīks svītrojums. 

Ķīmiskās īpašības Šķīst sērskābē, acetonā, spirtā un citos šķīdinātājos. 

Lietojums 

Visvairāk lieto kleitu, blūžu un 

oderaudumos, drapērijās. Dziju 

ražošanā acetātšķiedras maisa ar 

kokvilnas un/vai viskozes šķiedrām. 

 

Acetāta šķiedras mikroskopā (600 reižu palielinājums) 

Kopšana 

Šķiedras 

veids 

Mazgāšana Balināšana Žāvēšana Gludināšana Ķīmiskā tīrīšana 

Acetāts 
30

    
P

 

Triacetāts 
40     

P
 

1.1.7. SINTĒTISKĀS ŠĶIEDRAS  

Poliamīda šķiedras jeb neilons  

Formēšanas metode: no poliamīda kausējuma.  

Veidi: štāpeļšķiedras, multifilamentāri pavedieni, monopavedieni, teksturēti pavedieni, 

mikrošķiedras, grīste. Visplašāk lieto neilonu 6 un neilonu 6.6. Šķiedras atšķiras ar oglekļa atomu 

skaitu molekulā. Poliamīda šķiedru atpazīšana, lietojums un kopšanas nosacījumi apkopoti 1.9. tabulā. 

Īpašības:  

▪ ražo ļoti plašā diapazonā – sākot no ļoti smalkām šķiedrām (mikrošķiedras) līdz ļoti 

rupjām; 

▪ viszemākā termoizturība no visām sintētiskām šķiedrām; salīdzinot ar neilonu 6, 

augstāka tā ir neilonam 6.6;  
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▪ augsta stiprība, pagarināšanās spēja un nodilumizturība, kas praktiski nezūd mitrā 

stāvoklī; 

▪ samērā zema mitruma uzsūktspēja; lai to palielinātu, lieto teksturētu poliamīdu; 

▪ izstrādājumi praktiski neburzās; 

▪ elektrizējas – lai to novērstu, lieto antistatiskās apstrādes;  

▪ spīdums atkarīgs no šķiedru šķērsgriezuma formas; spīdumu samazina, lietojot 

ķīmiskas vielas; 

▪ termoplastiskas; 

▪ augsta bioloģiskā izturība; 

▪ gaismas ietekmē poliamīds dzeltē un zaudē stiprību. 

1.9. tabula 

Poliamīda šķiedras 

Poliamīda šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Kūst, veidojas ciets sakausējums. 

Mikroskopiskā analīze Gludas šķiedras ar pamatā apaļu vai ovālu šķērsgriezuma formu. 

Ķīmiskās īpašības Augsta ķīmiskā izturība sārmainā vidē. Neizturīgas pret augstas koncentrācijas 

skābes šķīdumiem. 

Lietojums 

Multifilamentāros pavedienus vairumā gadījumu teksturē. Plaši lieto veļas, sporta un brīvā laika tekstilijās, 

oderaudumos, kleitu, blūžu, ūdensnecaurlaidīgos audumos, grīdas segumos. Monopavedienus lieto 

šujamdiegos. Štāpeļšķiedras maisa ar vilnu, kokvilnu un citām ķīmiskām šķiedrām dzijas ražošanai. Dziju lieto 

adījumos un citās apģērba drānās, grīdas segumos. Aramīdšķiedras lieto aizsargapģērbos, jo tām ir 

paaugstināta stiprība, nodilumizturība, griezes izturība, triecienizturība, termoizturība. 

Kopšana 

Mazgāšana Balināšana Žāvēšana Gludināšana Ķīmiskā tīrīšana 

40
    

P
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Poliestera šķiedras 

Formēšanas metode: no polietilēntereftalāta, izmantojot kausēšanas metodi. 

Veidi: štāpeļšķiedras, multifilamentāri pavedieni, monopavedieni, teksturēti pavedieni, 

mikrošķiedras, dobas šķiedras, grīste. Poliestera šķiedru atpazīšana, lietojums un kopšanas 

nosacījumi apkopoti 1.10. tabulā.  

1.10. tabula 

Poliestera šķiedras 

Poliestera šķiedru atpazīšana 

Dedzināšana Kūst, veidojas ciets sakausējums. 

Mikroskopiskā analīze Pamatā gludas šķiedras ar apaļu šķērsgriezuma formu. Lai variētu taustes īpašības 

un spīdumu, poliestera šķiedras ražo arī ar citu šķērsgriezuma formu. 

Ķīmiskās īpašības Poliestera šķiedras šķīst koncentrētā sērskābē, kālija hidroksīdā, tetrahloretilēnā. 

Lietojums 

Poliesteris ir visvairāk ražotā sintētiskā šķiedra. Lielāko daļu 

poliestera šķiedru ražo štāpeļšķiedru veidā. Visvairāk štāpeļšķiedras 

lieto maisījumos ar citām šķiedrām, piemēram, kokvilnu, vilnu, 

viskozi, modālviskozi. Dziju lieto kostīmu, kleitu, kreklu un blūžu, 

darba apģērba, lietus aizsargapģērba, brīvā laika apģērba, gultas 

veļas drānu ražošanā. 100 % poliestera šķiedru dziju izmanto 

šujamdiegu ražošanā. Štāpelšķiedras lieto vatējumos, starplikās, 

pildmateriālos. Poliestera multifilamentāros pavedienus vairumā 

gadījumu teksturē. Lieto kleitu, blūžu, kaklasaišu, kaklautu, 

oderaudumu, garenadījuma aizkardrānu ražošanā. 

 

Poliestera šķiedras mikroskopā 

(600 reižu palielinājums) 

Kopšana 

Mazgāšana Balināšana Žāvēšana Gludināšana Ķīmiskā tīrīšana 

60
    

P
 

Īpašības: 

▪ poliestera šķiedrām ir visaugstākā termoizturība no visām sintētiskajām šķiedrām; 

▪ samērā zema mitruma uzsūktspēja; lai to palielinātu, poliestera šķiedras teksturē; 

▪ augsta stiprība, pagarināšanās spēja un nodilumizturība, kas saglabājas mitrā stāvoklī; 



 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

 
36 

▪ laba pagarināšanās spēja, bet tā ir nedaudz zemāka kā poliamīda šķiedrām; 

▪ drānas ir mazburzīgas; 

▪ augsta elektrizācija, bet to var samazināt, lietojot antistatisku apstrādi; 

▪ spīdums ir atkarīgs no šķiedras šķērsgriezuma formas; 

▪ termoplastiskas; 

▪ laba gaismas izturība; 

▪ augsta bioloģiskā izturība. 

Akrilšķiedras 

Formēšanas metode: no poliakrilnitrila šķīduma pēc sausās vai slapjās formēšanas metodes. 

Veidi: pamatā ražo štāpeļšķiedras. Ražo arī parastās akrilšķiedras un modificētās akrilšķiedras. 

Modificētām akrilšķiedrām ir lielāka stiprība. 

Īpašības: 

▪ pēc taustes atgādina vilnas šķiedras;  

▪ mīkstas; 

▪ termoplastiskas; 

▪ drānas mazburzīgas; 

▪ labas siltumaizsardzības īpašības; 

▪ jutīgas pret tvaiku un karstu ūdeni; 

▪ paaugstinātas temperatūras iespaidā sarūk; 

▪ šķiedru stiprība un nodilumizturība nav tik augsta kā poliestera un poliamīda šķiedrām; 

▪ dedzinot sākumā kūst, pēc tam arī aizdegas ar liesmu, pil, pāri paliek ciets sakausējums.  

Lietojums: no štāpelšķiedrām galvenokārt ražo dziju: gan 100 % akrildziju, gan maisījumā ar citām 

šķiedrām, visbiežāk ar vilnu. Dziju izmanto adītu veļas un virsapģērba drānu un izstrādājumu, kostīmu, 

kleitu audumu, mākslīgo kažokādu, grīdas segumu, mēbeļdrānu, segu utt. ražošanā. Modificētās 

akrilšķiedras izmanto uguns noturīgās tekstilijās, aizsargapģērbos un drapērijās. Akrilšķiedru 

kopšanas nosacījumi apkopoti 1.11. tabulā. 

1.11. tabula 

Kopšana 

Mazgāšana Balināšana Žāvēšana Gludināšana Ķīmiskā tīrīšana 

40
    

P
 



 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

 
37 

Elastāns 

Elastāns pieder pie poliuretāna šķiedru grupas. Ļoti elastīgas šķiedras. Tās var izstiept līdz pat 500 %, 

un pēc slodzes noņemšanas tās atgriežas sākotnējā stāvoklī. Elastānu ražo monopavedienu un 

stiegrotu pavedienu veidā. Stiegrotajos pavedienos elastāna monopavediena serdeni aptin ar citas 

izcelsmes štāpeļšķiedrām vai multifilamentāriem pavedieniem. Elastānu neražo štāpeļšķiedru veidā. 

Tas izstrādājumam piedod elastību, formnoturību, neburzību. Visbiežāk elastāns izstrādājumā 

pievienots 2–5 % apjomā. Sporta, medicīnas un citos īpašo uzdevumu apģērbos tas var sasniegt arī 

45 %. Eiropā šīs šķiedras vairāk sauc par elastānu, bet tās var saukt arī par spandeksu, kura viena no 

prečzīmēm ir Lycra®.  

Poliolefīna šķiedras 

Pie poliolefīna šķiedrām pieder polipropilēna un polietilēna šķiedras. Poliolefīna šķiedras ražo gan 

štāpeļšķiedru, gan multifilamentāro pavedienu veidā. Tām ir ļoti niecīga mitruma uzsūkšanas spēja, 

bet laba kapilaritāte. Līdz ar to šīs šķiedras virsmai piesaista ūdeni un ūdens tvaikus un labi tos atdod 

apkārtējā vidē, ķermenim nodrošinot ilgstošu sausuma sajūtu. Ļoti vieglas šķiedras. Piemērotas 

sporta apģērbiem un termoveļai. Polietilēna šķiedras arī maz uzsūc ūdeni un ūdens tvaikus un ir 

izturīgas pret lielāko daļu ķimikāliju. Polietilēna šķiedras pamatā izmanto tehniskajās tekstilijās. 

Polivinilhlorīda šķiedras jeb hloršķiedras 

Polivinilhlorīda šķiedras ražo gan štāpeļšķiedru, gan multifilamentāro pavedienu veidā. Lieto 

termoveļas, sporta apģērba, aizsargapģērba ražošanā, kur nepieciešama laba ķīmiskā izturība.  

Politetrafluoretilēnšķiedras jeb fluoršķiedras 

No politetrafluoretilēnšķiedrām visbiežāk veido plānus, plēvei līdzīgus materiālus – membrānas. 

Fluoršķiedras ir Gore-Tex zīmola membrānu pamatā, kuras lieto ūdens, vēja necaurlaidīga apģērba 

ražošanā, nodrošinot mitruma aizvadi no zemapģērba slāņa. Šo šķiedru pārklājumu klāj uz zeķu pēdas 

daļas, lai pasargātu no slīdēšanas un palielinātu nodilumizturību. Šīm šķiedrām ir augsta termoizturība 

(līdz pat 260 °C).  

Elastomultiesteris 

Elastomultiesteris ir šķiedra, kura veidojas, mijiedarbojoties divām vai vairākām ķīmiski atšķirīgām un 

divās vai vairākās atšķirīgās fāzēs esošām lineārām makromolekulām (nevienai nepārsniedzot 85 % 

no masas), un kurā noteicošā funkcionālā vienība ir esteru grupas (vismaz 85 %). Šķiedra pēc 

atbilstošas apstrādes, to izstiepjot pusotru reizi garāku par sākotnējo garumu un pēc tam atbrīvojot, 
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strauji un gandrīz pilnībā atgūst sākotnējo garumu. Šķiedra tiek veidota no diviem dažādiem 

polimēriem. Tā ir bikomponentu šķiedra. Šķiedru pakļaujot siltuma ietekmei, katrs no polimēriem 

sarūk dažādi, veidojot šķiedrā nelielu regulāru izvijumu, tāpēc šķiedrai raksturīga elastība. 

Elastomultiestera daudzums šķiedru maisījumos nepārsniedz 20 % no masas. Visbiežāk 

elastomultiesteris tiek lietots divkomponentu maisījumos ar poliesteri, kokvilnu un vilnu vai 

trīskomponentu maisījumos ar poliesteri/kokvilnu, poliesteri/viskozi, modālviskozi/viskozi.  

Polilaktīds 

Polilaktīds ir šķiedra, ko veido lineāras makromolekulas, kuru ķēdē ir vismaz 85 % pienskābes esteru, 

ko iegūst no dabā sastopamiem cukuriem, un kuru kušanas temperatūra ir vismaz 135 °C. Tās tiek 

ražotas no laktīdskābes, ko satur ciete, kas iegūta no kviešu graudiem vai cukurbietēm. Polilaktīda 

šķiedras – līdzīgi kā kokvilna, lins un citas dabiskās šķiedras – bioloģiski sadalās. Līdz ar to tās ir 

bioloģiski nekaitīgas. Pēc taustes līdzīgas kokvilnas šķiedrām. Laba termiskā izturība. Izstrādājumi labi 

drapējas. Izstrādājumos šķiedras lieto maisījumos ar kokvilnas vai poliestera šķiedrām vai vienas 

pašas. Sākotnēji šķiedras sāka lietot veļas un sporta trikotāžas ražošanā. Tehnisko tekstiliju jomā tās 

piemērotas ģeotekstiliju, filtrmateriālu, iepakojuma materiālu, autiņbiksīšu un medicīnas tekstiliju 

ražošanai. 
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1.2. PAVEDIENU VEIDI, TO GALVENIE RAKSTURLIELUMI 

Pavedienu veidi  

Pavediens (yarn) – garš tekstilprodukts, kura garums ir daudzkārt lielāks nekā šķērsgriezums un kuru 

veido šķiedras, kas var būt vai nebūt sagrodotas kopā.  

Dzija (spun yarn) – pavediens, ko iegūst no ierobežota garuma šķiedrām (štāpeļšķiedrām) vērpjot (sk. 

1.19. att.). Dzijai uz virsmas parasti redzami šķiedru gali, tā var būt nevienmērīga rupjuma, pūkaina, 

salīdzinoši mīksta. Izstrādājumus no dzijas var uzkārst. 

Multifilamentārs jeb komplekss pavediens (filament yarn) – pavediens, kas veidojas, apvienojot 

ķīmiski iegūtos filamentus vai zīda filamentus vienā pavedienā (sk. 1.20. att.). Pavedieni ir ar gludu 

virsmu, spīdīgi. Starp to filamentiem nav poru, līdz ar to izstrādājumi no tiem slikti laiž cauri gaisu, 

tvaiku un slikti uzsūc ūdeni un ūdens tvaikus. 

Monopavediens (monofilament yarn) – pavediens, kuru bez sagraušanas nevar sadalīt garenvirzienā 

(sk. 1.21. att.). Monopavediens ir ideāli gluds, stīvs, stingrs. 

Vienkārtīgs pavediens (single yarn) – pavediens, kuru nevar sadalīt vairākos pavedienos 

(sk. 1.22.a att.). 

 
 

1.19. attēls. Dzija 1.20. attēls. Multifilamentārs pavediens 

 

 

 

 1.21. attēls. Monopavediens  

 

a) b) c) d) e) 

1.22. attēls. Šķeterēti pavedieni: a) – vienkārtīgs pavediens; b), c) – šķeterēti pavedieni; d), e) – 

dubultšķeterēti pavedieni 

Šķeterēts pavediens (folded or plied yarn) – pavediens, kurā kopā sašķeterētas (sagrodotas) divas 

vai vairākas vienkārtīgas dzijas vai multifilamentāri pavedieni (sk. 1.22.b, c att.). 
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Dubultšķeterēts pavediens (cabled yarn) – pavediens, kurā kopā sašķeterētas (sagrodotas) divas vai 

vairākas jau vienreiz šķeterētas dzijas vai multifilamentāri pavedieni (sk. 1.22.d, e att.). 

Kārtota dzija (multiple wound yarn) – dzija, kurā bez sagrodošanas paralēli viena otrai satītas kopā 

divas vai vairākas vienkārtīgas dzijas (sk. 1.23. att.). 

Stiegrots pavediens (core yarn) – pavediens, kurā vairumā gadījumu multifilamentāra pavediena 

serdene apvīta ar štāpeļšķiedrām vai teksturētu multifilamentāru pavedienu (sk. 1.24. att.). Šiem 

pavedieniem ir paaugstināta stiprība, bet zema pagarināšanās spēja. 

Teksturēts pavediens (textured filament yarn) – pavediens, kurā filamentiem piedots izvijums, lai tie 

cieši nepiegultu cits pie cita un starp filamentiem veidotos gaisa poras (sk. 1.25. att.). Var teikt arī, ka 

multifilamentārs pavediens ir kuplināts. Izstrādājumi no šiem pavedieniem laiž labi cauri gaisu, labi 

uzsūc ūdeni un ūdens tvaikus. 

   

1.23. attēls. Kārtota dzija 1.24. attēls. Stiegrots pavediens 

 

1.25. attēls. Teksturēts pavediens 

Pavedienu galvenie raksturlielumi  

Lineārais blīvums 

Pavedienu lineārais blīvums raksturo tā rupjumu. Tā mērvienība ir tex. Pavediena lineāro blīvumu 

parasti apzīmē ar T. 1 tex ir 1 km gara pavediena masa gramos. Ar 1.1. formulu (ISO 1144:2016, Textiles 

Universal system for designating linear density (Tex System)) aprēķina pavedienu lineāro blīvumu. 

𝑇 =
𝑚

𝐿
 [tex = g/k m = mg/m], (1.1.) 

kur 

m – pavediena masa, g; 

L – pavediena garums, km. 

Jo pavediens ir rupjāks, jo tā lineārais blīvums lielāks.  
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Šķeterēta pavediena lineāro blīvumu apzīmē, norādot vienkārtīgā pavediena lineāro blīvumu un 

kārtoto pavedienu skaitu, piemēram, 

▪ 100 tex × 3 (kopā šķeterēti trīs vienkārtīgi pavedieni, kur katra pavediena lineārais 

blīvums ir 100 tex);  

▪ 20 tex × 2 × 3 (kopā šķeterēti divi vienkārtīgi 20 tex pavedieni un tad jau trīs iegūtie 

šķeterētie pavedieni vēlreiz sašķeterēti kopā). 

Numurs 

Numurs izsaka pavediena smalkumu. To parasti apzīmē ar N. Ar 1.2. formulu (ISO 1144:2016 Textiles 

Universal system for designating linear density (Tex System)) aprēķina pavediena numuru. 

𝑁 =
𝐿

𝑚
 [km/kg = m/g = mm/mg], (1.2.) 

kur 

L – pavediena garums, km; 

m – pavediena masa, kg. 

Ja pavediena lineārais blīvums mērīts tex, tad vienmēr ir pareiza 1.3. sakarība (ISO 1144:2016, Textiles 

Universal system for designating linear density (Tex System)). 

T∙N = 1000, (1.3.) 

kur 

T – pavediena lineārais blīvums, tex; 

N – pavediena numurs, km/kg. 

Grodums 

Grodums izsaka pavediena savijuma intensitāti. Groduma skaitliskā vērtība norāda vijumu skaitu 

pavediena garuma vienībā (visbiežāk vienā metrā). Izšķir Z (labo) un S (kreiso) grodumu (sk. 1.26. att.). 

Groduma virzienu nosaka, skatoties uz pavedienu, kad to tin nost no pakojuma. 

Šķeterētiem pavedieniem groduma virziens ir pretējs vienkārtīgā pavediena groduma virzienam. Arī 

katrā nākamajā šķeterēšanas reizē groduma virziens mainās. Piemēram, ja vienkārtīgai dzijai ir S 

grodums, tad, pirmo reizi šķeterējot, izmanto Z grodumu, bet otro reizi – S grodumu utt. Tas nodrošina 

līdzsvarotāku pavedienu – pavedienam ir mazāka tendence veidot skrūdzes (necilpoties). 

 

1.26. attēls. S un Z groduma pavedieni 
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1.3. ŠUJAMDIEGI, TO VEIDI, IZVĒLES PAMATOJUMS, 

IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 

Šujamdiegiem apģērba izgatavošanā ir liela nozīme. Tie ir dažādi pēc šķiedru sastāva, struktūras, 

lietojuma, apdares veida, smalkuma un beigu groduma virziena. Dažādu šķiedrmateriālu un 

struktūras šujamdiegu lietojums dots 1.12. tabulā.
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1.12. tabula 

Apģērba izgatavošanā lietotie šujamdiegi 

Šķiedru sastāvs Šujamdiega struktūra Raksturīgākās īpašības Lietojums 

Dabiskās šķiedras 

Kokvilna Šķeterēta ķemmdzija 

(merserizēta, speciāli 

pulēta, vairākkārt šķeterēta) 

Mīksti, samērā zema stiprība un 

nodilumizturība, salīdzinot ar sintētisko šķiedru 

šujamdiegiem. Zemās stiprības dēļ nevar 

izmantot plašražošanā, kur nepieciešams liels 

šūšanas ātrums. Sarūk mitruma iedarbībā 

(izraisa vīļu savilkumus). Zema krāsnoturība, uz 

pavediena virsmas iznāk šķiedru gali. Ir matēti, 

glancēti un merserizēti kokvilnas šujamdiegi 

ar/bez speciālas apdares pret puvi, pelējumu, 

kodēm u. c. Šujamības uzlabošanai apstrādā ar 

parafīnu, tehniskām eļļām u. c. 

Zīdaiņu, īpašo uzdevumu u. c. apģērbam visu 

veidu šuvēm, dekoratīvām nošuvēm, 

izšūšanai, pogu piešūšanai, diegšanai; ādas un 

kažokādas izstrādājumiem; mājas tekstilijām; 

cilpdūriena šuvēs tiek izmantots kā cilpotāja 

diegs. 

Lins Šķeterēta ķemmdzija Rupjāki, nevienmērīgāki un ar augstāku stiprību 

nekā kokvilnas diegi. Sarūk kopšanas laikā. 

Zema krāsnoturība. Mīksti, uz pavediena 

virsmas iznāk šķiedru gali. 

Apavu ražošanā, ķirurģijā, sadzīves un 

tehniskām tekstilijām. 

Zīds Šķeterēts multifilamentārs 

pavediens  

Mīksti, elastīgi, spīdīgi, smalki, gludi, ar daudz 

lielāku rupjuma vienmērību nekā štāpeļšķiedru 

šujamdiegi. Sarūk kopšanas laikā. 

Zīda un plānu drānu apģērbam, pogcaurumu 

izšūšanai, pogu piešūšanai, apdares šuvēm, 

rišu/volānu griezummalu apdiegšanai. 
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Šķiedru sastāvs Šujamdiega struktūra Raksturīgākās īpašības Lietojums 

Šķeterēta dzija Mīkstāki, ar lielāku rupjuma nevienmērību, 

elastīgāki nekā zīda multifilamentārie 

šujamdiegi. 

Vilnas un zīda apģērbam, mājas tekstilijām. 

Sintētiskās šķiedras 

Poliesteris Multifilamentārs pavediens Visgludākie un vissmalkākie, ar pietiekami 

augstu stiprību, nodilumizturību, augstāku 

termoizturību, ļoti gludu virsmu, krāsnoturīgi, ar 

mazāku pagarināšanās spēju. Nesarūk, saglabā 

savas īpašības tvaika ietekmē. Beržoties gar 

šujmašīnas adatu, to sakarsē, kā rezultātā 

iespējama palielināta šujamdiega trūkstamība 

un drānas bojāšana.  

Apģērbam, mājas tekstilijām, ādas un 

mākslīgās ādas izstrādājumiem; izšūšanai, 

apdares šuvēm, pogcaurumu izšūšanai 

rišu/volānu griezummalu apdiegšanai. 

Šķeterēta štāpeļšķiedru 

dzija 

Samērā mīksti, ar labu stiprību, berzes izturību 

un pagarināšanās spēju; mīkstāki, elastīgāki, ar 

zemāku stiprību nekā multifilamentārie 

šujamdiegi. Virsma nav tik ideāli gluda, mazs 

sarukums kopšanas un higrotermiskās 

apstrādes (HTA) laikā. Krāsnoturīgi, ar augstāku 

termoizturību, šujamību, vidēju elastību, 

nodilumizturību. Saglabā savas īpašības tvaika 

ietekmē. 

Apģērbam, mājas tekstilijām; mīkstām šuvēm. 
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Šķiedru sastāvs Šujamdiega struktūra Raksturīgākās īpašības Lietojums 

Stiegrots pavediens: 

▪ poliestera 

multifilamentārs 

pavediens, apvīts ar 

poliestera 

multifilamentāru 

pavedienu; 

 

▪ poliestera 

multifilamentārs 

pavediens, apvīts ar 

kokvilnas štāpeļšķiedrām. 

Augsta stiprība, maza pagarināšanās spēja, 

nesarūk, krāsnoturīgi, ar augstāku 

termoizturību, saglabā savas īpašības tvaika 

ietekmē, laba cilpu veidošanas spēja, lielāka 

nodilumizturība. Beržoties gar adatu, to sakarsē, 

kā rezultātā iespējama palielināta šujamdiega 

trūkstamība. 

 

Augsta stiprība, laba cilpu veidošanas spēja, 

lielāka nodilumizturība, izturība augstās šūšanas 

temperatūrās. Kokvilnas šķiedru apvalks mazina 

berzi un novērš adatas sakaršanu, kā rezultātā 

samazinās šujamdiega trūkstamība. 

Nepieciešamas atšķirīgas krāsvielas, lai 

nodrošinātu abu sastāvdaļu nokrāsošanos vienā 

tonī. Iespējams arī pulēt. Ar/bez speciālas 

apdares pret puvi, pelējumu, kodēm u. c. 

Šujamības uzlabošanai apstrādā ar parafīnu, 

tehniskām eļļām u. c.  

Jebkura sortimenta apģērbam, darba, sporta 

apģērbam, tehniskām tekstilijām, ādas 

izstrādājumiem; visa veida šuvēm (izņemot 

apdares); piemēroti šujmašīnām ar lielu darba 

ātrumu. 

 

Teksturēts multifilamentārs 

pavediens 

Mīksti, kuplināti, apjomīgi, izvīti, lokani, nesarūk, 

krāsnoturīgi, ļoti elastīgi, ar labu pagarināšanās 

spēju, augstāku termoizturību, saglabā savas 

īpašības tvaika ietekmē, mazgājumizturīgi. 

Nodrošina labākas vīļu īpašības nekā 

multifilamentārie vai monofilamenta šujamdiegi. 

Apģērbam un korsešģērbiem no elastīgiem 

audumiem vai adījumdrānām, adītai 

apakšveļai, mājas tekstilam. Nosegumšuvēs 

tiek izmantoti kā cilpotāja diegs vai klājdiegs, 

rišu/volānu griezummalu apdiegšanai. 
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Šķiedru sastāvs Šujamdiega struktūra Raksturīgākās īpašības Lietojums 

Monopavediens Caurspīdīgs, slīdīgs, iešūts atstaro drānas krāsu. 

Salīdzinot ar citas struktūras šujamdiegiem, 

mazāk lokans, stīvs, maza pagarināšanās spēja, 

var izraisīt ādas kairinājumu. 

Nolocījumu slēptai atšūšanai, nelīmējamas 

starplikas piešūšanai, rišu/volānu 

griezummalu apdiegšanai; jebkuras krāsas 

drānām; mājas tekstilam. 

Poliamīds Teksturēts multifilamentārs 

pavediens 

Mīksti, kuplināti, apjomīgi, izvīti, ļoti elastīgi, ar 

labu pagarināšanās spēju. Labākas cirtojuma 

noturības īpašības, lielāka nodilumizturība un 

zemāka termoizturība nekā poliestera 

teksturētiem pavedieniem. Termiski 

nelīdzsvaroti, neizturīgi pret šujamadatas 

uzkaršanu, zaudē savas īpašības tvaika ietekmē, 

nodrošina labākas vīļu īpašības nekā 

multifilamentārie vai monofilamenta šujamdiegi. 

Apģērbam un korsešģērbiem no elastīgiem 

audumiem vai adījumdrānām; adītai 

apakšveļai, ādas un mākslīgās ādas 

izstrādājumiem. Nosegumšuvēs tiek izmantoti 

kā cilpotāja diegs vai klājdiegs. Izšūšanai, 

apdares šuvēm, pogcaurumu izšūšanai; lēnas 

darbības šujmašīnām. 

Monopavediens Caurspīdīgs, slīdīgs, iešūts atstaro drānas krāsu. 

Salīdzinot ar citas struktūras šujamdiegiem, 

mazāk lokans, stīvs, maza pagarināšanās spēja, 

var izraisīt ādas kairinājumu. 

Nolocījumu slēptai atšūšanai, nelīmējamas 

starplikas piešūšanai, rišu/volānu 

griezummalu apdiegšanai; jebkuras krāsas 

drānām; mājas tekstilam. 

Aramīds Multifilamentārs pavediens Ļoti augsta stiprība, nodilumizturība deldē, 

termoizturība, maza pagarināšanās spēja. 

Darba apģērbam, individuāliem aizsardzības 

līdzekļiem un tehniskām tekstilijām. 

Štāpeļšķiedru pavediens Ļoti augsta stiprība, nodilumizturība deldē, 

termoizturība. Ar lielāku pagarināšanās spēju un 

mīkstāki nekā aramīda multifilamentārie 

šujamdiegi. 

Darba apģērbam, individuāliem aizsardzības 

līdzekļiem un tehniskām tekstilijām. 
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Pēc funkcionālās nozīmes var izdalīt elektrovadošus, ugunsizturīgus, ķīmiski izturīgus, gaismu 

atstarojošus, luminiscējošus u. tml. šujamdiegus.  

Šujamdiega smalkumu jeb rupjumu izsaka ar tā lineāro blīvumu (tex) vai numuru. Lieto: 

1. ķīmisko šķiedru šujamdiegu numerācijas sistēmu; 

2. kokvilnas šujamdiegu numerācijas sistēmu. 

Ķīmisko šķiedru šujamdiega numurs sakrīt ar tā vienkārtīga pavediena metrisko numuru Nm, kad 

šujamdiegam ir sašķeterēti kopā trīs šādi pavedieni. Piemēram, ja kopā šķeterēti trīs vienkārtīgi 

pavedieni, kuriem numurs ir 75, tad arī šujamdiega numurs būs 75. Tāds pats šujamdiega numurs 

būs, ja kopā būs sašķeterēti divi 50. numura vienkārtīgi pavedieni vai četri 100. numura vienkārtīgi 

pavedieni. 

Šujamdiega numuru var arī iegūt, ja ir zināms šujamdiega lineārais blīvums (1.4. formula): 

š𝑢𝑗𝑎𝑚𝑑𝑖𝑒𝑔𝑎 𝑛𝑢𝑚𝑢𝑟𝑠 =
3000

𝑣𝑖𝑒𝑛𝑘ā𝑟𝑡ī𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑣𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒ā𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑏𝑙ī𝑣𝑢𝑚𝑠 ×  𝑣𝑖𝑒𝑛𝑘ā𝑟𝑡ī𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑣𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑢 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑢𝑚𝑢 𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑠
 (1.4.) 

Piemēram, ja vienkārtīga pavediena metriskais numurs ir 50 un šujamdiegā kopā sašķeterēti divi šādi 

pavedieni, tad to lineārais blīvums būs 20 tex × 2. Līdz ar to šujamdiega numurs būs:  

Nm = 3000 / (20 tex × 2 ) = 75. 

Kokvilnas šujamdiegu numuru aprēķina, balstoties uz angļu numura Ne sistēmu. Ne raksturo 

840 jardus gara pavediena šķeteru skaits vienā mārciņā. Ja, piemēram, trīs kokvilnas vienkārtīgas 

dzijas ar Ne = 60 sašķeterētas kopā, tad kokvilnas šujamdiega numurs ir 60. 

1.13. tabula 

Dažāda smalkuma (Nr.) sintētisko šujamdiegu lietojums apģērba izgatavošanā 

Ģērbs/apģērbs 

Izpildāmā tehnoloģiskā operācija 

Griezumdetaļu 

sašūšana, 

vīļuzlaižu 

atšūšana, 

nošūšana 

Griezummalu 

apdiegšana, 

nosegumšuvju 

nošūšana, 

nolocījumu 

atšūšana 

Pogcaurumu 

izšūšana 

Pogu/ 

furnitūras 

piešūšana 

Dekoratīvo 

nošuvju 

nošūšana 

Lejasmalas 

atšūšana ar 

slēpta dūriena 

atšuvi 

Šujamdiega 

nr./tex 

Nr. tex Nr. tex Nr. tex Nr. tex Nr. tex Nr. tex 

Brunči/bikses 120 

150 

25 

20 

150 

180 

240 

20 

16 

12 

70 40 80 40 30 100 180 

240 

360 

16 

12 

8 
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Ģērbs/apģērbs 

Izpildāmā tehnoloģiskā operācija 

Griezumdetaļu 

sašūšana, 

vīļuzlaižu 

atšūšana, 

nošūšana 

Griezummalu 

apdiegšana, 

nosegumšuvju 

nošūšana, 

nolocījumu 

atšūšana 

Pogcaurumu 

izšūšana 

Pogu/ 

furnitūras 

piešūšana 

Dekoratīvo 

nošuvju 

nošūšana 

Lejasmalas 

atšūšana ar 

slēpta dūriena 

atšuvi 

Blūze/krekls 150 20 160 

220 

18 

13 

150 20 150 20 – – – – 

Kleita 120 

150 

25 

20 

180 

220 

240 

16 

13 

12 

70 40 80 40 30 100 180 

240 

360 

16 

12 

8 

Žakete/mētelis 100 

120 

30 

25 

180 

220 

240 

16 

13 

12 

70 40 80 40 30 100 180 

240 

16 

12 

Denima/ 

džinsa/ādas 

apģērbs 

50 

80 

60 

40 

75 

80 

100 

40 

40 

30 

70 40 80 40 30 

50 

70 

100 

60 

40 

– – 

Veļa/ 

peldkostīmi 

120 

150 

160 

180 

25 

20 

18 

16 

140 

160 

22 

18 

120 25 80 40 – – 180 16 

Sporta krekls / 

vingrbikses, 

mājas apģērbs 

120 25 120 

160 

25 

18 

70 40 80 40 120 25 – – 

Dažāda smalkuma vai rupjuma (Nr.) šujamdiegu lietojumu apģērba tehnoloģiskajā apstrādē skatīt 

1.13. tabulā. Viena ģērba izgatavošanai ieteicams lietot dažāda smalkuma šujamdiegus, kuru numuru 

(smalkumu) būtiski ietekmē ģērba virsdrānas veids un tehnoloģiskās apstrādes veidi. Noteikta numura 

šujamdiegam ir jālieto šujamās drānas veidam piemērota, noteikta numura un asinājuma šujmašīnas 

adata. 

Šujamdiegus apģērba detaļu savienošanas tehnoloģiskā procesa laikā un apģērba valkāšanas, 

kopšanas laikā būtiski ietekmē vairākkārtēja izstiepšana, izliekšana, deldēšana, sitieni, vides 

temperatūras un mitruma krasas izmaiņas, dažādu ķīmisko vielu un gaismaslaika iedarbe u. tml.  
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Tāpēc, lai novērtētu šujamdiega kvalitāti, katram šujamdiegam tiek izvirzītas šādas prasības: 

▪ augsta stiprība, kas nodrošina šuves stiprību un neļauj šujamdiegam pārtrūkt; apģērbā 

šūtās vīles stiprība ir būtiskāka par šujamdiega stiprību; 

▪ lineārā blīvuma vienmērīgums un gludums vizuāli glītākai un kvalitatīvākai šuvei – 

dūrienu vienmērīgums, šujamdiegu spriegojums, vienmērīga to padeve un pievilkšana 

šuvē; 

▪ groduma virziens – lielākajai daļai mūsdienu šujmašīnu ir nepieciešams labā (Z) 

groduma šujamdiegs, kas neatgrodojas, kustoties caur diega vadīklām uz šujmašīnas un 

caur šujmašīnas adatas aci; ja ieteicams izmantot kreisā (S) groduma šujamdiegus, tam 

jābūt norādītam šujmašīnas tehniskajā pasē; ja uz mašīnas izvietoto, šujamdiegiem 

paredzēto vadīklu orientācija līdz adatu actiņām un caur adatu actiņām ir simetriska, 

vienlaikus jālieto abu groduma virzienu šujamdiegi; 

▪ līdzsvarotība – nedrīkst mest skrūdzes, lai mazinātu tā trūkstamību šūšanas laikā; 

▪ lokanība, lai uzlabotu šujamdiega pievilkšanu šuvē un izvairītos no šuves deformācijām; 

▪ pietiekams elastīgums, lai dūrienu veidošanas laikā izturētu atkārtoti uz to izdarīto 

spriegumu, jo, ja par lielu – veidojas vīļu savilkumi un cilpu deformācijas šūtajās vīlēs, ja 

nepietiekams – iespējama tā pārtrūkšana šūšanas laikā un samazināta šuves stiprība 

ģērba ekspluatācijas laikā; 

▪ krāsojuma vienmērība, krāsas un struktūras noturība berzes, gaismas, 

laikapstākļu, mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas, sviedru, sālsūdens, hlorēta ūdens 

ietekmē, noturība pret kožu bojājumiem, pelēšanu u. c.; 

▪ mazs sarukums (lineāro izmēru izmaiņas) apģērba HTA, ekspluatācijas un kopšanas 

laikā; 

▪ augsta termoizturība, jo ir jāiztur vismaz 240–270 °C temperatūra, kas bieži rodas 

berzē starp šujmašīnas adatu, šujamdiegu un noteiktu veidu drānām, kad adata 

nepārtrauktas šūšanas laikā sakarst līdz pat 400–450 °C; lai palielinātu šujamdiegu 

termoizturību, tos ievasko, pārklāj ar parafīna emulsijām, stearīnu, rīcineļļu, apstrādā ar 

antistatiķiem, silikona preparātiem un dažiem silīcijorganiskiem savienojumiem; 

▪ defektu neesamība uztinumā. Biežākie defekti – uztinuma nevienmērība, virsmas 

pūkainība, netīrumu traipi, eļļaini traipi uztinumā vai šujamdiega posmā, rūsa, šujamdiegu 

mezgli, skrūdzes, dažāda rupjuma šujamdiegi, brīvs vai ļoti ciešs uztinums u. c. 

Šujamdiegu īpašības lielā mērā nosaka šūtā apģērba kvalitāti un šujamdiegu uzticamību. Piemērota 

šujamdiega izvēli ietekmē drānas biezums, 1 m2 masa, krāsa, šķiedru sastāvs, kā arī ģērba modeļa 

īpatnības, tehnoloģiskās apstrādes metodes, lietoto palīgmateriālu un apdares materiālu veids. Ja 

modeļa tehniskajā specifikācijā nav norādīts citādi, šujamdiegu vienkrāsainai drānai izvēlas drānas 

krāsas tonī, pustoni/toni tumšāku vai citā, drānai tuvā krāsā, turpretim raibai, rakstainai drānai – 

dominējošās vai akcentējamās krāsas tonī.  
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Šujamdiegu uztinuma veidus sk. 1.14. tabulā. Šujamdiegiem lieto arī kokontinuma uztinumu 

(daudzadatu stepēšanas mašīnu atspolēm) un kuģīša pildspolīšu uztinumu (kā slēgdūriena šujmašīnu 

kuģīša diegu gatavām spolītēm).  

1.14. tabula 

Šujamdiegu uztinuma veidi apģērba izgatavošanai 

Uztinuma 

veids 

Uztinuma 

attēls 
Šujamdiega uztinuma īpatnības 

Šujamdiega 

garums 

uztinumā, m 

Atmalspole 

 

Neliela metāla vai plastmasas spole ar paralēlu 

šujamdiega tinumu, kas šujot tiek notīts no spoles 

sāna, to griežot. Tehniski uz atmalspolēm var uztīt 

jebkādu šujamdiega veidu, lai gan praktiski tās biežāk 

izmanto sadzīves šujmašīnām, uztinot kokvilnas un 

sintētisko šķiedru diegus. 

400–1000 

Cilindriska 

krusttinuma 

(bezatmalu) 

spole 

 

Uz taisnas bezatmalu caurules krusteniski (stabilitātei) 

uztīts šujamdiegs. Vairāk piemērotas slēgdūriena 

šujmašīnām, kur šujamdiega vilkšanas ātrums ir 

mazāks nekā, piemēram, cilpotājiem cilpdūriena 

šujmašīnās, un modes apģērba ražošanā, kur lieto 

kokvilnas, sintētisko štāpeļšķiedru un stiegrotos 

šujamdiegus. 

300–5000 

Krusttinuma 

konusspole 

 

Konusveida caurule ar krustiski uztītu šujamdiegu, kas 

šujot tiek vilkts pāri spoles galam. Parasti uztin 

kokvilnas, sintētiskus štāpeļšķiedru un stiegrotus 

šujamdiegus, kas spoles piemēro visu veidu vīļu 

šūšanai ilgstoši šujamos apģērbos ar lielu šujamdiegu 

patēriņu, nelielām siluetu un piegriezumu izmaiņām. 

1000–30 000 

Pudeļtinuma 

(vienatmalas) 

spole   

Paralēla vai šaura leņķa caurule ar vienatmalas 

pamatni, uz kuras uztīts īss vai garš gluds un slidens 

šujamdiegs. Atmalas pamatne novērš slidenā 

šujamdiega noslīdēšanu, aizķeršanos vai iesprūšanu, 

kas var notikt uz cita veida spolēm. 

300–20 000 

Pazīstamākie šujamdiegu ražotāji Eiropā: AMANN Group (Vācija) (https://www.amann.com), 

A&E Gütermann (Vācija) (https://www.guetermann.com/en), Madeira (Vācija, Lielbritānija) 

(http://www.madeira.co.uk), Coats Group (Lielbritānija) (https://www.coats.com). 



 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

 
51 

1.4. DRĀNU VEIDI. AUDUMU UN TRIKOTĀŽAS DRĀNU 

GALVENIE ĢEOMETRISKIE UN STRUKTŪRAS 

RAKSTURLIELUMI, DEFEKTU VEIDI 

Drāna (fabric) – jebkurš plaknisks veidojums no šķiedrām vai pavedieniem, kura platums un garums 

ir daudzreiz lielāki nekā to biezums. 

Drānas pamatā iedala šādi: 

▪ austās drānas jeb audumi; 

▪ adītās drānas jeb trikotāžas drānas; 

▪ neaustās drānas. 

Bez iepriekš minētām drānām retāk lieto arī mezglotas, pītas un citādi iegūtas drānas. Drānu 

pamatģeometriskie raksturlielumi: platums, garums, biezums un 1 m2 masa.  

Drānas gabala garumu mēra paralēli malām (eģēm), atkāpjoties no tām vismaz 10 cm. Par faktisko 

pieņem gabala vidējo garumu. Drānas platumu raksturo ar attālumu starp drānas malām (eģēm), 

mērot perpendikulāri tām un neieskaitot eģi. Par faktisko drānas platumu pieņem vai nu vidējo gabala 

platumu, vai vismazāko platumu (ja gabala robežās ir izteikti šaurākas vietas). Drānas biezumu 

laboratorijās mēra vismaz piecās vietās pa drānas diagonāli. Jo drānas biezums lielāks, jo šūto 

izstrādājumu plašražošanā vienlaikus var piegriezt mazāku drānu klājumu skaitu. Palielinoties 

biezumam, palielinās drānas stingrība, uzlabojas siltumaizsardzības īpašības, samazinās drapēšanās 

spēja, gaiscaurlaidība un mainās arī citas drānas īpašības. Zinot drānas 1 m2 masu un drānas patēriņu, 

var prognozēt potenciālo šūto izstrādājumu masu.  

Ņemot vērā drānas 1 m2 masu, tās nosacīti var iedalīt šādi: 

▪ ļoti vieglas: masa līdz 50 g/m2; 

▪ vieglas: masa 50–150 g/m2; 

▪ vidēji smagas: masa 150–300 g/m2; 

▪ smagas drānas: masa 300–600 g/m2; 

▪ ļoti smagas drānas: masa virs 600 g/m2. 

Šis dalījums vienmēr ir ļoti aptuvens un nav precīzi definēts standartos. 

1.4.1. AUDUMI  

Audumi (woven fabrics) – drānas, kas veidotas no divām perpendikulārām pavedienu sistēmām – 

šķēriem (warp) un audiem (weft), tiem sapinoties savā starpā (sk. 1.27. att.). Šķēri ir tā pavedienu 
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sistēma, kas ieausta auduma garenvirzienā, bet audi – pavedienu sistēma, kas ieausta no vienas eģes 

līdz otrai. 

 

1.27. attēls. Audums 

Audumu klasifikācija 

Audumus var klasificēt vai iedalīt pēc dažādām pazīmēm. Pēc šķiedrmateriāla veida izšķir:  

1. vienādšķiedru;  

2. dažādšķiedru: 

▪ audumi, kas austi no dažādšķiedru audu un šķēru dzijas; 

▪ audumi no viena šķiedrmateriāla šķēriem, bet cita šķiedrmateriāla audiem.  

Vienādšķiedru audumi ir tīras kokvilnas, vilnas, zīda, lina, viskozes, poliestera vai citu šķiedru audumi. 

Dažādšķiedru audumi var būt divu veidu: vai nu tādi, kas austi no jaukta tipa dzijas, t. i., dzijas, kura 

vērpta no vairāku dažādu šķiedru maisījuma, vai tādi, kas austi no viena veida šķiedrmateriāla šķēriem, 

bet cita šķiedru materiāla audiem, piemēram, šķēros – kokvilnas dzija, bet audos – linu dzija.  

Pēc lietotās apdares veida izšķir jēlaudumus, krāsotus, apdrukātus, atsmitētus, apretētus, balinātus, 

merserizētus, uzkārstus u. c. apdares veidu audumus. 

Par jēlaudumiem sauc audumus, kuri nav tikuši pakļauti apdares procesiem. Par krāsotiem 

audumiem sauc audumus, kas krāsoti gabalā. Apdrukāti ir audumi, kuriem raksts izveidots ar druku 

(sk. 1.28.a att.). Atsmitēti audumi ir audumi, kam izmazgāta pirms aušanas šķēriem uzklātā smite. 

Balinātie audumi ir izbalināti, izmantojot balinātājus. Merserizācija ir audumu apstrāde ar sārma 

šķīdumu, kā rezultātā palielinās auduma spīdums, blīvums, stiprība, samazinās sarukums kopšanas 

laikā. Merserizāciju lieto kokvilnas, lina audumiem. Par audumu apretēšanu sauc to apstrādi ar 

dažādām ķīmiskām vielām, kas maina auduma īpašības, piemēram, piedod ūdens atgrūšanas spējas, 

stingrību vai gluži pretēji – mīkstumu, samazina burzīgumu, elektrizēšanos utt. 

Šķēru pavediens 

Audu pavediens 
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a) 

 
b) 

1.28. attēls. Audumi: a) – apdrukāts; b) – uzkārsts audums 
 

Uzkārstiem audumiem šķiedru gali apdares laikā tiek uzķemmēti auduma augšpusē un uz virsmas 

veido irdenu, pūkainu, mīkstu šķiedru kārtu, tādējādi uzlabojot auduma siltumaizsardzības īpašības 

(sk. 1.28.b att.). 

Pēc izmantotās dzijas veida izšķir ķemmdzijas, aparātdzijas, efektdzijas un krepa pavedienu audumus.  

Aparātdzija ir rupjāka, nevienmērīgāka nekā ķemmdzija. Tā vairāk atgādina uz vērpjamā ratiņa vērptu 

dziju. Ķemmdzijas audumi ir vienmērīgāki, gludāki, smalkāki. Audumi var būt austi no efektdzijas. 

Krepa pavedieni ir pavedieni, kuriem ir ļoti liels grodums, kas ir tuvs kritiskajam. Krepa pavedienu 

audumiem raksturīga sīki grubuļaina, nelīdzena virsma.  

Svarīgi auduma struktūras raksturlielumi ir šķēru un audu blīvums audumā. Tos parasti raksturo ar 

šķēru vai audu skaitu uz noteiktu garuma vienību (visbiežāk uz 1 vai 10 cm). Jo lielāks ir šķēru un audu 

blīvums, jo audums ir stingrāks, formnoturīgāks, stiprāks, nodilumizturīgāks, mazāk laiž cauri gaisu, 

ūdeni, putekļus, saules ultravioleto starojumu. 

Auduma pinuma raksturlielumi 

Vietas, kur šķēru pavedieni iznāk auduma virspusē virs audu pavedieniem, sauc par šķēru 

pārsedzēm, bet vietas, kur audu pavedieni iznāk auduma virspusē, sauc par audu pārsedzēm. 

 

1.29. attēls. 1.27. attēlā dotā auduma pinuma grafiskais zīmējums 

Lai attēlotu auduma pinumu, visbiežāk izmanto kanvas paņēmienu. Grafiskais attēls tiek attēlots uz 

rūtiņu papīra. Katra vertikālā josla ir viens šķēru pavediens, bet katra horizontālā josla jeb rinda – viens 

auda pavediens. Katra rūtiņa ir šķēru un audu krustpunkts. Tur, kur šķēru pavediens krusto auda 

pavedienu auduma augšpusē, rūtiņas tiek aizkrāsotas vai tajās tiek ielikts krustiņš, bet, ja auds ir 

auduma augšpusē virs šķēra, tad rūtiņa paliek tukša (sk. 1.29. att.). 
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Audumu pinumu raksturlielumi: 

▪ raports; 

▪ pārsedzes garums; 

▪ pārsedzes nobīde. 

Par pinuma raportu R sauc mazāko pavedienu skaitu, pēc kura atkārtojas pārsedžu izvietojums. Izšķir 

šķēru raportu Rš un audu raportu Ra. Šķēru raports norāda šķēru pavedienu skaitu, pēc kura sāk 

atkārtoties šķēru un audu sapīšanās raksturs, bet audu raports norāda audu skaitu, pēc kura sāk 

atkārtoties audu un šķēru sapīšanās raksturs. 

Par pārsedzes garumu n sauc pretējās sistēmas pavedienu skaitu, ko auduma augšpusē vienlaikus 

nosedz  šķērs vai auds, pirms tas aiziet auduma apakšpusē. Šķēru pārsedzes garums nš ir vienāds ar 

audu pavedienu skaitu, ko minētais šķēru pavediens pārklāj auduma augšpusē. Audu pārsedzes garums 

na ir vienāds ar šķēru pavedienu skaitu, ko minētais audu pavediens pārklāj auduma augšpusē. 

Par pārsedzes nobīdi s sauc skaitli, kas vienāds ar pavedienu skaitu, par cik aplūkojamā pavediena 

pārsedze nobīdīta uz labo pusi attiecībā pret iepriekšējā pavediena analoģisko pārsedzi. Izšķir 

vertikālo šķēru pārsedzes nobīdi sš un horizontālo audu pārsedzes nobīdi sa. 

Auduma pinuma veidi: 

▪ galvenie pinumi – audekla pinums, saržs, satīns un atlass; 

▪ atvasinātie pinumi, kurus iegūst no galvenajiem pinumiem, saglabājot tiem raksturīgās 

iezīmes; 

▪ kombinētie pinumi, kurus iegūst, savstarpēji kombinējot galvenos un/vai atvasinātos 

pinumus; 

▪ sarežģītie pinumi, kuru izveidošanā tiek izmantotas vairākas šķēru un/vai audu 

sistēmas; 

▪ žakardaudumi jeb lielrakstainie audumi. 

Audekla pinums un tā atvasinājumi 

  

a) – audekla pinuma audums b)  – audekla pinuma raports 

1.30. attēls. Audekla pinuma audums un tā raports 
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Audekla pinuma raksturlielumi (sk. 1.30. att.): 

▪ audu raports ir vienāds ar šķēru raportu un ir 2; Ra = Rš = 2; 

▪ audu pārsedzes garums vienāds ar šķēru pārsedzes garumu un ir 1; na = nš = 1; 

▪ šķēru pārsedzes nobīde ir vienāda ar audu pārsedzes nobīdi un ir 1; sš = sa = 1. 

Audekla pinuma audumi, salīdzinot ar pārējo galveno pinumu audumiem un tādiem pašiem pārējiem 

struktūras raksturlielumiem, ir visplānākie, visstiprākie, ar vislielāko stingrību, formnoturību, 

nodilumizturību.  

Audekla pinuma atvasinājumi ir ripsa un plāces pinumi. Ripsa pinumos pārsedzes pagarinātas vienā 

virzienā. Izšķir audu un šķēru ripsus. Pagarinot šķēru pārsedzes, iegūst šķēru ripsus, bet, pagarinot 

audu pārsedzes, – audu ripsus (sk. 1.31.a, b, c, d att.). Plāces pinumā vienlaikus tiek pagarinātas gan 

audu, gan šķēru pārsedzes (sk. 1.31.e att.). Ripsa un plāces pinumus apzīmē ar daļskaitli, kura skaitītājs 

un saucējs norāda pārsedžu garumus. 

     

a) – audu ripss 2/2 b) – audu ripss 3/3 c) – šķēru ripss 2/2 d) – šķēru ripss 3/3 e) – plāce 2/2 

1.31. attēls. Audekla atvasinātie pinumi 

Saržs 

Galveno sarža pinumu (sk. 1.32. att.) raksturlielumi: 

▪ audu pinuma raports ir vienāds ar šķēru pinuma raportu un ir lielāks vai vienāds ar 3; 

Ra = Rš  3; 

▪ pārsedzes garums: 

▪ ja audu pārsedzes garums na = 1, tad šķēru pārsedzes garums nš = R – 1  2; 

▪ ja šķēru pārstaipa garums nš = 1, tad audu pārsedzes garums na = R – 1  2; 

▪ šķēru pārsedzes nobīde vienāda ar audu pārsedzes nobīdi; sš = sa =  1. 

  
1.32. attēls. Sarža pinumu audumi 
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Ja auduma virspusē pārsvarā redzamas šķēru pārsedzes (na = 1; nš = R – 1), tad pinuma rakstu sauc par 

šķēru saržu (sk. 1.33.b, d att.). Ja auduma labajā pusē pārsvarā redzamas audu pārsedzes (nš = 1; 

na = R – 1), tad pinuma rakstu sauc par audu saržu (sk. 1.33.a, c att.). 

    

a) – saržs 1/2 b) – saržs 2/1 c) – saržs 1/3 d) – saržs 3/1 

1.33. attēls. Saržs 

Šķēru un audu pārsedzes audumā nosacīti veido diagonāli. Šī diagonāle veidojas precīzi 45° leņķī 

attiecībā pret vienu vai otru pavedienu sistēmu gadījumā, ja ir vienāds: 

▪ audu un šķēru lineārais blīvums (rupjums); 

▪ audu un šķēru blīvums. 

Pretējā gadījumā audumos diagonāle ir stāvāka vai lēzenāka (sk. 1.32. att.). 

Sarža pinumu apzīmē ar daļskaitli, kurā skaitītājs norāda šķēru pārsedžu garumu, bet saucējs – audu 

pārsedžu garumu. Audu un šķēru raports ir vienāds ar skaitītāja un saucēja summu.  

No galvenajiem saržiem iegūst dažādus atvasināto saržu pinumus. Piemēram, pastiprinātos saržus 

(sk. 1.34. att.), saliktos saržus (sk. 1.35. a att., 1.36. att.), skujiņsaržus (sk. 1.35.b att.) utt. Pastiprinātos 

saržus, kuros šķēru un audu pārsedžu garumi ir vienādi, sauc par abpusējiem saržiem. Šo audumu 

labā un kreisā puse ir vienādas. 

    

a) – saržs 2/2 b) – saržs 2/3 c) – saržs 3/2 d) – saržs 3/3 

1.34. attēls. Pastiprinātie sarži 

   

a) – saliktais saržs b) – skujiņsaržs   

1.35. attēls. Atvasinātie sarži 1.36. attēls. Audums saliktā sarža pinumā 

Sarža audumu īpašības ir atkarīgas no audu un šķēru pārsedžu garumiem. Jo pārsedzes ir garākas, jo 

audumi ir mīkstāki, raksturīgās diagonāles izteiksmīgākas, pasliktinās to mehāniskās īpašības – 

stiprība, pagarināšanās spēja, nodilumizturība, palielinās gaisa, ūdens, putekļu caurlaidība. 
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Satīns un atlass 

Satīna un atlasa pinumus skata kopā, jo, ja auduma vienā pusē veidojas satīna pinums, tad otrā – 

atlass. Šos audumus parasti auž satīna pinumā. Satīna audumos auduma virspusē dominē audu 

pārsedzes, atlasa audumos – šķēru pārsedzes. 

Satīna pinuma raksturlielumi (sk. 1.37. att.): 

▪ audu un šķēru raporti pinumā ir vienādi un lielāki vai vienādi ar 5, Ra = Rš  5; 

▪ šķēru pārsedžu garums ir 1, bet audu pārsedžu garums ir R – 1; 

▪ audu pārsedžu nobīde ir lielāka par 1, bet mazāka par R – 1, 1 < s < R – 1. 

   
a) – raports 5 un pārsedžu 

nobīde 2 

b) – raports 7 un pārsedžu 

nobīde 3 

c) – raports 7 un pārsedžu 

nobīde 5 

1.37. attēls. Satīna pinumi 

Atlasa pinuma raksturlielumi (sk. 1.38. att.):  

▪ audu un šķēru raporti pinumā ir vienādi un lielāki vai vienādi ar 5, Ra = Rš  5; 

▪ audu pārsedžu garums ir 1, bet šķēru pārsedžu garums ir R – 1; 

▪ šķēru pārsedžu nobīde ir lielāka par 1, bet mazāka par R – 1, 1 < s < R – 1. 

   

raports 5 un pārsedžu nobīde 3 a) – raports 4 b) – raports 6 

1.38. attēls. Atlass  1.39. attēls. Nepareizie satīni 

Satīna un atlasa pinuma audumi ir gludi, mīksti, spīdīgi, labi drapējas. Jāņem vērā, ka: 

▪ jo lielāks pinuma raports, jo auduma virsma būs spīdīgāka, audums mīkstāks, bet 

stiprība (stiepes robežstiprība) mazāka; 

▪ jo pārsedžu nobīdes skaitliskā vērtība tuvāka pusei no raporta (R/2), jo pārsedzes 

vienmērīgāk sadalīsies pa visu raportu un audums būs gludāks; 

▪ jo smalkāki būs pavedieni, jo spīdīgāka un gludāka būs auduma virsma. 
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Ja satīna vai atlasa pinumā pārsedžu nobīde ir mainīga, tos sauc par nepareiziem satīniem vai atlasiem. 

Piemēram, nepareizie satīni ir ar raportiem 4 un 6 (sk. 1.39.a, b att.). 

Kombinētie, sarežģītie un žakardaudumi 

Pie kombinēto pinumu audumiem pieder krepa pinuma audumi (sk. 1.40.a att.), šūniņaudumi (sk. 

1.40.b att.), audumi ar krāsainiem šķēriem un audiem (sk. 1.40.c att.) utt. Pie sarežģīto pinumu 

audumiem pieder audumi, kuru veidošanai nepieciešamas vairākas šķēru un/vai audu sistēmas. Pie 

šiem audumiem pieder pusotrslāņa, divslāņu, vairākslāņu pinuma audumi, plūksnotie (piemēram, 

samts, velvets), frotē (sk. 1.41. att.), pikē pinuma audumi. Pusotrslāņa, divslāņu audumi ir biezāki, un 

tiem ir labākas siltumaizsardzības īpašības. Var iegūt divslāņu audumus, kuriem ir atšķirīga krāsa, 

šķiedrmateriāls, pavedienu veids, pinums abās auduma pusēs. Žakardaudumi (sk. 1.42. att.) ir 

lielrakstaini audumi, kas austi uz stellēm ar speciālu žakarda šķīriena veidošanas mehānismu, kurš 

gandrīz katru šķēru var izcilāt pēc savas likumsakarības. 

   

a) – krepa audums b) – šūniņaudums c) – audums ar krāsu efektu 

1.40. attēls. Kombinēto pinumu audumi 

 

  

a) – samts b) – frotē 

1.41. attēls. Sarežģīto pinumu audumi 
 

  

1.42. attēls. Žakardaudumi 
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1.4.2. ADĪTAS DRĀNAS JEB TRIKOTĀŽAS DRĀNAS  

Adītas drānas (knitted fabrics) – drānas, kuru pamatelements ir cilpas, kas virknējas cilpu rindās un 

cilpu stabiņos. Adītas drānas ir daudz mīkstākas, gaiscaurlaidīgākas, daudz vairāk pagarinās stiepē 

nekā audumi. Pēc adīšanas veida adītās drānas iedala šķērsadījuma un garenadījuma drānās. 

Šķērsadījuma drānas iegūst nosacīti no viena pavediena, adot vienu cilpu rindiņu pēc otras (sk. 

1.43.a att.). Garenadījuma drānas ada no daudziem pavedieniem. Katrs pavediens tajās ieadās divos 

vai vairākos blakus esošos stabiņos (sk. 1.43.b att.). Cilpas virknējas cilpu rindās un stabiņos. 1.44. att. 

parādīta cilpu rinda un cilpu stabiņš šķērsadījumā, bet 1.45. att. – garenadījumā. Galvenie adītu drānu 

struktūras raksturlielumi ir adījuma blīvums šķērsvirzienā un garenvirzienā, cilpas solis, cilpu rindas 

augstums, cilpas garums un cilpas modulis. 

  

a) – šķērsadījums b) – garenadījums 

1.43. attēls. Adījumu veidi 

Par adītu drānu blīvumu garenvirzienā sauc cilpu rindu skaitu noteiktā garuma vienībā, piemēram, 

vienā centimetrā. Par adītu drānu blīvumu šķērsvirzienā sauc cilpu stabiņu skaitu noteiktā garuma 

vienībā, piemēram, vienā centimetrā. Cilpas solis ir attālums no viena cilpas stabiņa līdz blakus esošā 

cilpu stabiņa analoģiskai vietai. Cilpu rindas augstums ir attālums no vienas cilpu rindas līdz nākamās 

cilpu rindas analoģiskai vietai. Par cilpas garumu sauc pavediena garumu, kas nepieciešams, lai 

izveidotu vienu cilpu. Visi minētie struktūras raksturlielumi ietekmē adītās drānas mehāniskās un 

fizikālās īpašības. Tāpat, zinot šos struktūras raksturlielumus, var aprēķināt pavedienu patēriņu adītai 

drānai. 

 

1.44. attēls. Cilpu stabiņš un cilpu rinda šķērsadījumā 

Cilpu stabiņš 

Cilpu rinda 
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a) – cilpu rinda b) – cilpu stabiņš 

1.45. attēls. Cilpu stabiņš un cilpu rinda garenadījumā 

Šķērsadījuma drānām izmanto dažādus pinumus. Visvienkāršākais šķērsadījuma pinuma veids ir 

gludpinums (sk. 1.46.a, b att.), kura adītām drānām ir tendence rullēties un ļoti labi irt, jo pavediens 

visās cilpās izliekts vienādi. Plaši šķērsadījuma drānās izmanto arī divpuslabisko, divpuskreilisko, 

interloka pinumu, presētos pinumus kā fanga pinumu, ažūrpinumu, kā arī žakardpinumus (sk. 

1.46. att.) u. c. Interloka pinuma adītās drānas no abām pusēm izskatās vienādi un atgādina 

gludpinuma labo pusi abās drānas pusēs. Tas tāpēc, ka šis ir dubultpinums, kas veidojas uz divām 

adatnīcām un cilpu stabiņi kārtojas viens zem otra. Garenadījuma pamatpinumi ir triko pinums un 

atlasa pinums. Liela daļa no mežģīnēm tiek adītas garenadījumā. Garenadījuma drānu piemēri doti 

1.47. att. 

   

a) – gludpinuma virspuse b) – gludpinuma apakšpuse c) – divpuslabiskais pinums 

   

 d) – divpuslabiskais pinums e) – ažūrpinums f) – žakardpinums 

1.46. attēls. Šķērsadījumi 
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1.47. attēls. Garenadījuma drānas 

1.4.3. NEAUSTĀS DRĀNAS 

Neaustā drāna (non-woven fabrics) – drāna, kas gatavota no jebkādām tekstilšķiedrām, filamentiem 

vai smalcinātiem pavedieniem, vispirms tos jebkādi pārveidojot par klājumu un tad šos klājumus 

saliedējot ar visdažādākajiem paņēmieniem, izņemot aušanu vai adīšanu (sk. 1.48. att.). 

Neaustām drānām izmanto jebkādas izcelsmes un izmēra šķiedras un to sajaukumus. Atkarībā no 

šķiedru veida tās iepriekš krāso, irdina, samaisa vai eļļo. Neaustās drānas izgatavošanas etapi: šķiedru 

irdināšana un maisīšana, klājuma veidošana un saliedēšana. Kopā var saliedēt vienu klājumu, vairākus 

vienādus, citu virs cita saliktus klājumus vai arī dažādus šķiedru klājumus. 

Izšķir ķīmiskas, termiskas un mehāniskas saliedēšanas metodes, kuras variē atkarībā no neaustās 

drānas lietojuma. Ķīmiskās saliedēšanas metodē klājumu parasti apstrādā ar šķīdinātām 

saistvielām. Termiskās saliedēšanas metodē izmanto noteiktu sintētisko šķiedru termoplastiskās 

īpašības, kas, šķiedras kontrolēti sildot, ļauj tām savienoties. Mehāniskās saliedēšanas laikā klājuma 

sastiprināšanos panāk šķiedru savstarpējās berzes rezultātā, tām fiziski sapinoties. Mehāniskās 

saliedēšanas veidi – adatošana, cauršūšana vai cauradīšana un caurstrūklošana. 

Dažas metodes iekļauj sevī uzreiz gan klājuma veidošanu, gan tā saliedēšanu. Neaustai drānai var 

veikt apdari specifisku īpašību nodrošināšanai. 

   

1.48. attēls. Neaustās drānas 

1.4.4. DRĀNU DEFEKTI 

Drānas kvalitāti lielā mērā nosaka tās vizuālais izskats, jo patērētājam ir svarīgi, lai izstrādājums būtu 

vizuāli estētisks, tādēļ pirms drānas izmantošanas ražošanā tai tiek veikta vizuālā brāķēšana. Drānās 

var būt dažādu veidu defekti, kurus var iedalīt izplatītos defektos un vietējos jeb lokālos defektos. 
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Izplatītie defekti atrodami pa visu drānas virsmu, un to izmēri ir samērā lieli. Vietējie defekti ir 

izmērā nelieli un atrodas kādā noteiktā drānas vietā. Drānu defekti rodas, izmantojot nekvalitatīvus  

pavedienus, neievērojot aušanas vai apdares tehnoloģiskos režīmus vai uzglabājot drānas tām 

nepiemērotās vietās.  

Biežāk sastopamie drānu izplatītie defekti:  

1. krāsojuma nevienmērība; 

2. drukātā raksta nobīde; 

3. drānas gabala sašķiebums – audi nav perpendikulāri šķēriem vai cilpu rindas – cilpu 

stabiņiem; 

4. pavedienu rupjuma nevienmērība – pavedienos ir izteikti rupjas un/vai tievas vietas, mezgli, 

ievērpti šķiedru sabiezinājumi; 

5. svītrainība drānā, kas rodas, ieaužot periodiski nevienmērīga rupjuma audus; 

6. slikta smaka;  

7. eģes viļņainība; 

8. svešķermeņu klātbūtne drānas struktūrā, piedrazotība, no dabiskiem piemaisījumiem slikti 

attīrīta šķiedru masa, dzija izstrādāta no zemas kvalitātes šķiedrām; 

9. auduma gabals sagriezts vairākos īsākos gabalos. 

Biežāk sastopamie drānu vietējie defekti:  

▪ gan audumos, gan adītās drānās: 

▪ caurumi, plēstas vietas; 

▪ traipi, degšanas vai kušanas pēdas; 

▪ iegludinātas lokālas ieloces, kas nav raksturīgas attiecīgajam drānas veidam; 

▪ uz drānas virsmas redzami pārtrūkuši filamentu gali multifilamentāro pavedienu 

drānās; 

▪ audumos: 

▪ šķēru vai audu pavediena iztrūkums kādā auduma struktūrā; 

▪ aušanas laikā pārtrūkušā šķēru pavediena gals ieausts audumā; 

▪ auda pavediena nobrukums no spoles aušanas laikā, kā rezultātā tas ieklājies 

šķīrienā starp šķēriem vairākās kārtās; 

▪ audu pavedienu retinājums vai sabiezinājums; 

▪ neieausts auda pavediens vai vairāki audi auduma struktūrā; 

▪ dubultā ieausts auda pavediens; 

▪ pinuma neatbilstība; 

▪ šķēru vai audu blīvuma nevienmērība; 

▪ šķēru vai audu pavedienu cilpas uz gluda auduma virsmas; 

▪ adītās drānās: 

▪ neieadīts pavediens, kas kā garāks pārstaips pārstiepies pār vairākiem cilpu 

stabiņiem, kuros tam būtu jābūt ieadītam; 

▪ noirusi pamatcilpa.  
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Izplatītie defekti auduma gabalos parasti nav pieļaujami. Pieļaujamo vietējo defektu daudzums un 

lielums parasti tiek saskaņots ar piegādātāju līgumos.  

Drānu defektus pilnīgāk nosauc un apraksta starptautiskie standarti:  

▪ ISO 8498:1990, Woven fabrics – Description of defects – Vocabulary,  

▪ ISO 8499:2003, Knitted fabrics – Description of defects – Vocabulary. 

1.5. DRĀNU ĪPAŠĪBAS UN TO IETEKME UZ APĢĒRBA 

KONSTRUKCIJU, APSTRĀDI UN EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBĀM  

Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka jebkurai precei jāsaglabā pienācīga kvalitāte 

ekspluatācijas laikā vismaz divus gadus. Šūto izstrādājumu kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no izvēlētās 

drānas un tās īpašībām. Izvēloties drānu noteiktam izstrādājumam, jāņem vērā ne vien drānas ārējais 

izskats un modes tendences, bet jādomā arī par tās piemērotību konkrētā izstrādājuma modelim un 

ekspluatācijas īpašībām.  

Drānām piemīt dažādas īpašības: 

▪ tehnoloģiskās īpašības – drānas slīdamība / saķeršanās spēja, drānas birstamība 

(pavedienu izslīde no griezummalām), pretestība griešanai, pretestība caurcirtībai, 

drānas formveidojamība, sarukums un destrukcija, griezummalu rullēšanās (trikotāžai) 

un pavedienu pārbīde šuvēs/vīlēs; 

▪ mehāniskās īpašības – drānas drapējamība, neburzāmība, nodilumizturība, stiprība, 

stingrība, pagarināšanās spēja, elastība; 

▪ higiēniskās īpašības – drānas gaiscaurlaidība, ūdens un ūdens tvaiku uzsūktspēja, 

ūdens tvaikpretestība, putekļietilpība un elektrizēšanās; 

▪ optiskās īpašības – drānas krāsa un tās vienmērīgums, krāsas noturība, spīdums, 

caurspīdīgums, kas ir atkarīgs no virsmas faktūras (gluda/raupja/plūksnaina), pinuma, 

apdares veida, blīvuma un citiem struktūras raksturlielumiem; 

▪ funkcionālās īpašības – nesamirkšanas spēja, ūdens necaurlaidība, netīrumu 

atgrūšanas spēja, nedegamība un citas, kuras visbiežāk drānai piešķir apdares laikā. 

Šūtajos izstrādājumos drānas tiek pakļautas stiepes, lieces, mazāk spiedes un vērpes deformācijām. 

Analizējot drānas stiepes deformāciju, biežāk lietotie raksturlielumi ir: 

▪ stiepes robežstiprība jeb pārraušanas slodze; 

▪ relatīvais pagarinājums trūkšanas brīdī; 

▪ elastība. 
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Stiepes robežstiprība raksturo drānas stiprību, t. i., cik lielu spēku iztur drāna līdz trūkšanai. Stiepes 

robežstiprību mēra (sk. 1.49. att.) ņūtonos, un tā ir lielāka: 

▪ audumiem nekā adītām un neaustām drānām; 

▪ audumiem garenvirzienā nekā šķērsvirzienā, jo šķēri audumos parasti ir stiprāki nekā 

audi; 

▪ sintētisko šķiedru audumiem nekā dabisko un mākslīgo šķiedru audumiem, jo stiepes 

robežstiprību ietekmē šķiedru sastāvs; 

▪ linu un citu lūksnes šķiedru audumiem nekā citu dabisko šķiedru audumiem.  

Jāņem vērā, ka dabisko celulozes šķiedru stiprība mitrā stāvoklī palielinās, bet olbaltumvielu un 

mākslīgo šķiedru stiprība būtiski samazinās. Drānas būs stiprākas, ja to izstrādē izmantoti 

multifilamentāri pavedieni vai šķeterēti pavedieni. Drānu stiprība būs lielāka, palielinoties drānu 

blīvumam, pavedienu grodumam, samazinoties šķēru un audu pārsedžu garumam. 

Relatīvais pagarinājums trūkšanas brīdī ir procentuālais drānas garuma pieaugums no tās 

sākotnējā garuma. Ar 1.5. formulu aprēķina relatīvo pagarinājumu (LVS EN ISO 13934-1:2013, 

Tekstilizstrādājumi. Izstrādājumu stiepes īpašības. 1. daļa: Maksimālā spēka noteikšana un 

pagarināšanās pie maksimālā spēka ar sloksnes satveršanas metodi (ISO 13934-1:2013)):  

ɛ =  
𝑙 −  𝑙0

𝑙0
· 100 %, (1.5.) 

kur  

l – parauga garums trūkšanas brīdī, mm; 

l0 – parauga garums trūkšanas brīdī, mm. 

Jo lielāka ir drānas pagarināšanās spēja, jo apģērbs mazāk ierobežos cilvēka kustību brīvību. Relatīvo 

pagarinājumu trūkšanas brīdī nosaka vienlaikus ar stiepes robežstiprību (sk. 1.49. att.). 

Pagarināšanās spēja ir lielāka:  

▪ adītām drānām nekā audumiem, jo tajās pavedieni ir izliekti cilpās, bet audumā tie ir 

daudz taisnāki; 

▪ vairāk izliektu nekā taisnāku šķiedru un pavedienu drānām, jo drānu pagarināšanās 

spēju sekmē šķiedru un pavedienu izliekums drānā; piemēram, ļoti labi pagarinās vilnas 

drānas, jo vilnas šķiedras ir dabiski cirtotas;  

▪ drānām no teksturētiem pavedieniem, jo tajās filamenti ir izvīti;  

▪ drānām no dzijas nekā drānām no multifilamentāriem pavedieniem;  

▪ drānām ar īsākām nekā ar garākām šķēru un audu pārsedzēm. 

Drānu pagarināšanās spēja pieaug mitrā stāvoklī. 
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1.49. attēls. Stiepes robežstiprības un relatīvā pagarinājuma noteikšana 

Elastība raksturo drānas spēju atgriezties sākotnējā stāvoklī pēc slodzes iedarbības. Nosakot elastību, 

eksperimentāli pieliktās slodzes lielums ir krietni mazāks par stiepes robežstiprību. Eksperimenta laikā 

ir trīs etapi: sākotnēji paraugu noteiktu laiku pakļauj slodzes iedarbībai, pēc tam slodzi noņem un 

paraugam dod iespēju atpūsties. Atpūtas laikā paraugam pēc iespējas vajadzētu atgriezties savā 

sākotnējā stāvoklī. Jo tuvāks parauga garums pēc atpūtas sākotnējam parauga garumam, jo drānai ir 

labāka elastība. Ja drānai ir laba elastība, tā ne vien labi pagarinās slodzē, bet arī izstrādājums saglabās 

savu formu valkāšanas laikā un tajā neveidosies neglīti “maisi” elkoņu, ceļgalu vai sēžamvietas daļās. 

Mūsdienās, lai palielinātu drānas elastību, tās šķiedru sastāvam pievieno poliuretāna elastīgās 

šķiedras – elastānu, laikru, spandeksu vai citas šķiedras.  

Stiepes robežstiprību un pagarināšanās spēju nosaka (sk. 1.49. att.) ar universālo testeri, kur paraugus 

var pakļaut gan stiepes, gan spiedes deformācijai un kur var noteikt arī drānas elastību, 

ieprogrammējot maksimālo slodzes lielumu vai pagarinājumu.  

Lieces deformācijas galvenie raksturlielumi ir: 

▪ stingrība liecē; 

▪ drapēšanās spēja; 

▪ burzāmība vai neburzāmība.  

Stingrība liecē ir drānas spēja saglabāt savu formu lieces deformācijas rezultātā. Šim 

raksturlielumam jābūt labam drānām, no kurām šūs izstrādājumus, kas labi saglabās savu formu 

valkāšanas laikā, kā, piemēram, mēteļdrānām, kostīmdrānām, uzvalkdrānām. Stingrība lielā mērā ir 

atkarīga no drānas veida (audumiem stingrība ir lielāka nekā adītām drānām), šķiedru sastāva 

(piemēram, liela stingrība ir lūksnes šķiedru audumiem), pavedienu veida (piemēram, drānām no 

šķeterētiem vai multifilamentāriem pavedieniem stingrība būs lielāka, salīdzinot ar tām, kuru ražošanā 

izmantota dzija vai teksturēti pavedieni), drānas blīvuma (jo lielāks ir blīvums, jo drānai lielāka 

stingrība), pinuma (jo pinumā īsākas šķēru un audu pārsedzes, jo stingrība lielāka), biezuma (biezākām 

drānām stingrība lielāka), apdares veida (drānas var tikt apstrādātas ar speciālām stīvinošām apretēm 

vai – gluži pretēji – mīkstinošām apretēm). Stingrība drānām samazinās paaugstināta mitruma un 

temperatūras ietekmē.  
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Pretējs lielums stingrībai ir drānu drapēšanās spēja. Tā ir spēja veidot krokas un ieloces drānas 

pašsvara ietekmē. Jo mīkstāka drāna (jo mazāka tās stingrība), jo labāk tā drapējas. Drapēšanās spēju 

ietekmē visi tie paši drānu struktūras raksturlielumi, kas stingrību, tikai pretēji. 

Burzāmība ir drānas spēja veidot krokas un ieloces ārējo spēku iedarbības rezultātā un pēc slodzes 

noņemšanas tās saglabāt. Neburzāmība ir drānas spēja veidot krokas un ieloces ārējo spēku 

iedarbības rezultātā, bet pēc slodzes noņemšanas tās nesaglabāt. Drānas burzāmību vai neburzāmību 

var novērtēt objektīvi, izmantojot standartizētas metodes, bet var novērtēt arī tīri subjektīvi, saspiežot 

to plaukstā, paturot kādu laiku saspiestu, bet pēc tam palaist plaukstu vaļā un novērot, vai izveidotās 

krokas laika gaitā pazūd vai nepazūd. Drānas burzāmība ir ļoti atkarīga no drānas šķiedru materiāla. 

Dabiskie un mākslīgie šķiedrmateriāli burzās daudz vairāk nekā sintētiskie. Drānu burzāmība 

samazinās, ja to šķiedru sastāvam pievienotas elastīgās šķiedras. Audumi burzās vairāk nekā adītās 

drānas. Visvairāk burzās audekla pinuma audumi, bet vismazāk – krepa pinuma audumi. Drānas 

apdares laikā var tikt apstrādātas ar apretēm, kas samazina to burzāmību.  

Drānas ekspluatācijas laikā nolietojas berzes, mazgāšanas, deformāciju, gaisa skābekļa un gaismas 

ietekmē. Virsapģērbi visvairāk nolietojas tieši berzes ietekmē. Valkājot drāna beržas pret citām 

tekstilijām, aksesuāriem, apkārtējiem priekšmetiem. Līdz ar to svarīgi, lai drānai būtu izstrādājumam 

atbilstoša nodilumizturība, lai izstrādājums patērētājam varētu kalpot pietiekami ilgi. 

Nodilumizturība abrazīvā deldē visbiežāk tiek vērtēta kā berzes ciklu skaits, ko drānas paraugs iztur, 

līdz tajā izveidojas pavedienu pārrāvums vai caurums. Ļoti liela nodilumizturība ir sintētisko šķiedru 

drānām. Lai palielinātu nodilumizturību un stiprību, drānā dabiskām un mākslīgām šķiedrām pievieno 

sintētiskās šķiedras. Drānas nodilumizturība palielinās līdz ar pavediena groduma, biezuma, blīvuma 

pieaugumu. Nodilumizturība ir lielāka audumiem nekā adītām drānām. Jo īsākas pārsedzes audumos, 

jo nodilumizturība lielāka. Vislielākā nodilumizturība ir audekla pinuma audumiem. Audumiem lielāka 

nodilumizturība ir tad, ja auduma virspusē iznāk vairāk šķēru pārsedžu, jo šķēru pavedieniem aušanas 

procesā ir jābūt izturīgākiem, salīdzinot ar audiem.  

Valkājot berzes ietekmē uz drānas virsmas var parādīties pilles, kas būtiski bojā izstrādājuma ārējo 

izskatu. Drānu pilingsliecību vērtē piecu ballu sistēmā, veicot drānas berzēšanu un konstatējot pilles 

pēc noteikta berzes ciklu skaita. Vislabākais vērtējums, kad pilles nemaz neveidojas, drānai ir 5 balles, 

bet viszemākais (sliktākais vērtējums) – 1 balle. Pilingsliecību sekmē šķiedru savstarpējā saķeršanās 

spēja, kura ir lielāka šķiedrām ar nelīdzenu virsmu. Piemēram, uz vilnas šķiedru virsmas ir zvīņas. Jo 

vairāk ir zvīņu uz šķiedru virsmas, jo labāk šķiedras saķeras. Tā kā smalkām pūku šķiedrām zvīņu ir 

visvairāk, arī šo šķiedru drānām ir izteikta pilingsliecība. Tīras vilnas šķiedru drānām pilles ātri saveļas, 

bet ātri nokrīt no virsmas. Sliktāk ir pusvilnas drānām, kurās vilnas šķiedras sajauktas ar sintētiskām. 

Ja pillē iekļūst sintētiskās šķiedras, kuru stiprība ir augsta, tad pilles no izstrādājuma virsmas nost 

nekrīt un tā ārējais izskats bojājas straujāk. Sintētiskām šķiedrām pilingsliecību sekmē to savstarpējā 

elektrizēšanās. Pilingsliecība lielāka būs adītām drānām, jo tajās, lai izstrādājums būtu mīkstāks, 

izmanto maz grodotu dziju. Pilingsliecību sekmē arī dzijas vai drānas “pūkainība” jeb uz to virsmas 

iznākošie šķiedru gali. Jo to ir vairāk, jo pilingsliecība lielāka.  
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Kopšanas laikā (visvairāk mazgāšanas laikā) drānas var mainīt savus lineāros izmērus. Audumi 

visbiežāk sarūk (samazina lineāros izmērus), bet adītās drānas var gan sarukt, gan palielināt lineāros 

izmērus. To lielā mērā ietekmē kopšanas režīms – tas, vai izstrādājums tiek mazgāts ar rokām vai veļas 

mazgājamā mašīnā, kā tas tiek žāvēts – normālā istabas temperatūrā vai veļas žāvētājā, kāda ir ūdens 

temperatūra veļas mašīnā vai žāvētājā utt. Parasti drānām lineāro izmēru izmaiņas nosaka tādā 

kopšanas režīmā, kā dots marķējumā. Visvairāk drānas savus izmērus maina pirmajā kopšanas reizē. 

Katrā nākamajā kopšanā lineāro izmēru izmaiņām vajadzētu būt arvien mazākām, līdz drāna izmērus 

vispār vairs nemaina. Lineāro izmēru izmaiņas parasti izsaka procentos no drānas sākotnējā garuma 

vai platuma. Drānu pieļaujamās lineāro izmēru izmaiņas ir atkarīgas no izstrādājuma pieguluma 

ķermenim. Jo tas ir lielāks, jo drāna mazāk drīkst kopjot mainīt savus izmērus. Šūtiem izstrādājumiem 

vairumā gadījumu pieņem, ka lineāro izmēru izmaiņas nedrīkst būt lielākas par 2 %. Bet var būt arī 

izņēmumi, piemēram, palagdrānām tās varētu būt arī lielākas. Visvairāk savus izmērus maina dabisko 

un mākslīgo šķiedru drānas. Jo vairāk šķiedras uzsūc ūdeni, jo vairāk  tās uzbriest, jo lielākas ir drānu 

lineāro izmēru izmaiņas. Audumi vairāk sarūk garenvirzienā, jo aušanas laikā šķēri ir vairāk nostiepti 

un līdz ar to deformēti. Nokļūstot mitrā vidē, pavedieni cenšas relaksēties un atgriezties savā dabiskajā 

garumā.  

Mazgāšanas, berzes, sviedru, gaismas vai citu iedarbību rezultātā drānas var mainīt savu krāsu. Svarīgi, 

lai izstrādājums to saglabātu pēc iespējas labāk. Krāsnoturību dažādu faktoru ietekmē vērtē dažādu 

ballu sistēmās. Visbiežāk tiek izmantota 5 ballu sistēma un – precīza vērtējuma iegūšanai – pelēkās 

krāsas skala, kurā dots vērtējums ballēs, novērtējot baltā auduma nokrāsošanās intensitāti (sk. 

1.50. att.). Visvairāk krāsu zaudē dabisko šķiedru audumi. 

 

1.50. attēls. Dānas krāsnoturības novērtēšana pēc pelēkās krāsas skalas 

Šūtiem izstrādājumiem būtiskas ir higiēniskās īpašības – tādas kā gaiscaurlaidība, tvaikcaurlaidība, 

mitruma uzsūktspēja. Jo tuvāk miesai apģērbs tiek valkāts, jo būtiskāka ir sviedru un citu ķermeņa 

izdalīto vielu aizvadīšana no zemapģērba slāņa un gaisa apmaiņas nodrošināšana starp to un 

apkārtējo vidi.  

Gaiscaurlaidība ir drānas spēja laist cauri gaisu. To raksturo ar gaisa caurlaidības koeficientu, kas ir 

gaisa kustības ātrums noteiktas gaisa spiediena starpības ietekmē abās drānas pusēs (sk. 1.51. att.). 

Gaiscaurlaidība ir laba porainām drānām, kurās šķiedras un pavedieni nepiegulst cieši cits pie cita. 

Dabiskajām šķiedrām ir laba gaiscaurlaidība, jo to virsma parasti nav ideāli gluda. Līdzīgi tas ir viskozes 
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un acetāta šķiedrām. Vissliktākā gaiscaurlaidība ir audumiem no sintētiskiem multifilamentāriem 

pavedieniem. Adītām drānām tā ir labāka, jo poras nodrošina pavediena izliekums cilpā. Lai uzlabotu 

sintētisko drānu gaiscaurlaidību, sintētiskās šķiedras teksturē, izvij, lai tās nepiegultu cita pie citas un 

starp tām veidotos poras. Drānu gaiscaurlaidība samazinās, palielinoties drānas biezumam, 

blīvumam, apstrādājot to ar kādām, piemēram, ūdens, eļļu atgrūdošām, apretēm vai pārklājot drānas 

virsmu. Gaiscaurlaidība ir zemāka arī mitrām un slapjām drānām, jo ūdens un ūdens tvaiki daļēji vai 

pilnībā ir aizpildījuši poras.  

Drānas spēju uzsūkt sviedrus raksturo ar ūdens uzsūktspēju. Ja drānai būs laba ūdens uzsūktspēja, 

tā arī labi uzsūks sviedrus. Laba ūdens uzsūktspēja ir visām dabiskajām šķiedrām, viskozei, liocela 

šķiedrām, nedaudz sliktāka acetāta un triacetāta šķiedrām. Vissliktāk ūdeni un tā tvaikus uzsūc 

sintētisko multifilamentāro pavedienu drānas. Mitruma uzsūktspēju sintētiskiem šķiedrmateriāliem 

paaugstina, tos teksturējot. Šajā gadījumā atbrīvojas lielāks šķiedru virsmas laukums, kur piesaistīties 

ūdenim un ūdens tvaikiem, kas neiesūcas šķiedru iekšienē, bet paliek tikai uz virsmas. Līdz ar to 

teksturēto sintētisko šķiedru drānas labi uzsūc ūdeni un ūdens tvaikus, kā arī ātri žūst, tādēļ tās plaši 

lieto veļas un sporta apģērba ražošanā. 

 

1.51. attēls. Drānas gaiscaurlaidības noteikšana 

Virsģērbiem un ārģērbiem ir svarīga to drānu nesamirkšanas spēja (sk. 1.52. att.) vai ūdens 

necaurlaidība. Abas šīs spējas ir atkarīgas galvenokārt no drānas šķiedru sastāva, blīvuma un lielā 

mērā no apdares veida. Tikai ļoti blīvas sintētisko šķiedru drānas var pašas atgrūst ūdens piles, bet 

lielāko daļu drānu, lai piedotu tām ūdeni atgrūdošas īpašības, apstrādā ar speciālām apretēm vai 

pārklāj ar polimēru pārklājumiem. Mūsdienās lielu uzmanību pievērš, lai drāna ne vien būtu ūdeni 

atgrūdoša, bet vienlaikus tā būtu tvaikcaurlaidīga un cilvēkam šādā apģērbā saglabātos laba pašsajūta 

pēc iespējas ilgāk.  

Apģērbam ziemā jānodrošina, lai cilvēka izdalītais siltums neaizplūstu apkārtējā vidē, bet vasarā – gluži 

pretēji, lai ārējais siltums nepalielinātu ķermeņa temperatūru un neradītu pārkaršanu. Līdz ar to 

ziemas apģērbam jābūt ar labām siltumaizsardzības īpašībām, bet vasaras apģērbam – ar labu 

siltumvadītspēju. Tie abi ir pretēji lielumi. Jo drānai labāka siltumvadītspēja, jo sliktākas 

siltumaizsardzības īpašības. Augsta siltumvadītspēja, piemēram, ir visām celulozes šķiedrām, bet 

labas siltumaizsardzības īpašības ir olbaltumvielu šķiedrām, kā, piemēram, vilnai. Siltumaizsardzības 

īpašības vislabāk nodrošina slēgtas nekustīga gaisa poras, kā tas ir uzkārstās drānās. 
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Siltumaizsardzības īpašības uzlabojas, palielinoties drānas biezumam, bet būtiski samazinās mitrām, 

slapjām drānām. 

 

1.52. attēls. Drānas nesamērcējamības pārbaude 

Sintētiskām šķiedru drānām raksturīga elektrizēšanās. Lai to novērstu, tās pārklāj ar antistatiskām 

vielām.  

Audumiem var būt tādas negatīvas īpašības kā pavedienu izslīde no griezummalas jeb birstamība un 

pavedienu pārbīde, kas visbiežāk parādās izstrādājuma šuvēs tajās vietās, kur ir lielākas stiepes 

deformācijas. Pavedienu birstamību un pārbīdi sekmē pavedienu gludums. Visvairāk šīs īpašības 

raksturīgas zīda un sintētisko multifilamentāro pavedienu audumiem. Pavedienu birstamība var 

parādīties arī citu šķiedrmateriālu audumiem, ja tiem ir mazs blīvums un/vai garas pavedienu 

pārsedzes. Ja audumam ir raksturīga pavedienu izslīde, jādomā par vīļuzlaižu lielumu un griezummalu 

apstrādes metodēm. Ja audumā pavedieni viegli pārbīdās, tad no šiem audumiem nedrīkst šūt 

piegulošus ģērbus.  

Adītām drānām raksturīga irstamība. Ja pavediens pārtrūkst, tas cenšas iztaisnoties, kā rezultātā slīd 

ārā no blakus esošās cilpas. Vislabāk irst gludā šķērsadījuma trikotāža pretēji adīšanas virzienam. 

Irstamību sekmē pavedienu gludums un mazs adījuma blīvums. 

1.6. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLU SLĀŅOJUMA VEIDOŠANA UN 

SASKAŅOŠANA 

1.6.1. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLU VEIDI 

Šūto izstrādājumu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu klāsts ir ļoti plašs un daudzveidīgs, un, 

attīstoties materiālu tehnoloģijām, tas pastāvīgi tiek papildināts. 

Apģērbu atkarībā no tā veida projektē no viena vai vairākiem drānu slāņiem. Virsģērbs un ārģērbs 

sastāv no diviem, trim, retāk četriem un pieciem slāņiem (kārtām), kur starp virsdrānu un oderdrānu 

izvietoti dažādu starpliku slāņi.  
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Tādējādi izejmateriālus pēc lietojuma apģērbā iedala: 

▪ pamatmateriālos – apģērba redzamās daļas izejmateriāli (virsdrānas, dabiskās ādas, 

kažokādas); 

▪ palīgmateriālos – apģērba dažādu īpašību nodrošinošās drānas (oderdrānas, 

formnoturības un siltinošās starplikas) un furnitūra (aizdares, detaļas savienojošā, 

ķermeņa formu koriģējošā/atbalstošā u. c. furnitūra); 

▪ apdares materiālos – apģērba dekoratīvās apdares izejmateriāli (lentes, mežģīņu 

lentes, gabalmežģīnes, izšūtas aplikācijas, emblēmas, uzšuves, rotājumi u. c.); 

▪ saistmateriālos – izejmateriāli apģērba griezumdetaļu savienošanai pa to kontūru vai 

laukumu (šujamdiegi (sk. 1.3. nodaļu) un līmmateriāli). 

Apģērba virsdrānas jau no 20. gs. sākuma ražo atvieglinātas – ar samazinātu 1 m2 masu. Tas būtiski 

samazina drānu pašizmaksu, šķiedrmateriālu izlietojumu, drānu apdares materiālu un tehniskā ūdens 

izlietojuma apjomus (svarīgi vides ilgtspējai), kā arī nodrošina valkātājam komfortu, it sevišķi ārģērbu 

un virsģērbu komplektu kopsvara samazināšanas nolūkos. Diemžēl atvieglinātās virsdrānas nespēj 

pilnībā izturēt valkāšanas un kopšanas slodzes apģērba valkātājam garantētās valkāšanas – divu 

gadu – periodā. Turklāt ilgtspējīgas vides nodrošināšanai apģērba dzīves ciklu mūsdienās tiecas pēc 

iespējas pagarināt. 

Apģērba oderdrānas 

Oderdrāna vairākslāņu drānu virsģērbam un ārģērbam palīdz saglabāt tā formu, atvieglo tā 

uzģērbšanu – noģērbšanu un valkāšanas ērtumu, aizsargā pamatmateriālu no netīrumiem, 

deformācijām un nodiluma no ģērba iekšpuses. Oderdrāna apslēpj ģērba tehnoloģiskās apstrādes 

laikā sašūto vīļu griezummalas un lietotās starplikas no saskares ar apģērba valkātāja ādu, to 

nekairinot. Slikti piemeklēta oderdrāna var sabojāt pat no dārgas un augstas kvalitātes 

pamatmateriāla sašūtu apģērbu.  

Labai oderdrānai jābūt ar augstu gaiscaurlaidību un ūdens tvaiku caurlaidību un tajā pašā laikā ar labu 

mitruma absorbciju un tā novadīšanu no apģērba virsējiem slāņiem. Turklāt oderdrānai jābūt plānai, 

izturīgai, gludai, slīdīgai, vieglai, pēc faktūras vienmērīgai un neelektrizējošai. Oderdrānas krāsojumam 

jābūt izturīgam sausā un slapjā berzē,  mazgāšanā, ķīmiskajā tīrīšanā un sviedru iedarbē. Ir būtiski, lai 

apģērba valkātājs oderētā apģērbā nejustos karsti un neērti.  

Visplašākais piedāvājums tirgū ir sintētisko šķiedru – pārsvarā poliestera, poliamīda, zīda un viskozes 

šķiedru – oderdrānām. Sintētisko oderdrānu ražošanai plaši lieto ķīmiskos multifilamentāros 

pavedienus. Teksturēto pavedienu lietojums nodrošina izstrādājuma oderei labākas higiēniskās 

īpašības. Atkarībā no izgatavošanas veida ir austās (audekla, sarža, atlasa pinumā, žakardaustas u. c.) 

(sk. 1.53. att.) un garenadītās oderdrānas. Siltinātam ārģērbam kā oderdrānu izmanto arī mākslīgās, 
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retāk dabīgās kažokādas. Lieto arī siltinošās starpoderes jeb starplikas, kuras iestrādā apģērbā starp 

virsdrānu un oderi. 

Oderdrānas visbiežāk ir vienkrāsainas, bet sastopamas arī apdrukātas, rakstainas vai ar ieaustu 

ražotājuzņēmuma zīmola logo, ar hameleona efektu u. c. 

Oderdrānas pēc 1 m2 masas iedala:  

▪ vieglās – līdz 90 g/m2; 

▪ vidējās – no 91 līdz 110 g/m2;  

▪ smagās – virs 111 g/m2. 

   

1.53. attēls. Oderdrānas 

Apģērba starplikas 

Apģērba starplika (interlayer) ir tekstildrānas veids vai kārta, ko iestrādā ģērbā starp tā virsdrānu un 

oderi vai starp atsevišķo mezglu salikumvienību virsējo un apakšējo kārtu, piemēram, starp virsapkakli 

un zemapkakli, starp virspārloku un zempārloku, tādējādi panākot to formnoturību, paaugstinot 

stiprību, siltumizolētību, apjomu u. tml. īpašības. 

Starplikas atšķiras pēc šķiedru sastāva, 1 m2 masas, izgatavošanas veida u. tml. raksturlielumiem, kā 

arī pēc lietojuma un funkcijas apģērbā. Pēc izgatavošanas veida ir austās, adītās, neaustās un citādi 

izgatavotās starplikas. Vīriešu mēteļiem un uzvalku žaketēm izgatavo austas zonālās (dažāda auduma 

blīvuma joslu) starplikas. Ir uzkārstas un neuzkārstas starplikas no kokvilnas, lina, vilnas, viskozes, 

sintētiskām u. c. tekstilšķiedrām un to sajaukumiem. Pēc 1 m2 masas izšķir vieglās (0–90 g/m²), vidēji 

smagās (120–150 g/m²) un smagās (180–210 g/m² un vairāk) starplikas. 

Atbilstošas starplikas lietojums ļauj: 

▪ saglabāt apģērba funkcionalitāti un formnoturību ekspluatācijas apstākļos un kopšanas 

laikā;  

▪ iegūt un nostiprināt detaļu iecerēto formu (lielas apkakles, figurālas apdares detaļas u. c.); 

▪ nostiprināt atsevišķas ģērba daļas (dūrgalus, lejasmalu, zemapkakli, zemapmalu, roci, 

kakli u. c.); 

▪ uzlabot apģērba pretberzes un pretburzes izturību un apstrādes ērtumu tā montāžas 

un apdares laikā; 

▪ palielināt apģērba virsdrānu mehānisko izturību un siltumnoturību. 
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Pēc funkcionālā uzdevuma apģērba starplikas iedala apģērba valkslodžu un kopšanas izturību un 

modeļīpatnību nodrošinošās starplikās un siltinošās starplikās.  

Pēc iestrādes tehnoloģijas apģērbā izšķir termokausējāmās starplikas jeb līmdrānas un 

nelīmējamās jeb piešujamās, iešujamās starplikas. Apģērbos izmanto arī termokausējamas 

līmeģes un termokausējamus līmmateriālus – diegus, tīklus, tīmekļus, plēves, pulverus un pastas 

no dažādām līmvielām. 

Apģērba valkslodžu un kopšanas izturību un modeļīpatnību nodrošinošās starplikas 

Termokausējamās starplikas ir drānas, kurām viena puse ir apdrukāta, apsmidzināta vai citādi 

pārklāta ar termokausējamu līmvielu (jeb termoplastisku polimēru), lai šūtajos izstrādājumos tās 

varētu pievienot virsdrānai. 

Divu drānu slāņojuma savienojumu ar termoplastisku polimēru sauc par līmes savienojumu. Jo 

vienmērīgāks polimēra pārklājums līmdrānai, jo kvalitatīvāks tās savienojums ar virsdrānu un labāka 

ģērba formnoturība.  

Drānu līmes slāņojums ir noteiktā kārtībā izvietotu virsdrānu, starpliku, oderes un palīgmateriālu (to 

skaitā līmmateriālu) vairāku kārtu slāņojums, ko veido dažādos apģērba mezglos un kurā ir arī līmes 

savienojums. 

Kā termokausējamu līmvielu lieto poliamīda, zemspiediena un augstspiediena polietilēna, 

poliestera, poliuretāna, polivinilhlorīda, polivinilacetāta, vinilacetāta, etilēna sopolimēru un akrila 

savienojumu līmes. 

Termokausējamu līmvielu pārklājumi atšķiras pēc struktūras un izmantoto termoplastisko 

polimēru īpašībām. Termokausējamas līmvielas pārklājums uz drānas virsmas var būt:  

▪ nepārtraukts jeb vienlaidu; 

▪ pārtraukts – vienā slānī punktveidā vai divos slāņos, arī punkteidā (punktveida dubults 

pārklājums) (sk. 1.58. un 1.59. att.). 

Līmvielas punktveida pārklājumi var būt regulāri vai neregulāri. To izveidošanai izmanto 

termoplastisku polimēru pulverus un pastas. 

 

1.54. attēls. Termokausējamo līmvielu pārklājumu veidi uz drānām 

Līmviela  

Starplika 

Šķīduma punkti 

Saķepināta pulvera  
punkti 

Kalandrēta pulvera 
punkti 

Divkārši punkti 

Izsvaidīts pārklājums 

Nepārtraukts pārklājums 
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1.55. attēls. Termokausējamās līmvielas uz dažādām līmējamām starplikām 

Līmvielas punktveida pārklājuma regularitāti uz drānas virsmas nosaka pārklātā termokausējamā 

polimēra vienmērīgs vai nevienmērīgs punktu skaits uz vienādmalu trijstūra malas (malu garums: 

2,54 cm). Jo blīvāka, smagāka līmdrānas pamatnes drāna, jo retāki un lielāki ir tās līmvielas punkti. 

Termokausējamas līmvielas regulāru punktu pārklājuma rakstu (kvadrātu vai rombu veidā, sk. 

1.59. att.) ietekmē attālums starp punktiem, attālums starp punktu rindām un punktu diametrs. 

1.15. tabula 

Līmdrānas ar termokausējamu līmvielu regulāru punktu pārklājumiem 

Līmdrānas pamatnes veids, 

attēls 

Pārklājuma veids Lietojums 

Uzkārsti/neuzkārsti vidēji biezi un 

biezi audumi 

 

 

Mēteļu, pusmēteļu mazu un lielu detaļu 

dublēšanai. 

Vidēji biezi audumi, trikotāžas un 

neaustās drānas 

 
 

Kostīmu, mēteļu, pusmēteļu, 

putekļmēteļu, ārjaku, kleitu, sporta 

apģērba lielu un mazu detaļu 

dublēšanai. 

Viegli, plāni audumi, trikotāžas un 

neaustās drānas 

 
 

Kleitu, kreklu, blūžu, brunču, bikšu, 

mājas apģērba no plānām drānām, 

velveta, samta, zamšādas, ādas mazu 

detaļu dublēšanai. 

Vieglas un plānas neaustās drānas 

  

No ļoti plānām drānām darinātu kreklu, 

blūžu, kleitu, brunču, bikšu u. c. ģērbu 

mazu detaļu, putekļmēteļu detaļu 

dublēšanai. 
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Apģērba ražošanā plašāk lieto līmdrānas ar termokausējamās līmvielas punktveida pārklājumiem (sk. 

1.54., 1.55. att. un 1.15. tab.), jo to līmes savienojumiem un attiecīgi apģērba drānu slāņojumiem ir 

lielāka elastība un plastiskums nekā nepārtrauktiem līmvielas pārklājumiem. Līmdrānas ar 

nepārtrauktiem līmvielas pārklājumiem lieto nelielu apģērba detaļu vai to nelielu laukumu dublēšanai, 

lai iegūtu ļoti cietu, stingru formu, piemēram, vīriešu kreklu apkaklēs un aprocēs. Līmdrānas ar 

līmvielas neregulāru punktu pārklājumiem (sk. 1.55. att.) pārsvarā lieto mēteļos, pusmēteļos no 

blīvām, biezām drānām, kuru virspusē pēc dublēšanas neizspiežas līmvielas neregulārā pārklājuma 

struktūra.  

Termokausējamas līmvielas pārklājuma veidu nosaka termoplastiskā polimēra īpašības, līmdrānas 

pamatnes drānas izgatavošanas veids, šķiedru sastāvs, īpašības, 1 m2 masa un lietojums apģērbā. 

Termokausējamo starpliku viena m2 masa:  

▪ ar austu pamatni: no 70 līdz 160 g/m2 (vīriešu mēteļos vai uzvalkos lietojamu, jau ar 

līmvielām pārklātu šo starpliku 1 m2 masa var sasniegt 280 g/m2); 

▪ ar garenadījuma pamatni: no 50 līdz 120 g/m2;  

▪ ar neaustas drānas pamatni – no 20 līdz 80 g/m2. 

Termokausējamās eģlentes ir 5–20 mm šauras lentes ar termoplastiska polimēra punktveida 

regulāru vai neregulāru pārklājumu no vienas vai abām pusēm, no slīpvirzienā vai garenvirzienā 

sagrieztas līmdrānas (sk. 1.56. att.), kuras lieto apģērba griezummalu nostiprināšanai un locījumu 

pasargāšanai no izstiepšanās. Eģlentēm pārsvarā izmanto sintētisku šķiedru neaustās līmdrānas, 

papildus stiprībai tām pa vidu nošujot šuvi vai uzšujot kordu (sk. 1.56. att.), un austās dabisku, 

sintētisku un jauktu šķiedru (lina, puslina, kokvilnas) līmdrānas. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

1.56. attēls. Termokausējamās eģlentes: a) neaustās drānas līmeģe; b) neaustās drānas līmeģe ar 

nostiprinošo šuvi; c) neaustās drānas līmeģe ar uzšūtu kordu 

Apģērba izgatavošanas laikā termokausējamos izejmateriālus ar apģērba pamatmateriāliem savieno 

divās līmēšanas tehnoloģiskā procesa stadijās, iestatot noteiktus apstrādes parametrus un režīmus 

atkarībā no termokausējamā izejmateriāla veida, īpašībām un savienojamo materiālu veidiem: 

1. pirmā stadija – caursilšana līdz 90–180 °C un spiediena iedarbība (0,01–0,35 MPa) 8–

60 sekundes ar vai bez tvaika, kas satur 10–40 % mitruma; 

2. otrā stadija – atdzišana līdz istabas temperatūrai (ar vakuuma sūkņa lietojumu 2–10 sekundes). 
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Lai nodrošinātu noteiktu apģērba kvalitāti, atkarībā no apģērba ekspluatācijas apstākļiem un līmes 

savienojumu lietojuma līmdrānām, līmmateriāliem un līmes savienojumiem jānodrošina šādas 

prasības: 

▪ viegla pielīmēšanās; 

▪ laba formveidojamība un formnoturība; 

▪ nekaitīgums cilvēka veselībai ekspluatācijas, glabāšanas un kopšanas laikā; 

▪ izturība, stabilitāte un lineāro izmēru nemainība ūdens, šķīdinātāju un ķīmisku vielu 

iedarbība apģērba kopšanas un ķīmiskās tīrīšanas laikā;  

▪ augsta adhēzijas pakāpe ar drānām, kas nodrošina vīļu stiprību; 

▪ līmes savienojumu elastība, lokanība, stingrība un mazburzīgums; 

▪ laba gaiscaurlaidība, ūdens un tvaiku caurlaidība un uzsūktspēja; 

▪ gaismas un apkārtējās vides apstākļu izturība, novecošanās izturība;  

▪ iegūšanas un tālākās apstrādes nekaitīgums – drošība un procesu tehnoloģiskums; 

▪ sarukuma atbilstība virsdrānas sarukumam. 

Līmes savienojumu kvalitātes līmeņa rādītāji apkopti 1.16. tabulā. 

1.16. tabula 

Līmes savienojumu kvalitātes rādītāji 

Ārējā 

izskata 

rādītāji 

Līmes savienojuma formas maiņa pēc mitruma 

iedarbes 
Nav pieļaujams 

Līmes savienojuma atslāņošanās Nav pieļaujams 

Līmes izkļūšana materiāla virspusē Nav pieļaujams 

Drānas struktūras, krāsas toņa izmaiņas Nav pieļaujams 

Fizikāli 

mehāniskie 

rādītāji 

Pretestība atslāņošanai – izturība pret slāņu atraušanu > 2–3,5 N/cm 

Stingrība un elastība Atkarīga no virsdrānas un līmdrānas pamatnes veida 

Neburzāmība Atkarīga no virsdrānas un līmdrānas pamatnes veida 

Sarukums / dimensionālā nestabilitāte pēc mitruma 

iedarbes 

< 2% 



 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

 
76 

Līmes savienojuma izturība pret ekspluatācijas 

iedarbēm – mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas, 

gaismaslaika iedarbi 

> 75% 

Formnoturība Atkarīga no virsdrānas un līmdrānas pamatnes veida 

Pēc taustes ass, nepatīkams Nav pieļaujams 

Apģērba ražošanā līmdrānu un līmmateriālu izmantošana ievērojami paātrina ģērba izgatavošanu 

salīdzinājumā ar starplikām, kuras pievieno ar šujamdiegu savienojumiem. Neraugoties uz to, 

joprojām plaši lieto iešujamās/piešujamās starplikas – sevišķi virsģērbos un ārģērbos. Tās iestrādā 

individuāla pasūtījuma drēbnieciski izgatavojamos vai paaugstinātas kvalitātes plašražojamos 

apģērbos, nodrošinot pagarinātu šūtā izstrādājuma kopšanas izturību un kopējo valkmūžu, kā arī 

piedodot mīkstākas formas nekā apģērbiem, kas dublēti ar līmdrānām. 

Nelīmējamo starpliku konkrētam modelim izvēlas ar lielāku stiprību un noturību, nekā tā ir ģērba 

virsdrānai, jo apģērba lietošanas laikā šī starplika uzņem lielāko valkslodžu un kopšanas slodžu daļu. 

Tāpēc kažokādas izstrādājumos, cēlvilnu un zīda audumu un adījumu apģērbā arvien lieto 

nelīmējamās starplikas. 

Siltinošās starplikas  

Siltinošās starplikas atšķiras pēc to struktūras, šķiedru sastāva, biezuma, 1 m2 masas, siltumizolācijas 

līmeņa un lietojuma. Prasības siltinošām starplikām ir laba siltumizolācija, formnoturība, kopjamība, 

ilgmūžība, drošība valkāšanā, ekoloģiskumss, vieglums u. tml. Klasiskās siltinošās starplikas, kuras 

lieto pieaugušo un bērnu siltiem ārģērbiem un virsģērbiem, ir dažādu šķiedru, dažāda biezuma, ar 

dažādu šķiedru sasaistes tehnoloģiju palīdzību ražotas neaustās drānas ar viena m2 masu līdz 

400 g/m2. 

Mūsdienās tirgū ir pieejamas ārģērbu siltinošās starplikas, kuras ir noturīgas pret ķimikālijām, 

neelektrizējas, neuzliesmo, neuzsūc smakas, hipoalerģiskas, paredzētas valkāšanai ļoti aukstos un 

ekstremālos klimatiskos apstākļos utt. 

Neausta siltinošā starplika var būt stepēta no vienas puses ar oderdrānu. Šādas starplikas izmanto 

ārjakām, mēteļiem, pusmēteļiem. Abpus stepētu siltinošo starpliku ar virsdrānu un oderdrānu vai ar 

divu veidu virsdrānām izmanto abpusvalkājamiem virsģērbiem. Pa visu laukumu stepētai drānai mēdz 

būt dažādi cauršūti raksti – liektas/taisnas līnijas, nepārtraukta izšuvuma raksti, noslēgtas figūras, 

ģeometriski raksti u. tml. Jo smalkās raksts, jo mazāka būs ģērba siltumizolācija. 

Līmmateriāli 

Termokausējama līmmateriāla izvēli nosaka līmes savienojuma un apģērba drānu slāņojuma 

veidošanās kvalitātes rādītāji. Izvēle ir atkarīga no ģērba sortimenta, lietojuma, izvēlētās tehnoloģijas, 

ekspluatācijas noteikumiem, kopšanas veida, lietotā līmmateriāla veida, ķīmiskā sastāva, fizikāli 

ķīmiskām un fizikāli mehāniskām īpašībām un iekārtas, kuru izmanto dublēšanai. 
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Līmmateriālus (sk. 1.17. tab., 1.57. att.) apģērba izgatavošanā lieto malu un griezummalu apstrādei 

(pretiruma, pretizstiepšanās u. c. apstrādei), detaļu formnoturībai u. c. Apstrādājot griezummalas ar 

līmmateriāliem, jāievēro šo materiālu un ģērba īpatnības. 

 

a) 

 

b) 

1.57. attēls. Termokausējama polimēra tīmeklis: a) nesagriezts un b) sagriezts lentē 

1.17. tabula 

Termokausējamie līmmateriāli 

Līmmateriāls Līmmateriāla veids, apraksts Lietojums 

Līmes diegs Poliamīda, polietilēna monopavediens 

(līmes tīkla izejmateriāls), ko atkarībā 

no paredzētā lietojuma iegūst dažāda 

smalkuma (0,2–0,5 mm), izmantojot 

ekstrūzijas metodi. 

Apģērba detaļu savienošanai: 

▪ biezām drānām 0,4 ± 

0,05 mm; 

▪ vidēji biezām drānām 0,3 ± 

0,03 mm; 

▪ izšuvumu izgatavošanai 

0,2 ± 0,02 mm;  

▪ virsapģērbu iekšējo vīļu, 

šuvju un detaļu mezglu pagaidu 

nostiprināšanai (slēpto savienojumu 

šuvju veidošanai izmanto kā šuvju 

apakšējos termokausējamus 

šujamdiegus). 

Līmes tīkls Neausts līmmateriāls no 

augstspiediena polietilēna regulāri vai 

haotiski orientētiem 

termokausējamiem monopavedieniem 

(0,6–0,9 mm), kuri veido dažāda 

lieluma un formu regulāras vai 

haotiskas šūnas (līmes tīmekļa 

izejmateriāls). 

Vidēji biezu, biezu drānu mēteļu, 

pusmēteļu, uzvalku mazo detaļu 

(priekšmalas, šķirtnes, apkakle, lejasmala, 

dūrgali u. c.) un galvassegu detaļu 

formnoturībai; lielām detaļām nelieto, jo 

karstuma ietekmē stipri sarūk; siltinošās 

starplikas piestiprināšanai dabisko 

kažokādu apkaklēs u. c.  
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Līmmateriāls Līmmateriāla veids, apraksts Lietojums 

Līmes tīmeklis Neausta izotropa 90 vai 150 cm plata 

drāna no sopolimēra, polietilēna vai 

cita polimēra haotiski orientētām 

šķiedrām un/vai regulāri orientētiem 

monopavedieniem, izmantojot 

aerodinamisko formēšanu; bieži vien 

piestiprina papīra pamatnei un sagriež 

dažāda platuma lentēs (līdz 4 cm 

platas). 

Apģērba detaļu malu (lejasmalas, šķirtnes, 

iešķēlumi u. c.), iešuvju stiprināšanai, 

neredzamo savienojumu (šuvju) izpildei 

u. c. 

Līmes plēve Poliamīda, polietilēna, polivinilhlorīda, 

poliestera vai cita termoplastiska 

polimēra drāna. 

Aplikāciju, izšuvumu izgatavošanai un 

piestiprināšanai; diegu savienojumu 

hermetizācijai un dažādu citu līmes 

savienojumu iegūšanai. 

Līmes pulveris 

un pasta 

No dažādiem termoplastiskiem 

polimēriem. 

Līmdrānu un līmmateriālu izgatavošanai; 

detaļu un to griezummalu savienojumos, 

pārklāšanai un tiešai salīmēšanai. 

1.6.2. DRĀNU SLĀŅOŠANA 

Pareiza izejmateriāla izvēle galvenokārt ir atkarīga no ģērba veida, modeļa, konstrukcijas un 

paredzamā lietojuma. Izejmateriāli un drānu slāņojums ietekmē ģērba konstrukciju. Ir būtiski, kādai 

valkāšanas sezonai un kādos apstākļos (ikdiena, svētki, teātris/opera u. c.) paredzēts vilkt konkrēto 

ģērbu, jo no tā ir atkarīga virsdrānas izvēle. Pēdējo galvenokārt nosaka ģērba valkāšanas sezona, 

lietojums un valkātāja vecumgrupa, dzimums, ķermeņa uzbūve, kā arī vēlmes un priekšrocības 

virsdrānas izvēlei. Lai izveidotu pareizāko ģērba drānu slāņojumu, ir jāņem vērā ģērba virsdrānas 

izgatavošanas veids, šķiedrmateriālu sastāvs, īpašības (elastīga/neelastīga, bieza/plāna, poraina/blīva, 

cieta/mīksta u. tml.). 

Starpliku izvēli nosaka ģērba valkāšanas sezona – ir/nav nepieciešama siltinošā starplika –, ģērba 

modelis un virsdrānas veids. Līmdrānas veidu nosaka virsdrānas veids, 1 m2 masa un šķiedru sastāvs.  
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SVARĪGI! 
 Apģērba pamatdetaļām termokausējamās starplikas vienmēr 

ir vieglākas par virsdrānu aptuveni 3 reizes, izņemot vīriešu 

žakešu krūšdaļas starplikas, kur lieto cietas un blīvas 

līmdrānas. Tās var būt smagākas par modeļa virsdrānu. 

Savienojot ģērba virsdrānas detaļas un līmdrānas detaļas ar 

savstarpēji saskaņotu abu drānu garenvirzienu un 

šķērsvirzienu, iespējams saglabāt abu drānu struktūras 

kustīgumu, kas ļauj dublēto detaļu formēt un iegūt līmes 

savienojumu ar pietiekamu stingrību un atbilstošu savienoto 

drānu elastību. 

Vienmēr jāatceras, ka starplikām jāiztur arī daudzkārtēja 

apģērba mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana, tāpēc piemērotas 

starplikas izvēle ir ļoti svarīga. 

Izvēloties oderdrānu, ir būtiski, lai tās kopšanas īpašības 

atbilstu virsdrānas kopšanas īpašībām. Oderdrānai un 

virsdrānai jābūt ar vienādu sarukumu, jo citādi pēc kopšanas 

atšķirīgs sarukums oderdrānai vai virsdrānai var izraisīt 

dažādas ģērba deformācijas. 

Izvēloties gan termokausējamās, 

gan piešujamās/iešujamās 

starplikas no konkrētas 

virsdrānas veidota konkrēta 

modeļa ģērba detaļu dublēšanai 

un projektējot to griezumdetaļas, 

ir jāsaskaņo virsdrānas un 

starpliku 1 m2 masa un elastība, 

kā arī drānu tehnoloģiskās 

apstrādes un kopšanas režīmi jau 

gatavā šūtā ģērbā – pieļaujamā 

iedarbes temperatūra, mitrums, 

dažādu ķīmisku vielu 

izmantošana –, pamatojoties uz 

tekstilmateriālu ražotāju 

rekomendētām HTA un kopšanas 

režīmu norādēm mazākas 

izturības drānai. 

1.7. APĢĒRBA AIZDARŅI 

Ir pieejama dažādu veidu, krāsu, izmēru un no dažādiem izejmateriāliem izgatavota apģērba furnitūra: 

rāvējslēdzēji, līpslēdzēji, sprādzes, pogas, lentes, polsteri, garumu regulatori, actiņgredzeni, rotājumi 

u. c. furnitūra. Turklāt daļa furnitūras nonāk šūšanas iecirknī pusfabrikātu veidā, piemēram, elastīgā 

lente ar zeķu spailēm un garuma regulatoriem, krūštura lences ar garuma regulatoriem un cilpām 

u. tml.  

Pēc izejmateriālu veida apģērbos lietoto furnitūru iedala metāla, plastmasas, tekstila, koksnes, kaula 

un kombinētā furnitūrā. Furnitūras veidus pēc tās lietojuma/uzdevuma apģērbā sk. 1.18. tabulā. 

1.18. tabula 

Furnitūras veidi pēc tās lietojuma/uzdevuma apģērbā 

Furnitūras veids Izstrādājumi 

Aizdares furnitūra jeb aizdarņi Rāvējslēdzēji, pogas, spiedpogas, līpslēdzēji, āķosu lentes u. c. 

Ķermeņa formu koriģējošā un 

atbalstošā furnitūra 

Polsteri, lokstiegras, atsperstiegras, korsāžas stiegras, stiegru 

apvalki, veidņojumbļodiņas, popējumieliktņi u. c. 
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Furnitūras veids Izstrādājumi 

Lenču, jostu, siksnu, saišu, 

auklu, kordu garumu regulatori 

Gredzeni, actiņgredzeni, regulētājsprādzes, garumu fiksatori, 

galu fiksatori 

Ģērba daļas savienojošā 

furnitūra 

Gredzeni, trīsstūri u. c. ģeometrisku formu izstrādājumi, 

sprādzes, saktas, spraudsprādzes, saites, savelces u. c. 

Griezummalu pretiruma 

apstrādes furnitūra 

Elastīgās lentes, slīpgriezuma lentes 

Ģērbu noturošā furnitūra Zeķturu spailes, bikšturu spailes, elastīgās lentes u. c. 

Furnitūra ar 

mākslīgiem/dabiskiem 

kristāliem/akmeņiem 

Rāvējslēdzēji, pogas, sprādzes, rotājumi, lentes u. c. 

Dekoratīvā furnitūra Pogas, pērles, kristāli, fliteri, rotājumi, uzšuves, aplikācijas u. c. 

Rāvējslēdzēji 

Rāvējslēdzēji ir visbiežāk lietotie aizdarņi apģērbos un citos šūtos izstrādājumos. Tirgū ir pieejami 

dažādu krāsu, garumu, veidu rāvējslēdzēji ar dažādiem slīdņu un iestrādāto saistelementu lielumiem, 

veidiem un dažādos veidos atdarāmi/aizdarāmi. 

Rāvējslēdzēju veidi pēc saistelementu izejmateriāla un izgatavošanas veida apkopoti 1.19. tabulā. 

Savukārt nedalāma rāvējslēdzēja uzbūvi ilustrē 1.58. attēls. 

Rāvējslēdzēju tekstillentes ir dažādu tekstilšķiedru vienkrāsainas, rakstainas (austas/apdrukātas) vai 

ažūras austas lentes. Mūsdienās slīdņu vilcējiem ir arī dekorējoša un noteikta zīmola atpazīstamības 

funkcija (piemēram, iestrādāts uzņēmuma nosaukums).  
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1.19. tabula 

Rāvējslēdzēju veidi pēc to dažādiem raksturotājiem 

Saistelementu 

izejmateriāls 

Zobeģes 

saistelementi / 

rāvējslēdzēja veids 

Rāvējslēdzēja 

attēls 

Rāvējslēdzēja 

īpatnības 
Lietojums 

Plastmasas 

rāvējslēdzēji 

Lieti atsevišķi zobiņi – 

meandru rāvējslēdzēji 

  

Lietie zobiņi visbiežāk ir 

tekstillenšu krāsā; 

zobiņos var būt 

iestiprināti Swarovski 

kristāli. 

Vidēji biezu, 

biezu drānu 

virsģērbiem, 

ārģērbiem un 

aksesuāriem. 

Monopavediena 

spirāles loki – 

spirālveida 

rāvējslēdzēji: 

▪ redzamie 

spirālveida 

rāvējslēdzēji; 

 

▪ slēptie 

spirālveida 

rāvējslēdzēji. 

 

 

 

 

 

 

Spirāles loki visbiežāk ir 

tekstillenšu krāsā; zema 

dekorativitāte, stiprības 

zudumi augstas 

temperatūras ietekmē un 

spirāles loku un to 

elementu nepietiekama 

stiprība valkslodzēs. 

Redzamie – 

vidēji biezu, 

biezu drānu 

virsģērbiem, 

ārģērbiem, 

aksesuāriem, 

guļammaisiem, 

mājas 

tekstilijām. 

 

Slēptie – plānu, 

vidēji biezu 

drānu 

apģērbiem, 

aksesuāriem; 

mājas 

tekstilijām. 
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Saistelementu 

izejmateriāls 

Zobeģes 

saistelementi / 

rāvējslēdzēja veids 

Rāvējslēdzēja 

attēls 

Rāvējslēdzēja 

īpatnības 
Lietojums 

Metāla 

rāvējslēdzēji 

No metāla izcirsti 

atsevišķi zobiņi – 

metālzobiņu 

rāvējslēdzējs 

 
 

Zobiņi var būt ar speciālu 

apdari: 

▪ oksidāciju 

(melnināti/matēti 

zobiņi); 

▪ kodināšanu 

(zobiņi misiņa 

krāsā); 

▪ speciālu 

attīrīšanu (tērauda 

spīduma zobiņi); 

▪ apdari 

noteiktai 

aizsargfunkcijai 

u. tml. 

Tekstillentes vienā malā 

var būt iestrādātas 

vairākas zobeģu rindas.  

Denima 

apģērbiem; 

virsģērbiem, 

ārģērbiem, 

aksesuāriem 

lielai 

valkslodžu 

izturībai; 

dekorativitātei; 

nav ieteicami 

plānu, vieglu 

drānu 

ģērbiem. 

 

Rāvējslēdzējus izgatavo ar brīva garuma vai fiksēta garuma zobeģēm. Pēc tā, vai rāvējslēdzēja vienu 

zobeģi var atdalīt pilnībā no tā otras zobeģes, izšķir nedalāmos (sk. 1.19. tab., 1.58. att.) un dalāmos 

(paredzēti ģērbu vieglākai uzģērbšanai/noģērbšanai, sk. 1.59. att.) rāvējslēdzējus. Abu veidu 

rāvējslēdzēji var būt kā redzamie, tā arī slēptie rāvējslēdzēji. 

 

1 – augšējā [eģ]atdure (top stop) 

2 – lente (tape) 

3 – saistelements, zobiņš (elements (teeth)) 

4 – slīdnis, slēgslīdnis [slīdslēdzis] (slider) 

5 – vilcējs (puller) 

6 – sazobe (chain) 

7 – apakšējā tiltiņatdure (bottom stop) 

1.58. attēls. Nedalāma rāvējslēdzēja uzbūve 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
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a) 

 

b) 

 

c) 

1.59. attēls. Dalāmie rāvējslēdzēji: a) abos galos paverams spirālveida slēptais; b) abos galos 

paverams spirālveida redzamais; c) tikai augšgalā paverams metālzobiņu rāvējslēdzējs 

Faktori, pēc kuriem nosaka rāvējslēdzēja kvalitāti: 

▪ ārējais vizuālais izskats – vispārēja krāsas pārbaude, rāvējslēdzēja izliekums, lenšu 

izskats; 

▪ dimensijas (izmēri) – izmēra rāvējslēdzēja garumu, platumu, zobiņu platumu u. tml.; 

▪ stiprība (pārbauda slēdzēja stiprību, saistelementu/sazobes stiprību, stiepes 

robežstiprību u. c.). 

 

SVARĪGI! 
 Pēc šūtā izstrādājuma veida visus rāvējslēdzējus nosacīti var 

iedalīt bikšu, džinsu, ārjaku, kleitu, guļammaisu, telšu, matraču 

u. tml. rāvējslēdzējos, kuru galvenās atšķirības pazīmes ir 

saistelementu veids, izejmateriāls un lielums, kā arī 

rāvējslēdzēja pavēršanas veids. Atkarībā no ģērba 

funkcionalitātes tiek izgatavoti tehniskie, ūdensnecaurlaidīgie, 

pret mitrumu aizsargājošie, ugunsdrošie, termoizturīgie, 

gaismu atstarojošie, vēju necaurlaidīgie u. c. rāvējslēdzēji. 

Rāvējslēdzēja garums, kas 

norādīts uz iepakojuma, atbilst 

zobeģu sazobes garumam, nevis 

tekstillenšu garumam. 

Rāvējslēdzēja garums ir atkarīgs 

no ģērba aizdares veida un 

garuma, sazobe tiek izvēlēta 

ģērbam piemērotā krāsā. Tas 

jāievēro, piemeklējot 

nepieciešamo rāvējslēdzēja 

garumu ģērbam. 
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Pogas 

Pogām ir vislielākais skaits un vislielākā dažādība no visiem aizdarņiem. Tās izmanto arī apģērba, 

interjera priekšmetu u. c. tekstiliju dekorēšanai. Pogas izgatavo no dažādu veidu metāla, plastmasas, 

koksnes, kaula, perlamutra  vai līdzīgiem materiāliem un kombinētas (sk. 1.60. att.). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

1.60. attēls. Pogas: a) ar četriem un diviem atvērumiem; b) ospogas; c) iekniedējamā poga 

Pogas mēdz būt dažādu krāsu, formu, veidu un izmēru. Tās var būt vienkrāsainas, rakstainas, gravētas, 

apdrukātas vai apšūtas. Pogām ir vai nu vienkārša forma (apaļa, ovāla, kvadrātveida), vai puslodes, vai 

oriģināla dizaina (piemēram, zieda) forma. Pēc lietojuma apģērbā izšķir veļas, virsģērbu, ārģērbu, 

uniformu, dekoratīvas, slēptās u. tml. pogas.  

Poga var būt ar diviem vai četriem atvērumiem, ar osu vai kātu (sk. 1.60. att.). Poga ar atvērumiem vai 

osu paredzēta piešūšanai, bet poga ar kātu – iestrādei ģērbā (iekniedējamā poga jeb kniede) (sk. 

1.60. att.). Ospogām osa ir koplieta ar pogu vai atsevišķi iestiprināta pogā (sk. 1.60. att.). 

Spiedpogas 

Spiedpogas ir piešujamas vai iekniedējamas pogas ar atsperfiksāciju aizdares ātrai manuālai 

aizpogāšanai un atpogāšanai. Katra spiedpoga sastāv no spraudņa daļas (lielākoties sfērisks vai 

cilindrisks saistelements) un ligzdas daļas (sk. 1.61. att.). Parasti atmalā iestiprina (piešuj) spraudni, 

pārmalā – ligzdu. Spiedpogas iedala pēc ligzdas diametra lieluma (Ø 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm). 

Spiedpogu komplektējošo sagatavju detaļas izgatavo no metāla ar vai bez dažādām apdarēm 

(oksidācija, kodināšana, speciāla attīrīšana – attiecīgi melninātas, matētas, misiņa krāsā, tērauda 

spīduma) vai pārklājumiem (caurspīdīga laka, krāsa, niķeļa pārklājums), vai plastmasas ar vai bez 

pārklājumiem. Bērnu apģērbam visbiežāk izmanto plastmasas spiedpogas. 

Cita veida apģērbam lietotie aizdarņi apkopoti 1.20. tabulā. 

 

1.61. attēls. Spiedpogas 

 

 

Spraudnis 

Ligzda 
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1.20. tabula 

Apģērba aizdarņi 

Aizdarnis Attēls Īpatnības Lietojums 

Līpslēdzējs 

 

 

Sastāv no divām savstarpēji 

sastiprināmām (āķi un cilpas) 

līplentēm; dažādu krāsu, dažāda 

platuma un brīva garuma. 

Virsapģērbiem, 

ārģērbiem, sporta 

apģērbiem, 

aizsargapģērbiem, mājas 

tekstilam u. c. 

Āķis un osa – 

aizdarņa 

pāra 

elementi 
 

No metāla ar vai bez pārklājuma; 

piešujami vai iestiprināmi drānā; 

āķi ar vai bez fiksatora  

Veļai, virsģērbiem, 

ārģērbiem, kažokādām, 

apaviem. 

Galoda un 

cilpa – 

aizdarņa 

pāra 

elementi 

 

 

Izšķir trīs aizdarņa pāra veidus: 

▪ galoda vai liela iegarena poga 

no koksnes, metāla, ragiem, 

plastmasas u. c. 

izejmateriāliem; cilpas daļa – 

no auklas, saites, kordas 

u. tml.;  

▪ aizdarņa abas daļas var 

savienot arī ar spraudsprādzi;  

▪ no dažādām tekstillentēm 

izgatavoti mezgls un cilpa. 

Virsģērbiem un 

ārģērbiem; Austrumu 

stila apģērbi.  

Āķosu lentes  

 

Vienas, divu un trīs osu rindu 

lentes, kuras var būt nesagrieztas 

vai sagrieztas: 

▪ ar apkausētu griezummalu; 

▪ ar mīkstām sānmalām 

(sašuve 0,5–0,8 mm attālumā 

no griezummalām); 

▪ ar apkausētām 

griezummalām un papildus 

nostiprinošām griezummalas 

sašuvēm. 

Visplašāk 

korsešģērbiem – 

krūšturiem, zeķturiem, 

korsetēm, 

peldkostīmiem, kā arī 

koriģējošai veļai, 

ārstnieciski koriģējošiem 

ģērbiem u. c. 
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Aizdarnis Attēls Īpatnības Lietojums 

Sprādzes 

 

Dažādu veidu, lielumu, formu, 

dizaina un no dažādiem 

izejmateriāliem izgatavotas 

mēlīšsprādzes, rullīššķēršļa 

sprādzes (jostu sprādzes), 

spraudsprādzes (noturīgiem 

savienojumiem), viena, divu un 

triju atvērumu sprādzes, karabīnes 

u. c. 

Piestiprina pie viena no 

saistāmiem jostas, 

siksnas, lences u. tml. 

galiem, lai otro tam 

piejoztu; kā sakabināmu 

aizdarņu pāri piestiprina 

abiem saistāmo slokšņu 

galiem. 

Cita furnitūra 

Apģērba šūšanā plaši lieto no dažādiem izejmateriāliem izgatavotu tekstila, ģērba detaļas savienojošo, 

ķermeņa formu koriģējošo u. c. furnitūru (sk. 1.18. tab.). 

Pēc funkcionalitātes ģērbā izšķir plecu, apdares, aizdares un dekoratīvās lentes. Tās ir dažāda platuma 

(2–50 mm) elastīgas/neelastīgas austas, adītas, pītas vai citādi izgatavotas lentes. Slīpgriezuma lentes 

visbiežāk ir no kokvilnas audekla vai atlasa auduma. Elastīgās lentes griezummalu apstrādei un lencēm 

ir dažādu krāsu, veidu, dažāda platuma, biezuma un ar dažādu elastību. Tās var būt vai nu gludas, vai 

no vienas puses samtainas, ar/bez dekoratīvām cilpām/rišām gar vienu vai abām sānmalām u. tml. 

Korsešģērbu popējumi ir dažāda biezuma un formu veidņojumformētas vai dažāda biezuma plākšņu 

veida poliuretāna putas, kuras ir laminētas no abām pusēm ar kokvilnas, poliamīda vai poliestera 

oderējumu un paredzētas korsešģērbu bļodiņu papildu apjomam. 

Garumu regulētājsprādzes un fiksatori (gan piešujami, gan atsevišķi lietojami) notur nemainīgu 

noteikta garuma regulējumu. Lenšu, auklu, saišu u  c. galos lieto pērles, speciālas atdures un uzgaļus.  

Apģērba furnitūrai ir jāatbilst kopjamības, fizikāli mehāniskās ilgizturības un krāsnoturības īpašībām 

un pienācīgās kvalitātes līmenim visu apģērba valkāšanas laiku. 

1.8. IESKATS FUNKCIONĀLOS UN VIEDOS TEKSTILMATERIĀLOS 

Funkcionālais tekstilmateriāls ir tekstilmateriāls, kam ar materiāla sastāva, struktūras un/vai 

apdares (apstrādes) palīdzību piešķirtas kādas noteiktas funkcijas.  

Viedais tekstilmateriāls ir tekstilmateriāls, kas pats aktīvi reaģē uz apkārtējās vides faktoru izmaiņām 

vai tiem pielāgojas. 

Funkcionālie tekstilmateriāli var pasargāt no lietus, vēja, aukstuma vai karstuma, saules ultravioletā 

starojuma. Darba apģērbam bieži jākalpo kā aizsargapģērbam un cilvēks jāpasargā, piemēram, no 
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liesmām, dzirkstelēm, dažādām ķimikālijām, elektrošoka. Pie funkcionāliem apģērbiem pieskaita arī 

gaismu atstarojošu apģērbu, kas nodrošina to, ka cilvēks ir saredzams tumšajā diennakts laikā.  

Membrāndrāna pasargā no lietus, vēja un tajā pašā laikā izvada sviedrus no zemapģērba slāņa. 

Membrāndrānas ir laminētas drānas, kur kopā savienoti vairāki slāņi. Ir divslāņu un trīsslāņu 

membrāndrānas. Divslāņu membrāndrānās ir divi slāņi – parasti pamatdrāna laminēta ar membrānu 

(sk. 1.62. att.). Trīslāņu membrāndrānās membrāna ielaminēta vidū starp pamatdrānu un oderdrānu. 

Kā pamatdrānas un oderdrānas var tikt izmantotas gan austas, gan adītas drānas, vienīgi to šķiedru 

sastāvā nozīmīgai daļai jābūt sintētiskām šķiedrām. Lielākoties lieto poliestera drānas. 

  

a) b) 

1.62. attēls. Membrāndrānas: a) divslāņu membrāndrāna; b) trīsslāņu membrāndrāna 

Trīsdimensiju (jeb 3D) drānas nodrošina lielāku biezumu, formnoturību un vienlaikus labu gaisa un 

tvaika caurlaidību. 3D drānas var būt gan austas, gan adītas. 1.63. att. attēlota 3D spraislājdrāna, kur 

augšējo un apakšējo drānas slāni sasaista papildu pavedienu sistēma, kas nodrošinu vajadzīgo 

biezumu un nekustīgu slēgta gaisa telpu. Starpslānis starp augšējo un apakšējo slāni var būt pildīts arī 

ar kādu putu materiālu.  

Drānu apstrāde ar nanodaļiņu pārklājumiem piešķir drānām ūdens un netīrumu atgrūšanas spējas. 

Ja drānas apstrādā ar sudraba, vara, cinka nanodaļiņām, drānas iegūst arī antibakteriālas īpašības. Ar 

nanodaļiņām apstrādā gan pašas drānas, gan šķiedras un pavedienus. Pateicoties nanodaļiņām, uz 

tekstilmateriāla virsmas rodas sīki nelīdzenumi, kas neļauj pilei iesūkties un izplūst pa materiāla 

virsmu, bet tā viegli notek pa to (sk. 1.64. att.). 

  

1.63. attēls. 3D spraislājdrāna 
1.64. attēls. Ūdens pile uz ūdens necaurlaidīgas 

drānas virsmas 

Lai piedotu šķiedrām, pavedieniem vai drānām dažādas funkcionālās īpašības, tajās iestrādā 

mikrokapsulas, kurās var būt iekapsulētas smaržvielas, zāles, liesmu slāpējošas vielas, antibakteriālas 

vielas, insektus atbaidošas vielas, krāsvielas, kas nodrošina krāsu maiņu utt. Mikrokapsulas visbiežāk 

darbojas uz temperatūras izmaiņu pamata. Cilvēka ķermeņa temperatūra vairumā gadījumu ir 
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augstāka nekā apkārtējās vides temperatūra. Tekstilijai saskaroties ar ķermeni, palielinās tās 

temperatūra un kapsulas ārējais apvalks kļūst mazāk blīvs, atļaujot tajās iekļautai vielai izdalīties uz 

ārpusi. 

Mūsdienās ļoti attīstās tekstilijas ar integrētu elektronisko sistēmu. Šajās tekstilijās tradicionālie 

elektriskie vadi tiek aizstāti ar elektrovadošiem pavedieniem un elektrovadošām pastām. 

Elektrovadošu pavedienu sortiments ir ļoti plašs. Visvairāk izmanto tērauda multifilamentāros 

pavedienus, poliamīda vai poliestera multifilamentāros pavedienus, kuros katrs filaments pārklāts ar 

sudraba, vara vai cita metāla pārklājumu, vai multifilamentārus pavedienus, kur daļa filamentu ir no 

tradicionāliem šķiedrmateriāliem, bet daļa – no metāla (sk. 1.65. att.). Mūsdienās attīstās arī 

elektrovadošu dziju ražošana, kurās starp tradicionālām šķiedrām tiek ievērptas arī elektrovadošas 

štāpeļšķiedras. Kā slēdži ķēdes saslēgšanai var tik izmantotas metāla spiedpogas, āķi, rāvējslēdzēji, 

elektrovadošas līpslēdzēja līplentes. Komerciāli ir pieejamas visu veidu elektrovadošas drānas.  

Zinātnieki izstrādā dažādus tekstilsensorus, tekstilantenas u. tml. 1.66. attēlā redzama velosipēdista 

ārjaka, ko Rīgas Tehniskajā universitātē izstrādājusi Marianna Grecka. Ārjaka nodrošina braucēja 

redzamību tumšajā diennakts laikā. Tā pati reaģē uz velosipēdista kustības ātruma izmaiņām, kā 

rezultātā jakas aizmugurē iedegas STOP signāls, velobraucējam apstājoties. 1.67. attēlā rādītas zeķes 

ar iestrādātiem spiedes tekstilsensoriem cilvēka gaitas un plakanās pēdas diagnosticēšanai. Dažādu 

veidu funkcionālo, viedo un tehnisko tekstiliju attīstība mūsdienās norit ļoti strauji. 

 

 

 

  

1.65. attēls. Elektrovadoši 

pavedieni 

1.66. attēls. Vieda velosipēdista jaka 1.67. attēls. Zeķes ar 

ieadītiem spiedes 

sensoriem 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN PILNVEIDEI 

Tekstilšķiedru klasifikācija, to uzbūve, īpašības un lietojums 

1. uzdevums 

Reklāmu materiālos bieži uzsvērts, ka liocels ir jaunākās paaudzes dabiskā šķiedra. Paskaidrojiet, vai 

tas atbilst patiesībai.  

2. uzdevums  

Citāts no raksta portālā tvnet.lv: 

„Ir arī ekskluzīvi un neparasti segu pildījuma materiāli – zīda pildījums, izgatavots no zīdtārpiņu 

kūniņām, kukurūzas pildījums un pat alvejas pildījums, kas vairāk tiek izmantots vasaras segās.” 

(https://www.tvnet.lv/4814983/zem-kadas-segas-sagaidit-ziemu) 

Paskaidrojiet, kādas kļūdas pieļautas šajā rindkopā. 

3. uzdevums  

Pamatojiet, kuru ķīmisko šķiedru īpašības būs tuvākas dabisko šķiedru īpašībām. 

4. uzdevums 

Izmantojot šķiedru atpazīšanu dedzinot, pārbaudīt drānu šķiedru sastāva atbilstību marķētajam.  

Materiālais nodrošinājums: drānu paraugi ar marķētu šķiedru sastāvu, aprīkojums šķiedru 

atpazīšanai dedzinot. 

Darba gaitā izglītojamais:  

a) noraksta drānu marķēto šķiedru sastāvu; 

b) teorētiski apraksta marķējumā norādīto šķiedru degšanas raksturu un paliekas; 

c) izvelk pavedienus no drānas un veic dedzināšanas eksperimentu, apraksta parauga 

degšanas raksturu un paliekas;  

d) nosaka, vai degšanas raksturs atbilst teorētiski aprakstītajam; 

e) nosaka, vai drānas šķiedru sastāvs var atbilst marķējumā norādītajam; 

f) iegūtos datus ieraksta tabulā. 
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Drānas veids Drānu 

marķējumā 

norādītais 

šķiedru 

sastāvs 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Degšanas 

pazīme 

Marķējumā 

norādīto 

šķiedru 

teorētiskās 

atpazīšanas 

pazīmes 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Praktiski 

novērojumi 

dedzinot 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Šķiedru 

sastāva 

atbilstība 

marķējumam 

(aizpilda 

izglītojamais) 

1 2 3 4 5 6 

Virsdrāna  Degšanas 

raksturs un 

smarža 

 

 

 

 

   

Paliekas 

 

 

 

 

  

Oderdrāna  Degšanas 

raksturs un 

smarža 

 

 

 

 

   

Paliekas 
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Pavedienu veidi, to galvenie raksturlielumi 

1. uzdevums 

No kādām šķiedrām iegūst multifilamentāros pavedienus? 

Atbilžu varianti: 

a) no visām šķiedrām; 

b) no ķīmiskām šķiedrām; 

c) no zīda un visām ķīmiskām šķiedrām. 

2. uzdevums 

Kuru pavedienu audumi būs plānāki, gludāki un spīdīgāki? 

Atbilžu varianti: 

a) audumi, kuros šķēros un audos izmantota dzija; 

b) audumi, kuros šķēros un audos izmantoti multifilamentārie pavedieni; 

c) audumi, kuros šķēros un audos izmantoti teksturēti pavedieni. 

3. uzdevums 

Aprēķināt pavediena metrisko numuru, ja tā lineārais blīvums ir 100 tex.  

Atbilžu varianti: 

a) 10; 

b) 100; 

c) 1. 

4. uzdevums 

Cik sver 1 m garš pavediens, ja tā lineārais blīvums ir 100 tex? 

Atbilžu varianti: 

a) 10 mg; 

b) 100 mg; 

c) 100 g. 

5. uzdevums 

Cik garš 10. numura pavediens satīts pakojumā, kura masa ir 1 kg? 

Atbilžu varianti: 

a) 10 km; 

b) 10 m; 

c) 100 m. 
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6. uzdevums 

Kurš apzīmējumu pāris var tikt lietots, lai apzīmētu šķeterēta pavediena rupjumu un smalkumu, ja 

kopā sašķeterēti trīs vienkārtīgi pavedieni, kura katra lineārais blīvums ir 100 tex?  

 

Atbilžu varianti: 

a) 100 tex x 3 un 100/3. 

b) 100 tex x 3 un 10/3. 

c) 10 tex x 2 un 10/3. 

7. uzdevums 

Kā pavediena grodums ietekmē tā stiprību? 

Atbilžu varianti: 

a) pieaugot pavediena grodumam, stiprība nemainās; 

b) pieaugot pavediena grodumam, stiprība palielinās; 

c) pieaugot pavediena grodumam, stiprība samazinās. 

8. uzdevums 

Noteikt izmantoto pavedienu veidu drānu paraugos. 

Materiālais nodrošinājums: vairāki audumu un adītu drānu paraugi (skaitu nosaka pedagogs). 

Izglītojamais par katru drānas paraugu aizpilda informāciju tabulā. 

Drānas veids Pavedienu potenciālais šķiedru sastāvs 
Pavedienu struktūras 

veids 

Audums šķēri   

audi   

Adīta drāna   

Potenciālo šķiedru sastāvu izglītojamais nosaka tik precīzi, cik tas iespējams, vizuāli aplūkojot, taustot 

un izmantojot dedzināšanas paņēmienu. Izvēlas kādu no dotajiem variantiem: 

a) kokvilna; 

b) lins; 

c) vilna; 

d) pusvilna; 

e) zīds; 

f) viskoze vai citas mākslīgās celulozes šķiedras; 

g) sintētiskās šķiedras. 
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Pavedienu struktūras veidu izglītojamais izvēlas no šādiem variantiem: 

a) vienkārtīga dzija; 

b) šķeterēta dzija; 

c) multifilamentārs pavediens; 

d) šķeterēts multifilamentārs pavediens; 

e) teksturēts pavediens.  

Šujamdiegi, to veidi, izvēles pamatojums, izvirzāmās prasības 

1. uzdevums 

Kādi šujamdiegi pēc šķiedru sastāva var mazināt šujmašīnas adatas sakaršanu? 

Atbilžu varianti: 

a) poliamīda multifilamentārie teksturētie pavedieni; 

b) poliestera multifilamentārie pavedieni, kas apvīti ar kokvilnas štāpeļšķiedrām; 

c) poliestera stiegrotie pavedieni. 

2. uzdevums 

Kurš no šiem apgalvojumiem nav pareizs?  

Atbilžu varianti (iespējamas vairākas pareizas atbildes): 

a) šujamdiegu numuru (smalkumu) ietekmē ģērba virsdrānas veids un tehnoloģiskās apstrādes 

veidi; 

b) izvēloties šujamdiegus, groduma virzienam nav nozīmes; 

c) palielinoties grodumam, palielinās diega stiprība; 

d) viena ģērba izgatavošanai nav nepieciešams lietot dažāda smalkuma šujamdiegus. 

3. uzdevums 

Kas norāda uz šujamdiegu kvalitāti? 
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Drānu veidi. Audumu un trikotāžas drānu galvenie ģeometriskie un struktūras 

raksturlielumi, defektu veidi 

1. uzdevums 

Nosakiet, kādi drānu veidi doti attēlos. 

   

a b c 

Atbilžu varianti:  

a) audums; 

b) šķērsadījuma drāna; 

c) garenadījuma drāna; 

d) neausta drāna. 

2. uzdevums 

Nosakiet, kādu pinumu audumi doti attēlos. 

   

a b c 

Atbilžu varianti: 

a) audekla pinuma audums;  

b) sarža pinuma audums; 

c) atlasa pinuma audums. 
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3. uzdevums 

Nosakiet, kāds pinuma veids attēlots tehniskajā zīmējumā, kā to skaitliski apzīmē, cik lieli ir šķēru un 

audu raporti, cik garas ir šķēru un audu pārsedzes. 

 

Atbilžu varianti 

Pinuma veids: 

a) audekls; 

b) saržs 1/3; 

c) saržs 3/1; 

d) satīns; 

e) atlass. 

Šķēru raports: 

a) 8; 

b) 4; 

c) 2. 

Audu raports:  

a) 8; 

b) 4; 

c) 2. 

Šķēru pārsedžu garums: 

a) 1; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 8. 

Audu pārsedžu garums: 

a) 1; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 8. 
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4. uzdevums 

Nosakiet, kāds auduma pinuma veids attēlots tehniskajā zīmējumā, cik lieli ir šķēru un audu raporti, 

cik garas ir šķēru un audu pārsedzes, kādi pavedieni pamatā redzami auduma virspusē. 

 

Atbilžu varianti 

Pinuma veids: 

a) audekls; 

b) saržs 1/3; 

c) saržs 3/1; 

d) satīns; 

e) atlass. 

Šķēru raports: 

a) 7; 

b) 14; 

c) 5. 

Audu raports:  

a) 7; 

b) 14; 

c) 5. 

Šķēru pārsedžu garums: 

a) 1; 

b) 3; 

c) 5; 

d) 6. 

Audu pārsedžu garums: 

a) 1; 

b) 3; 

c) 5; 

d) 6. 
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5. uzdevums 

Nosakiet, kāds drānas un pinuma veids redzams attēlā. 

 

Atbilžu varianti: 

a) divpuslabiskā šķērsadījuma drāna; 

b) gludpinuma šķērsadījuma drāna; 

c) gludpinuma garenadījuma drāna. 

6. uzdevums 

Nosakiet, kurām drānām visvairāk raksturīga rullēšanās. 

Atbilžu varianti: 

a) divpuslabiskām šķērsadījuma drānām; 

b) gludpinuma šķērsadījuma drānām; 

c) garenadījuma drānām. 

7. uzdevums 

Vai šūšanas uzņēmumā būtu jāpieņem no piegādātāja slikti smakojoša drāna? 

Atbilžu varianti: 

a) jā, jo drānu var izmazgāt; 

b) jā, jo ar laiku tā var pazust; 

c) nē, jo tas ir drānas defekts. 

8. uzdevums 

Vai regulārs audu pavedienu retinājums vai sabiezinājums vienmēr ir auduma defekts? 

Atbilžu varianti: 

a) jā, jo audu blīvumam audumā jābūt vienmērīgam; 

b) nē, jo pavedienu retinājums vai sabiezinājums atsevišķās vietās ir pieļaujams; 

c) nē, jo tas var būt arī efekts, kas audumā veido šķērsvirziena joslas; 

d) nē, jo tas var būt arī efekts, kas audumā veido garenvirziena joslas. 
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Drānu īpašības un to ietekme uz apģērba konstrukciju, apstrādi un 

ekspluatācijas īpašībām. Apģērba izejmateriālu slāņojuma veidošana un 

saskaņošana 

1. uzdevums  

Kura veida drānas vislabāk pagarinās un ir viselastīgākās? 

Atbilžu varianti: 

a) audumi; 

b) šķērsadījuma drānas; 

c) garenadījuma drānas. 

2. uzdevums  

Kura veida drānas vislabāk saglabā savu formu valkāšanas laikā, ir visstiprākās un nodilumizturīgākās? 

Atbilžu varianti: 

a) audumi; 

b) šķērsadījuma drānas; 

c) garenadījuma drānas. 

3. uzdevums 

Kura pinuma audumi ir visstiprākie? Pamatojiet, kāpēc. 

Atbilžu varianti: 

a) audekla pinuma audumi; 

b) šķēru sarža pinuma audumi; 

c) audu sarža audumi; 

d) satīna audumi, atlasa audumi. 

4. uzdevums  

Kurš auduma būs stiprāks un nodilumizturīgāks, ja to struktūra ir vienāda? Pamatojiet, kāpēc. 

Atbilžu varianti: 

a) kokvilnas audums; 

b) kokvilnas/viskozes audums; 

c) kokvilnas/poliestera audums; 

d) audumu stiprība būs vienāda. 
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5. uzdevums  

Kādu šķiedru drānām raksturīga elektrizēšanās? 

Atbilžu varianti: 

a) dabisko šķiedru drānām; 

b) ķīmisko šķiedru drānām; 

c) sintētisko šķiedru drānām. 

6. uzdevums 

Kāda šķiedru sastāva un struktūras drānām ārējo izskatu visvairāk bojās pilles? Pamatojiet, kāpēc. 

Atbilžu varianti: 

a) vilnas audumiem; 

b) vilnas adītām drānām; 

c) vilnas/akrila audumiem; 

d) vilnas/akrila adītām drānām. 

7. uzdevums  

Kam gaiscaurlaidība potenciāli būs lielāka, ja tās izstrādātas no vienāda rupjuma pavedieniem un to 

1 m2 masa ir aptuveni vienāda? 

Atbilžu varianti: 

a) audumam; 

b) adītai drānai; 

c) abu drānu gaiscaurlaidība būs aptuveni vienāda. 

Apģērba izejmateriālu slāņojuma veidošana un saskaņošana 

1. uzdevums 

Kā pēc lietojuma apģērbā iedala visus izejmateriālus? 

Atbilžu varianti: 

a) pamatdrānas, palīgmateriāli, apdares materiāli un saistmateriāli; 

b) pamatdrānas, palīgmateriāli, furnitūra un apdares materiāli; 

c) drānas, palīgmateriāli, furnitūra un šujamdiegi. 

2. uzdevums 

Kā iedala drānas pēc to slāņojuma apģērbā? 

3. uzdevums 

Ir termolīmējamās un nelīmējamās starplikas. Ar ko līmdrānas atšķiras no nelīmējamām starplikām? 
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4. uzdevums 

Apģērba ražošanā plašāk lieto līmdrānas ar termokausējamās līmvielas punktveida pārklājumiem. 

Kāpēc? 

5. uzdevums 

Kādos gadījumos lieto termokausējamo drānu, kādos eģlenti? 

6. uzdevums 

No kā galvenokārt ir atkarīga pareizu drānu izvēle vairākslāņu virsģērbam (virsdrānai, oderdrānai, 

starplikai)? 

Apģērba aizdarņi 

1. uzdevums  

Kāds furnitūras veids pēc lietojuma apģērbā ir visplašāk lietotais? 

2. uzdevums  

Nosauciet vismaz četrus biežāk lietotos aizdarņus sieviešu apģērbā.  

3. uzdevums  

Kādi ir rāvējslēdzēju saistelementi pēc to izgatavošanas veida? 

4. uzdevums  

Kādi ir pogu veidi pēc to iestrādes apģērbā metodes? 

5. uzdevums  

Kurš no nodaļā aplūkotajiem aizdarņiem ir tekstila furnitūra? 

6. uzdevums  

Kādām prasībām jāatbilst apģērba furnitūrai? 
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2. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGRIEŠANA

2. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGRIEŠANA 

Nodaļas 

mērķis 

Attīstīt izglītojamo prasmes drānu manuālās un automatizētās klāšanas 

un piegriešanas procesu kvalitatīvai izpildei. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj izvēlēties klāšanai un piegriešanai atbilstošas iekārtas un 

instrumentus, noteikt piegriežamās drānas kvalitatīvos un kvantitatīvos 

parametrus. 

Zina manuālās un automatizētās klāšanas un piegriešanas procesus, 

iespējas un izpildes noteikumus, drānu īpašību ietekmi uz klāšanas un 

piegriešanas procesiem, klāšanas un piegriešanas iekārtu iespējas un  

lietojumu, kvalitātes prasības klāšanai un piegriešanai. 

Izprot klājuma veidus un klāšanas metodes, manuālās un automatizētās 

klāšanas tehnoloģiju un iekārtu atšķirības; manuālās un automatizētās 

piegriešanas iekārtu darbības principus; manuālās piegriešanas iekārtu 

atšķirības un lietojumu, automatizētās piegriešanas galvenās iekārtas un 

mehānismus; piegriešanas iekārtu lietojuma un izvēles nozīmi kvalitatīva 

izstrādājuma izgatavošanā. 

2.
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Piegriešana ir process, kurā iepriekš noteikta garuma gabalos sagrieztas un klājumā saklātas drānas 

tiek sagrieztas visā klājuma biezumā pa iepriekš izgatavotu griezumdetaļu lekālu kontūrlīnijām. 

Piegriešana notiek šūšanas uzņēmuma piegriešanas iecirknī, kurā pirms tam veic drānas klāšanas 

operācijas vienkārtas vai daudzkārtu klājumā. 

2.1. DRĀNU MANUĀLĀ UN AUTOMATIZĒTĀ KLĀŠANA 

Klāšana ir process, kurā drāna tiek sagriezta noteikta garuma gabalos, un šos gabalus jeb kārtas klāj 

citu virs cita, veidojot vairāku kārtu klājumu. Klāšanas veidu nosaka drānas īpašības un ražotnes 

tehniskās iespējas. Klāšanu var realizēt gan manuāli ar mehāniskām palīgiekārtām, gan ar 

datorvadāmu iekārtu kompleksiem. 

2.1.1. KLĀŠANAS PROCESA GALVENIE RAKSTUROTĀJI 

Manuālā, mehanizētā un datorvadāmā mašīnklāšana notiek pēc vienotiem principiem. Lai 

nodrošinātu klāšanas procesu, ir nepieciešamas iekārtas: klāšanas galds; klāšanas procesa 

mehāniskie vai automatizētie līdzekļi; mehāniskais vai automatizētais nazis drānas kārtu nogriešanai; 

klājuma veidošanas palīglīdzekļi – zemklājuma papīrs; starpkārtu papīrs; atsvari; polietilēna plēve, 

speciāli klājuma saspiedēji u. c. 

Klāšanas galds 

Klāšanai ir nepieciešams gluds galds (sk. 2.1. att.), kura platumam jābūt apmēram 20 cm platākam par 

platāko drānu, ko paredzēts klāt uz šī galda. Klāšanas galda garums nav noteikts, bet tas ir atkarīgs no 

ražotnē izgatavojamā sortimenta veida un no telpas izmēriem. Galds var sastāvēt no vairākām 

sekcijām, tam jābūt izturīgam, ar gludu virsmu, ar metālu stiprinātām kājām, lai uz tā varētu noturēt 

līdz pat 500 kg smagu klājumu. Galda virsma var būt arī perforēta (izurbti caurumi), lai ar saspiestu 

gaisa spilvenu pa galda virsmu būtu vieglāk pārvietot smagus klājumus. Uz galda tiek arī atzīmētas 

klājuma kārtu mērīšanai paredzētas līnijas. Pie galda var būt sliedes, pa kurām tiek pārvietotas 

klāšanas mašīnas vai klājrati. 
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2.1. attēls. Drānas klāšanas galds ar palīglīdzekļiem 

Drānas ruļļa turētājs 

Drānas rulli novieto uz turētāja, kas piestiprināts pie klāšanas galda (sk. 2.1. att.). Manuālai klāšanai 

var lietot arī manuāli pārvietojamus klājratus, bet automatizētai klāšanai – datorvadāmus klājratus. 

Drānas gala lineāls  

Drānu izklāj un nolīdzina līdz gala lineālam, kas ir uzskatāmi parādīts 2.1. attēlā. Tas ir bīdāms galda 

garumā un nostiprināms pie galda. 

Zemklājuma papīrs 

Zemklājuma papīrs nepieciešams ērtai klājuma pārvietošanai pa galdu, kā arī lai novērstu apakšējās 

drānas kārtas deformāciju klājuma pārvietošanas laikā. Pirms klājuma veidošanas uz klāšanas galda – 

zem drānas kārtām – izklāj papīru. Zemklājuma papīra virsmas blīvumam jābūt 40–100 g/m2. Papīra 

loksnei jābūt 2–3 cm garākai par veidojamā klājuma garumu. Ja klājums tiks piegriezts ar datorvadāmu 

piegriešanas nazi, tad izmanto perforētu zemklājuma papīru, jo piegriešanas laikā darbosies vakuuma 

sūknis. Papīra kārtas mēdz ieklāt, arī uzsākot katra nākamā ruļļa izklāšanu.  

Tādā pašā veidā klājienā var būt ieklāts arī pretkušanas papīrs. Tas apgādā nazi ar lubrikantu, lai 

piegriešanas laikā samazinātu berzi, kas noved pie naža sakaršanas un materiāla griezummalu 

sakušanas. 

Drānas ruļļa turētājs 

Galda kreisā mala 

Klāšanas galds 

Drānas gala lineāls 

Drānas kārtas nogriešanas nazis 
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Drānas kārtu drošības uzlaides  

Katrai nogriežamai drānas kārtai ir jābūt mazliet garākai par lekālu izvietojuma garumu. Uzlaides tiek 

piešķirtas abos drānas kārtas galos. To dara, lai kompensētu kārtu griešanas un klāšanas 

neprecizitātes, kā arī drānas kārtas iespējamo saīsinājumu pēc tās uzklāšanas, kad tiek noņemtas 

klāšanas procesa pagarinājuma slodzes. Neelastīgai drānai šāda uzlaide ir 1 cm katrā galā, bet 

elastīgai – 1,5–2,0 cm katrā galā. Ja, klājot pirmo drānas kārtu, ir redzams, ka tā pēc uzklāšanas 

saīsinās, tad iesaka palielināt drošības uzlaidi līdz 3 cm abos kārtas galos. 

Drānas klāšanas process  

Klāšana notiek bez drānas spriegošanas (nostiepšanas), klājējam izlīdzinot katru noklājamo drānas 

kārtu. Klāšanas laikā viena drānas mala tiek līdzināta ar precizitāti 0,5 cm gar galda kreiso malu (sk. 

2.1. att.) un gar iepriekš uzklātajām drānas kārtām. Drānas platuma atšķirības starp dažādām klājuma 

kārtām būs redzamas gar galda otru – labo malu. Klājot adījumus, tie pirms klāšanas ir jānotur attītā 

veidā 24 stundas. Drānas relaksēšana nepieciešama, lai novērstu spriegojumus, kas radušies adījuma 

uztīšanas un notīšanas procesā. Ja drāna ir īpaši elastīga, tā jānotur attītā veidā 48 stundas. 

Drānas kārtas gala nogriešana  

Uzklāto drānas kārtu nogriež no ruļļa ar šķērēm, ar nazi, noplēš vai nogriež ar automātisku nazi (sk. 

2.1. att.). Dažos klāšanas veidos drāna klājuma galā tiek nolocīta.  

Starpkārtu papīra izmantošana  

Starpkārtu papīru (20–40 g/m2) var izmantot starp klājuma kārtām, lai nošķirtu dažādus drānas ruļļus 

un, komplektējot griezumdetaļu pakas šūšanas procesam, izvairītos no detaļu toņa atšķirībām 

samontētos izstrādājumos. 

Klājuma garums  

Klājuma garums ir atkarīgs no konkrēta apģērba modeļa lekālu izvietojuma garuma. Nav izdevīgi 

veidot īsus klājumus, jo patērējamais laiks īsa vai gara klājuma sagatavošanai ir aptuveni līdzīgs. Ja 

lekālu izvietojumi ir īsi (1–2 m), tos var apvienot garumā vai veidot pakāpjveida klājumu (sk. 2.2.c att.). 
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Drānas kārtu skaits klājumā 

Drānas kārtu skaits klājumā ir atkarīgs no drānas īpašībām (biezuma, struktūras, virsmas gluduma 

u. c.), no izstrādājuma pasūtījuma apjoma un no izmantojamām klāšanas un piegriešanas iekārtām. 

Ja pasūtījums ir neliels (< 50 gab.), klājumā var būt mazāk kārtu, nekā tehniski iespējams uzklāt un 

piegriezt, bet liela pasūtījuma piegriešanai būs nepieciešami vairāki klājumi. Tādā gadījumā 

nepieciešami arī vairāki lekālu izvietojumi. 

Lekālu izvietojuma nostiprināšana klājuma virspusē 

Pagriežot manuāli, pēc visu drānas kārtu uzklāšanas klājumā uz augšējās kārtas tiek projektēts vai 

zīmēts lekālu izvietojums vai tiek uzklāts ploterizdrukāts lekālu izvietojuma zīmējums uz papīra (45–

80 g/m2). Tas tiek līdzināts gar klājuma kreiso malu (sk. 2.1. att.). Lekālu izvietojuma papīra pretpusei 

(apakšpusei) var būt līmes pārklājums, kas atvieglo tā nostiprināšanu uz klājuma ar gludekli. Uz 

manuāli piegriežama klājuma izvietojuma vēlams novietot atsvarus, lai klājuma sadalīšanas laikā 

nodrošinātu tā virskārtu un lekālu izvietojuma zīmējuma stabilitāti. 

2.1.2. DRĀNAS KLĀJUMU VEIDI 

Atkarībā no drānas kārtu skaita klājumā un kārtu izmēriem nodala trīs klājumu veidus (sk. 2.2. att.): 

vienkārtas klājums (sk. 2.2.a att. ), daudzkārtu klājums (sk. 2.2.b att.); daudzkārtu pakāpienklājums (sk. 

2.2.c att.). 

 

a)     b)                                                   c) 

2.2. attēls. Drānas klājumu veidi: a) vienkārtas klājums; b) daudzkārtu klājums; c) daudzkārtu 

pakāpienklājums 

Plašražošanā visbiežāk izmanto izplātas drānas daudzkārtu klājumus un pakāpienklājumus, bet 

retāk – vienkārtas klājumu. To lielākoties lieto individuālo pasūtījumu izpildē. Plašražošanā to izmanto 

ādas drānu piegriešanai, digitāli uzdrukātu apģērba detaļu piegriešanai, kā arī pirmparaugu 

piegriešanai. 

Divi pakāpieni 
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2.1.3. DRĀNAS KLĀŠANAS PAŅĒMIENI UN TO LIETOJUMS, KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Atkarībā no drānas veida, struktūras, pagarināmības, zīmējuma un plūksnojuma virziena to var klāt 

dažādos veidos. Ar klāšanas paņēmienu saprot drānas katras kārtas virspuses novietojumu klājumā – 

uz augšu vai uz leju – un drānas kārtas klāšanas virzienu – vienā vai abos klāšanas virzienos. Drānas 

visbiežāk klāj visā to platumā – izplātā veidā. Atsevišķos gadījumos plašražošanā un bieži, piegriežot 

individuālo pasūtījumu vienkārtas klājumā, drāna var būt garenlocīta. 

Nodala šādus drānu klāšanas paņēmienus: ar virspusi uz augšu vienā klāšanas virzienā; ar virspusi uz 

augšu abos klāšanas virzienos; ar virspusi uz leju vienā klāšanas virzienā; ar virspusēm kopā vienā 

klāšanas virzienā; ar virspusēm kopā abos klāšanas virzienos (zigzaga veidā) (sk. 2.1. tab.).
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2.1. tabula 

Drānas klāšanas paņēmieni 

Klāšanas paņēmieni Klāšanas shēma Paskaidrojumi 

Ar virspusi uz augšu 

vienā klāšanas 

virzienā 

 Izpilde: visas klājuma kārtas klāj ar virspusi uz augšu un vienā 

virzienā. Kad drānas kārta ir izklāta, tās galu nogriež visā 

platumā pie ruļļa.  

Priekšrocības: šis ir visizplatītākais klāšanas paņēmiens, jo to var 

lietot lielākai daļai drānu; drānu virspuses defektus var 

konstatēt un novērst klāšanas laikā; pieļaujama asimetrisku 

izstrādājuma detaļu izvietošana. Visu kārtu plūksnojums un 

raksts novietojas vienā virzienā. 

Trūkumi: katra drānas kārta jāklāj no viena klājuma gala, kas 

palielina klāšanas laiku, jo pēc kārtas uzklāšanas ir jāveic 

tukšgājiens uz galda otru galu pēc nākamās kārtas. Šo klāšanas 

veidu ir apgrūtinoši lietot plūksnotām drānām, piemēram, 

velvetam, samtam u. c., jo kārtas slīd viena attiecībā pret otru 

plūksnojuma virzienā. Klājot šādas drānas, ik pēc 5 – 10 kārtām 

jānoklāj starpkārtu papīrs. 

Ar virspusi uz augšu 

abos klāšanas 

virzienos 

 

Izpilde: visas klājuma kārtas klāj ar virspusi uz augšu un abos 

klāšanas virzienos. Kad drānas kārta ir noklāta, tās gals tiek 

nogriezts visā platumā pie ruļļa. Lai nodrošinātu drānas virspusi 

uz augšu visām klājuma kārtām, pēc katras kārtas nogriešanas 

drānas rullis ir jāpagriež par 180°.  

Priekšrocības: klāšanas procesā nav jāveic tukšgājieni. 

Trūkumi: jāparedz papildu laiks un līdzekļi drānas ruļļa 

pagriešanai par 180°. Šo klāšanas paņēmienu nevar lietot 

plūksnotām drānām un drānām ar vienvirziena rakstu vai 

Virspuse 

Apakšpuse 

Virspuse 

Apakšpuse 
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Klāšanas paņēmieni Klāšanas shēma Paskaidrojumi 

zīmējumu, jo katrai kārtai tas novietojas pretējā virzienā 

attiecībā pret iepriekšējo kārtu. 

Ar virspusi uz leju 

vienā klāšanas 

virzienā 

 

Izpilde: visas klājuma kārtas klāj ar virspusi uz leju un vienā 

klāšanas virzienā. Klāj tāpat, kā klājot ar virspusi uz augšu vienā 

klāšanas virzienā. Kad drānas kārta ir izklāta, tās gals tiek 

nogriezts visā platumā pie ruļļa. 

Priekšrocības: šo klāšanas paņēmienu izmanto adījumiem, jo to 

nogrieztie gali mēdz rullēties un, lietojot citus klāšanas 

paņēmienus, ir grūti nofiksēt uz augšu uzrullējušos kārtu galus. 

Trūkumi: klāšanas paņēmienu nevar lietot, ja klāšanas laikā 

nepieciešams kontrolēt drānas kvalitāti. 

Ar virspusēm kopā 

vienā klāšanas 

virzienā 

 

Izpilde: pirmo kārtu klāj ar virspusi uz augšu. Kad tā izklāta, 

kārtas gals tiek nogriezts visā platumā pie ruļļa. Ejot atpakaļ – 

tukšgājiena laikā –, rullis tiek pagriezts par 180°, un nākamā 

kārta tiek klāta tajā pašā virzienā, bet ar virspusi uz leju.  

Priekšrocības: šo veidu var lietot plūksnotām drānām 

(piemēram, velvetam, samtam u. c.), lai novērstu kārtu 

izslīdēšanu klāšanas un piegriešanas laikā. 

Trūkumi: šo veidu nevar lietot gadījumos, ja nepieciešams 

klāšanas laikā kontrolēt drānas kvalitāti. Jāparedz papildu laiks 

un līdzekļi drānas ruļļa pagriešanai par 180°. 

Apakšpuse 

Virspuse 

Apakšpuse 

Virspuse 

Apakšpuse 
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Klāšanas paņēmieni Klāšanas shēma Paskaidrojumi 

Ar virspusēm kopā 

abos klāšanas 

virzienos (zigzaga jeb 

šķērslocītā veidā) 

 

Izpilde: drāna tiek klāta abos virzienos. Katras kārtas beigās 

drānu noloka un klāšana turpinās otrā klāšanas virzienā. Pirmā 

kārta ir ar virspusi uz augšu, otrā – ar virspusi uz leju, bet trešā – 

atkal ar virspusi uz augšu. Lieto apaļadītu drānu klāšanai. 

Priekšrocības: tiek ietaupīts laiks un drāna, jo nav nepieciešama 

kārtu nogriešana un var iztikt bez nogriešanas drošības 

uzlaidēm klājuma galos. Ja kārtu atdalīšana tomēr 

nepieciešama, tad nolocītās klājuma kārtas var atdalīt ar šķērēm 

vai nazi.  

Trūkumi: šo veidu nevar lietot gadījumos, ja nepieciešams 

klāšanas laikā kontrolēt drānas kvalitāti, asimetrisku detaļu 

modeļiem; drānām ar vienvirziena rakstu vai zīmējumu viena 

izstrādājuma detaļas tiek piegrieztas no divām klājuma kārtām. 

 

 

Apakšpuse 

Virspuse 

Apakšpuse 
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Kvalitātes prasības klājuma veidošanai 

Klāšanas laikā viena drānas mala tiek līdzināta ar galda kreiso malu un iepriekš uzklātajām drānas 

kārtām ar precizitāti 0,5 cm. Drānas platuma atšķirības starp dažādām klājuma kārtām būs redzamas 

gar galda otru – labo malu. Tāpat precīzi līdzina drānas kārtas arī klājuma vienā galā. Klāšana notiek 

bez drānas spriegošanas (nostiepšanas), operatoram izlīdzinot klājamo drānas kārtu. Šo prasību 

nodrošināšanai tiek izmantoti drānas nospriegojuma mērītāji, elektroniski malas līdzināšanas sensori, 

elektriski klājuma kārtas nogriešanas naži.  

2.1.4. DRĀNAS KLĀŠANAS METODES 

2.2. tabulā uzskaitītas drānas klāšanas metodes. 

2.2. tabula 

Drānas klāšanas metodes 

Manuālā klāšana – iztinot 

ar rokām: 

rullis ar drānu uz statīva 

klāšanas galda galā 

Mehanizētā klāšana – ar 

manuāli pārvietojamiem 

klājratiem: 

rullis ar drānu uz 

pārvietojamiem klājratiem 

Mašīnklāšana – ar 

automatizētu datorvadāmu 

iekārtu: 

rullis ar drānu uz automatizētiem 

datorvadāmiem klājratiem 
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Manuālā klāšana – iztinot 

ar rokām: 

rullis ar drānu uz statīva 

klāšanas galda galā 

Mehanizētā klāšana – ar 

manuāli pārvietojamiem 

klājratiem: 

rullis ar drānu uz 

pārvietojamiem klājratiem 

Mašīnklāšana – ar 

automatizētu datorvadāmu 

iekārtu: 

rullis ar drānu uz automatizētiem 

datorvadāmiem klājratiem 

Operatori katrs no savas 

puses manuāli ar rokām notin 

drānu no ruļļa konkrētās 

klājuma kārtas garumā.  

Piemērots īsiem klājumiem ar 

biežām drānu maiņām, 

rakstainām u. c. efektdrānām.  

Klājot rūtainu drānu, tā tiek 

uzdurta uz speciālām adatām, 

kas novietotas uz klāšanas 

galda. Adatas novieto rūšu 

krustpunktos, lai klāšanas 

laikā precīzi saskaņotu drānas 

rakstu. 

Drānu notin no ruļļa, kas 

atrodas uz pārvietojamiem 

klājratiem. Klājrati tiek 

manuāli pārvietoti virs 

klāšanas galda turp un 

atpakaļ. Klājrati var būt 

apgādāti ar kārtas 

izlīdzinātāju un drānas 

malas līdzinātāju.  

Piemērots gariem 

klājumiem no smagiem 

drānu ruļļiem. Metode ir 

efektīva un piemērota 

plašražošanai. 

Pārvietojamie klājrati, uz kuriem 

atrodas drānas rullis, ir pilnībā vai 

daļēji automatizēti ar datorizētu 

vadību, kas apmierina lielsēriju 

ražošanas prasības. Iekārtas 

komplektācijā ietilpst ruļļa 

uzstādīšanas un drānas ievēršanas 

mehānismi, drānas malas 

izlīdzināšanas un kārtu nogriešanas 

mehānismi, speciāla platforma 

operatoram, kurš pārvietojas kopā 

ar automatizētajiem klājratiem. 

Ieteicams noskatīties video: 

www.youtube.com/watch?v=3zvhniT

WhpY 

Ieteicams noskatīties video: 

www.youtube.com/watch?v=XVZi

TF69d5s 

Ieteicams noskatīties video: 

www.youtube.com/watch?v=JHnGggHmyi

A 

2.1.5. MANUĀLĀS KLĀŠANAS PROCESS 

Manuālā klāšana paredzēta mazsēriju ražošanai. To var izmantot visiem drānu veidiem. Lielsēriju 

ražošanā manuālo izklāšanu lieto drānām ar sarežģītu rakstu. Salīdzinot ar automatizēto klāšanu, 

tehniskā aprīkojuma izmaksas ir zemas, bet arī ražība ir neliela. Galvenā problēma manuālajā klāšanā 

ir ierobežotas iespējas izklāt drānu bez tās nostiepuma, kas ir sevišķi svarīgi elastīgām drānām. 

Procesa raksturojums 

Manuālo klāšanu veic uz klāšanas galda ar gludu virsmu. Drānas ruļļa turētājs (sk. 2.1. att.) var būt 

fiksēts pie galda vai atrasties blakus tam. Ja tiek izmantots automatizēts drānas nogriezējs, to var 

pievienot klāšanas galdam blakus drānas turētājam. Pirms klāšanas procesa sākšanas uz turētāja 

http://www.youtube.com/watch?v=3zvhniTWhpY
http://www.youtube.com/watch?v=3zvhniTWhpY
http://www.youtube.com/watch?v=XVZiTF69d5s
http://www.youtube.com/watch?v=XVZiTF69d5s
http://www.youtube.com/watch?v=JHnGggHmyiA
http://www.youtube.com/watch?v=JHnGggHmyiA
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uzliek drānas rulli. To uz turētāja var iekārtot klāšanai gan ar virspusi uz augšu, gan uz leju – atkarībā 

no paredzētā klāšanas paņēmiena (sk. 2.1. tabulu). Manuālā klāšana notiek šādos etapos: 

▪ lekālu izvietojuma zīmēšana vai drukāšana; 

▪ drānas klāšana kārtu klājumā; 

▪ lekālu izvietojuma fiksēšana uz klājuma virskārtas. 

Lekālu izvietojuma zīmēšana vai drukāšana 

Lekālu izvietojumu uz papīra (sk. 2.3. att.) var veidot manuāli vai drukājot ar speciālu izdrukas iekārtu – 

ploteri. Manuāli to izveido, apvelkot ar drēbnieka krītu griezumdetaļu lekālus, kas izvietoti uz papīra 

vai augšējās klājuma drānas kārtas. Uz papīra uzzīmēts lekālu izvietojums tiek uzklāts un fiksēts uz 

augšējās klājuma kārtas. Uz lekālu izvietojuma ir šādas atzīmes: 

▪ klājuma sākuma un beigu atzīme; 

▪ salaiduma atzīmes: vieta klājumā, kur drānas kārtu var pārgriezt, netraumējot detaļas, 

un turpināt klājumu ar drānas pārsegumu; 

▪ vietas, kur mainās piegriežamo izstrādājumu izmērs: pakāpienklājumiem. 

 

2.3. attēls. Lekālu izvietojums uz papīra 

Drānas manuāla klāšana kārtu klājumā 

Klāšanas sākumā uz galda tiek uzklāts speciāls zemklājuma papīrs (sk. 2.1.1. nodaļu). Tā slīdošā virsma 

nodrošina visa klājuma ērtu pārvietošanu pa galdu, nebojājot drānas pirmo kārtu klājumu 

pārvietošanas laikā. Klāšanu veic divi strādnieki – katrs savā galda pusē, pārvietojot drānu no klājuma 

sākuma līdz beigām (sk. 2.4. att.). 
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2.4. attēls. Drānas manuālā klāšana kārtu klājumā  

Ieteicams noskatīties video:  www.youtube.com/watch?v=3zvhniTWhpY 

Viens strādnieks seko klājuma novietojumam gar vienu galda malu ar precizitāti ±0,5 cm, bet otrs seko 

drānas gludai izklāšanai bez nostiepuma un krokojuma. Kad drānas kārta ir izklāta, tās galu nogriež 

vai noloka (zigzaga klāšanas gadījumā (sk. 2.1. tab.)). Klāšana atkārtojas, līdz ir izklātas visas 

nepieciešamās drānas kārtas. Starp drānas kārtām var izklāt sadalošo starpkārtu papīru, lai atdalītu 

dažādus drānu ruļļus. 

Drānas galu var nogriezt ar dažādiem paņēmieniem: 

▪ ar nogriezēju klājuma galā. Nogriezējs var būt manuāls, pusautomātisks vai 

automātisks. To izmanto gandrīz visiem drānu veidiem, izņemot drānām ar palielinātu 

elastību. Tā ir visērtākā metode; 

▪ ar šķērēm manuāli – divi strādnieki griež drānu katrs no savas puses. Griešanas kvalitāte 

ir zemāka, un produktivitāte arī ir mazāka; 

▪ ar nazi – precīzi nolocīta drāna gar metāla lineālu tiek griezta ar nazi pa locījuma vietu. 

Šī ir ātrāka un kvalitatīvāka griešanas metode, salīdzinot ar griešanu ar šķērēm; 

▪ noplēšot drānu. Var izmantot izteikti plāniem audumiem ar precīzu audu izvietojumu 

(dabīgs zīds, plāna kokvilna). Ļoti plānām drānām šī ir vienīgā griešanas metode. 

Klājuma garums 

Klājuma garums atkarīgs no lekālu izvietojuma garuma. Nav izdevīgi veidot īsu klājumu, jo kārtu 

fiksēšana un griešana ir vienlīdz ilga gan īsam, gan garam klājumam. Īsu lekālu izvietojumus ir 

izdevīgāk savietot secīgi vienu aiz otra, apvienojot vienā izvietojumā vai klāt vienu virs otra 

pakāpienklājumā (sk. 2.2. att.). Ja klājums ir pārāk garš, klāšanas process ir fiziski grūts. Manuālai 

klāšanai optimālais klājuma garums ir 4–7 m. 

http://www.youtube.com/watch?v=3zvhniTWhpY
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Drānas kārtu skaits klājumā 

Drānas kārtu skaits atkarīgs no sērijas apjoma, drānas īpašībām (biezums, slīdamība, struktūra) un no 

rokas griešanas instrumenta tehniskajām iespējām. Griežot ar taisnā naža mašīnām – vertikālā naža 

un lentes piegriešanas mašīnām – kārtu skaits var būt šāds: 

▪ mēteļdrānām: 5–20 kārtas; 

▪ kostīmdrānām: 25–30 kārtas; 

▪ kokvilnas drānām: 100–150 kārtas; 

▪ poliestera, viskozes, zīda drānām: 100–200 kārtas.  

Lekālu izvietojuma fiksēšana uz klājuma virskārtas un klājuma sastiprināšana 

kopā  

Uz speciāla papīra izdrukātu lekālu izvietojumu uzliek uz klājuma virskārtas. Gar malām to pieknaģē 

klājumam ar speciāliem saspiedējiem – knaģiem (sk. 2.5. att.). 

 

2.5. attēls. Lekālu izvietojuma fiksēšana uz klājuma virskārtas un klājuma sastiprināšana kopā 

Ja drānu kārtu klājums ir mīksts un lekālu izvietojums plāns, tad klājums deformēsies. Lai to novērstu, 

zem stiprinājuma knaģa paliek stingru papīru. Lekālu izvietojumu var izgatavot no līmpapīra, ko ērti 

pielīmēt klājuma virskārtai ar parastu vai speciālu gludekli. Pēc detaļu izgriešanas lekālu izvietojumu 

var viegli noņemt no klājuma virskārtas. Izmantojot lekālu izvietojumu no līmpapīra, var nodrošināt 

lielāku detaļu piegriešanas precizitāti, jo nenotiek izvietojuma pārvietošanās virs klājuma. 

2.1.6. MANUĀLĀS KLĀŠANAS PROCESA VEIDI 

Vienkāršākajā variantā manuālās klāšanas laikā drānas rullis ir fiksēts stacionārā statīvā galda galā. 

Drānu uzklāj pāri galdam manuāli. Pastāv arī iespēja drānas ruļļa turētāju pārvietot gar klāšanas galdu 

un pagriezt to klāšanas garenvirzienā. Tādējādi ar manuālo klāšanu var realizēt visus piecus drānu 

klāšanas paņēmienus (sk. 2.3. nodaļu): ar virspusi uz augšu vienā virzienā; ar virspusi uz leju vienā 

Lekālu izvietojums 

Drānas kārta 

Stingrs papīrs 

Saspiedējs 
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virzienā; ar virspusi uz augšu abos virzienos; ar virspusēm kopā vienā virzienā; ar virspusēm kopā abos 

virzienos (zigzagā). 

Ar drānas virspusi uz augšu vai uz leju vienā virzienā 

Drānas rullis ir fiksēts turētājā ar virspusi uz augšu (sk. 2.6. att.) vai uz leju (sk. 2.7. att.). 

 

2.6. attēls. Drānas klāšana ar virspusi uz 

augšu vienā virzienā 

 

2.7. attēls. Drānas klāšana ar virspusi uz leju vienā 

virzienā 

Divi strādnieki izklāj drānu, turot to rokās katrs savā galda pusē. Nonākot galda otrā galā, uzklātās 

drānas kārtas galu nolīdzina ar apakšējās kārtas galu. Ejot atpakaļ – tukšgājienā, strādnieki izlīdzina 

uzklāto kārtu un pie drānas ruļļa to nogriež. Uzklāj piegriešanas uzdevumā norādīto kārtu skaitu, kas 

var būt pāra vai nepāra skaitlis.  

Ar drānas virspusi uz augšu abos virzienos 

Drānas rullis ir fiksēts horizontāli pagriežamā ruļļa turētājā ar virspusi uz augšu (sk. 2.8. att.). Drānas 

gals tiek nostiprināts galda kreisajā malā, un divi strādnieki, virzot klājratus ar drānas rulli virs galda 

pa labi, izklāj drānu ar virspusi uz augšu, nolīdzinot gar galda kreiso malu. 

 

2.8. attēls. Drānas klāšana ar virspusi uz 

augšu abos virzienos 

 

2.9. attēls. Drānas klāšana ar virspusēm kopā 

vienā virzienā 

Virspuse Klāšanas virziens

Darba gājiens Tukšgājiens

Virspuse Klāšanas virziens 

Darba gājiens Tukšgājiens 

Apakšpuse Klāšanas virziens

Darba gājiens Tukšgājiens

Apakšpuse Klāšanas virziens 

Darba gājiens Tukšgājiens 

Virspuse Klāšanas virziens

Apakšpuse

Karietes pagriešana 
ap savu asi

Karietes kustība gar galdu

Darba gājiens Darba gājiens

Virspuse 

Apakšpuse 

Klāšanas virziens 

Karietes kustība pa galdu 

Karietes pagriešana ap 

savu asi 
Darba gājiens Darba gājiens 

Virspuse Klāšanas virziens

Apakšpuse
Karietes pagriešana ap savu asi

Darba gājiens Tukšgājiens

Apakšpuse 

Virspuse Klāšanas virziens 

Karietes pagriešana 

ap savu asi Darba gājiens Tukšgājiens 



 

2. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGRIEŠANA 

 
116 

Drānas galu nogriež galda labajā malā pie drānas ruļļa, izlīdzinot to ar iepriekš uzklāto kārtu. Drānas 

rulli pagriež par 180 grādiem, drānas galu nostiprina virs iepriekš izklātās kārtas un tad klāj nākamo 

kārtu ar virspusi uz augšu virzienā no labās uz kreiso pusi. Uzklāj piegriešanas uzdevumā norādīto 

kārtu skaitu.  

Ar drānas virspusēm kopā vienā virzienā 

Drānas rullis ir fiksēts vertikāli pagriežamā ruļļa turētājā ar virspusi uz augšu (sk. 2.9. att.). Divi 

strādnieki izklāj drānu, turot to rokās katrs savā galda pusē. Nonākot galda otrā galā, uzklāto drānas 

kārtas galu nolīdzina ar iepriekš uzklāto. Ejot atpakaļ – tukšgājienā, strādnieki izlīdzina uzklāto kārtu 

un pie drānas ruļļa to nogriež. Drānas rulli pagriež par 180 grādiem tā, lai drānas virspuse būtu uz leju, 

un tad klāj nākamo kārtu. Uzklāj piegriešanas uzdevumā norādīto kārtu skaitu. Lieto vienkrāsainām 

un drānām ar simetrisku zīmējumu visā to platumā. Klājumā jāklāj pāra skaita kārtas. 

Ar drānas virspusēm kopā abos virzienos (zigzagā) 

Zigzaga veids – 1. un 2. kārtā drānu novieto ar virspusi pret virspusi, bet 3. un 4. kārtā – ar apakšpusi 

pret apakšpusi (sk. 2.10. att.). Nav jāveic kārtu nogriešana, ruļļa pagriešana un tukšgājieni. 

Drānas rullis ir fiksēts pagriežamā ruļļa turētājā ar virspusi uz augšu. Divi strādnieki izklāj drānas kārtu, 

tās galu atloka un izlīdzina attiecībā pret iepriekš uzklāto kārtu. Nākamo kārtu klāj ar virspusi uz leju. 

Uzklāj piegriešanas uzdevumā norādīto kārtu skaitu. Klājuma procesu var vienkāršot, ja izmanto 

automatizētu klāšanas iekārtu. 

 

2.10. attēls. Drānas klāšana ar virspusēm kopā abos virzienos 

Virspuse Klāšanas virziens 

Apakšpuse 
Locītā drānas kustība 

Darba gājiens Darba gājiens 
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Automatizētās klāšanas galvenās iekārtas un mehānismi 

Automatizētās klāšanas galvenās iekārtas ir klāšanas galds un tā garenvirzienā automātiski 

pārvietojami klājrati, uz kuriem atrodas drānas rullis (sk. 2.11. att.). Klājrati var būt pilnībā vai daļēji 

automatizēti ar datorizētu vadību. Šāda veida klāšanas iekārta apmierina lielsēriju ražošanas prasības. 

Iekārtas komplektācijā ietilpst ruļļa uzstādīšanas un drānas ievēršanas mehānismi, drānas malas 

izlīdzināšanas un kārtu nogriešanas mehānismi, speciāla platforma operatoram, kurš pārvietojas kopā 

ar automatizētajiem klājratiem. 

 

2.11. attēls. Automatizēta klāšanas iekārta 

Ieteicams noskatīties video: www.youtube.com/watch?v=JHnGggHmyiA 

Automatizētās klāšanas iekārtas ir apgādātas ar klāšanas ātruma regulētāju. Klāšanas ātrumu var 

mainīt atkarībā no drānas pagarināmības un galda garuma. Šīm iekārtām ir šādi automatizācijas 

elementi: iekārta drānas ruļļa pacelšanai un ielādei, mehānisms drānas ruļļa pagriešanai (rotācijai) 

klāšanas laikā, lai klāšana notiktu bez drānas nostiepuma, ierīce klājuma garuma iestatīšanai, ierīce 

eģesmalu līdzināšanai un drānas nostiepuma līdzsvarošanai (drānu iespējams uzklāt bez nostiepuma 

un bez nepieciešamības pēc tam līdzināt tās malas), pierīce drānas kārtas automātiskai apgriešanai 

klājuma beigās, sensori, kas klāšanas procesā mēra drānas platumu un kārtu skaitu, pierīce iekārtas 

apstādināšanai jebkurā klājuma vietā. Klāšanas iekārtas komplektācijā var būt arī ierīce drānas ruļļa 

pagriešanai un drānas defektu noteikšanas sistēma. 

Klājrati 

Klājrati nodrošina drānas ruļļa pārvietošanu galda garenvirzienā un šķērsvirzienā. Tie sastāv no 

korpusa (sk. 2.12. att.), kas ir piestiprināts pie vadotnēm un nodrošina drānas ruļļa kustību virs galda 

tā garenvirzienā. Pēc noteikta garuma drānas uzklāšanas tie apstājas un virzās pretējā virzienā. 

Klāšanas ātrumu var iestatīt, un tas ir atkarīgs no drānas veida. Drānas rullis tiek ievietots turētājā, kas 

nodrošina drānas ielādi un padošanu klāšanai bez drānas nostiepuma. Tas ir piestiprināts pie korpusa 

un nodrošina drānas ruļļa perpendikulāru pārvietojumu klāšanas procesa laikā (pārvietošanas 

Klāšanas galds Klājrati 

Platforma operatoram 

http://www.youtube.com/watch?v=JHnGggHmyiA
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diapazons līdz 15 cm). Papildus klājrati ir apgādāti ar malas līdzināšanas sensoru, kas nodrošina 

drānas kārtas izlīdzināšanu gar klājuma malu, ar drānas nogriezēju, kas nogriež izklātās drānas galu. 

Uz klājratiem var atrasties arī klāšanas ierīce klāšanai zigzaga režīmā; apaļadītas drānas klāšanas ierīce 

klāšanai zigzaga režīmā; drānas noplēšanas ierīce plāna auduma drānas gabalu noplēšanai. 

 

2.12. attēls. Automatizētās klāšanas klājrati 

Datorizēta klāšanas sistēma 

Datorizēta klāšanas sistēma kontrolē drānas ruļļa iekārtošanu (ielādi), izņemšanu vai noņemšanu, 

ievēršanu un notīšanu. Klāšanas procesa laikā drānas klāšanas sistēma automātiski iestata klāšanas 

ātrumu un mēra klājuma garumu. Lai paceltu drānas rulli no grīdas vai galda, mašīnai var piemontēt 

speciālu drānas ruļļa padevēju. 

Automātiska drānas nogriešanas ierīce 

Drānas nogriezējs ir automātiska griešanas ierīce ar diskveida nazi (sk. 2.13. att.), kas klāšanas procesa 

laikā virzās līdzi klājratiem. 

 

2.13. attēls. Drānas apgriešana tās garumā ar diskveida nazi 

Ieteicams noskatīties video: www.youtube.com/watch?v=EXJjDSOd_6U 

Drānas ielādes ierīce ar padošanu bez nostiepuma 

Korpuss 

Drānas nogriezējs 

Drānas gala satvērējs 

Malas līdzināšanas 

sensors 

http://www.youtube.com/watch?v=EXJjDSOd_6U


 

2. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGRIEŠANA 

 
119 

Kad drānas kārta ir izklāta, diskveida nazis automātiski virzās šķērsām galdam un nogriež drānu. 

Griešana var notikt vienā virzienā (pēc griešanas nazis atgriežas sākuma stāvoklī) vai abos naža 

kustības virzienos. Griešanas nazis tiek asināts automātiski. Naža ātrums ir līdz 200 m/min. Ja drāna ir 

šaurāka par naža griešanas sliedes garumu, griešanas līnijas garumu var regulēt. Automātiska 

augstuma noteikšanas sistēma kontrolē naža minimālo augstumu virs galda. Klāšanas mašīnu var 

apgādāt arī ar drānas plēšanas ierīci. 

Klājuma gala satvērējs 

Klājuma gala satvērējs fiksē klājuma galu, lai tas neizkustētos klāšanas procesa laikā (sk. 2.14  att.). Tas 

ir svarīgi, klājot slidenas drānas. Ir divu veidu klājuma gala satvērēji: stacionāri, kas piestiprināti pie 

galda, lai fiksētu drānu sākumā; pārvietojami gala satvērēji, kas piestiprināti pie klājratiem (klājot ar 

zigzaga klāšanas ierīci). Automatizēti klājot parastas – neslidenas drānas, drānas galu nefiksē ar 

satvērēju, bet vienkārši uzliek drānu uz iepriekšējās drānas kārtas. 

 

2.14. attēls. Pārvietojams klājuma gala satvērējs 

Platforma operatoram 

Speciāla platforma, uz kuras stāv vai sēž operators drānas klāšanas laikā, mašīnai pārvietojoties gar 

klāšanas galdu (sk. 2.15. att.). Ja klāšanas process ir pilnībā automatizēts, tad mašīnai nav 

nepieciešama operatora klātbūtne. 

 

2.15. attēls. Platforma operatoram 
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Vadības sistēma, kontroles ierīces un drošības sistēma 

Vadības sistēma nodrošina precizitāti ±1 mm marķētājierīces novietojumam uz klājuma. Mehāniskām 

vai pusautomātiskām klāšanas mašīnām ir mehāniska apstādināšanas ierīce, kas ar berzes palīdzību 

mašīnu apstādina klājuma beigās. Šo ierīci novieto uz klāšanas galda, lai fiksētu klājuma beigas. Dažām 

pusautomātiskām klāšanas mašīnām apstādināšanai izmanto sensorus. 

Klāšanas procesa regulēšanu, palaišanu, kontroli un apturēšanu veic ar mašīnas vadības paneli, kārtu 

skaitītāju un avārijas slēdžiem. Ar vadības paneli iestata: klājuma garumu; kārtu skaitu klājumā; 

klājuma sākuma punktu; klāšanas veidu; drānas spriegojumu; klāšanas ātrumu; drānas gala griešanas 

ātrumu; griešanas naža asināšanas biežumu; drānas gala griešanas platumu. Kārtu skaitītājs 

automātiski skaita uzklātās drānas kārtas klāšanas procesa laikā un uzrāda atlikušo neuzklāto klājuma 

kārtu skaitu. Mašīnai ir vairāki avārijas slēdži, kas atrodas dažādās vietās. Viens slēdzis atrodas pie 

vadības paneļa. Operators var izmantot arī speciālas marķējuma līnijas mašīnas apstādināšanai, kas 

atrodas gar galdu. Pieskaroties tām, mašīnas darbība apstājas. Cita avārijas sistēma ieslēdzas 

gadījumā, ja uz klāšanas galda nonācis nezināms objekts. Vēl viena drošības sistēma ir paredzēta 

šādiem gadījumiem: lai pasargātu motoru, ja nazis ir iesprūdis klājumā; ja kodēšanas sistēma nevar 

noteikt klājratu stāvokli; ja klājums ir garāks par galdu. 

Automātiska drānas brāķa reģistrēšanas sistēma 

Klāšanas laikā drānas brāķi atklāj operators, vizuāli to novērojot. Ar lāzera staru vai navigatoru uz 

ekrāna operators atzīmē brāķa vietu un pieņem lēmumu par brāķa apiešanu vai atstāšanu klājumā. 

Automatizētajām klāšanas mašīnām ir iespēja automātiski izgriezt nelietojamo drānas daļu un atzīmēt 

to, taču šādas iekārtas ir ievērojami dārgākas, jo nepieciešams speciāls programmnodrošinājums. 

Automatizētas klāšanas iekārtu galvenie rādītāji: 

▪ malu izlīdzināšanas precizitāte:  1–4 mm; 

▪ precizitāte klājuma garenvirzienā:  1–2 mm;  

▪ klāšanas ātrums: 60–100 m/min; 

▪ klājuma augstums: 185–230 mm; 

▪ klājamo drānu platums: 1000–2400 mm; 

▪ ruļļa diametrs: 300–500 mm; 

▪ ruļļa masa: 50–120 kg. 

Klāšanas mašīnu iedalījums pēc klājamās drānas ruļļa maksimālā svara: 

▪ rulllis līdz 60 kg: klāšanas mašīna vieglām drānām (ruļļa diametrs: 300–500 mm); 

▪ rulllis no 100 līdz 200 kg: klāšanas mašīna vidējām drānām (ruļļa diametrs: 500–

700 mm); 

▪ rulllis virs 200 kg: klāšanas mašīna smagām drānām (ruļļa diametrs: virs 700 mm). 
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Speciālām drānām, piemēram, tehniskajām, denimam, izteikti elastīgām (apakšveļas), tubulārajām 

drānām ir paredzētas speciālas klāšanas mašīnas. Tās iedala arī pēc klājuma maksimālā augstuma 

(līdz 30 cm), maksimālā drānas platuma (līdz 350 cm), klāšanas ātruma (līdz 120 m/min). 

2.1.7. AUTOMATIZĒTĀS KLĀŠANAS PROCESS UN KLĀŠANAS VEIDI 

Automatizētās klāšanas procesā drānas rulli ar automātisku iekrāvēju novieto uz klājratu ruļļa 

turētāja, drānas ielādes ierīce automātiski drānas kārtu notin no ruļļa, bez nostiepuma padod drānas 

gala satvērējam. Klājrati tiek automātiski pārvietoti uz klājuma sākumu (parasti galda otrā galā). Tiek 

sākts klāšanas process, klājratiem automātiski pārvietojoties gar klāšanas galdu un notinot drānu no 

ruļļa, un klājot drānu vajadzīgajā garumā. Sasniedzot ieprogrammēto klājuma garumu, drāna tiek 

nogriezta klājuma platumā galda sākumā, un process atkārtojas.  

Pusautomātiskās klāšanas mašīnās drānas ruļļa iekraušanas, notīšanas un padošanas process ir 

pusautomātisks – tos palaiž, piespiežot slēdzi.  

Ja nepieciešams, drānas ruļļa pagriešanu var veikt gan automātiski, gan manuāli. Ruļļa pagriešanas 

process tad ir par 50 % lēnāks, salīdzinot ar pilnīgi automatizētu procesu. 

Klāšanas mašīnu efektīvāka izmantošana ieteicama uz gariem klāšanas galdiem (sk. 2.16. att.), kur 

klāšana notiek uz viena galda, bet uzklātais klājums tālāk ar gaisa spilvenu tiek pārvietots uz nākamo, 

lai atbrīvotu vietu nākamajai klāšanas operācijai. 

 

2.16. attēls. Gari klāšanas galdi 

Pusautomātiskajā klāšanas procesā operators brauc uz platformas vai iet līdzi klājratiem, izlīdzina 

klājumu un, atklājot brāķi, izlemj, vai to atstāt vai izgriezt. Ar speciālu ātruma regulētāju operators var 

mainīt klāšanas ātrumu vai pat apturēt klāšanu. Atsevišķām klāšanas mašīnām ir trīs ātruma 

regulēšanas slēdži – uz priekšu, atpakaļgaitā un “stop”. Šāda tipa mašīnās naža griešanas augstumu 

iestata manuāli. 
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Ar automātiskām klāšanas mašīnām var realizēt visus klāšanas paņēmienus (sk. 2.1. tab.) un veidus 

(sk. 2.1.6. nodaļu) – ar virspusēm kopā vienā vai abos virzienos, ar virspusi uz augšu un ar virspusi uz 

leju vienā vai abos virzienos. 

2.1.8. MANUĀLAS UN AUTOMATIZĒTAS KLĀŠANAS SALĪDZINĀJUMS 

2.3. tabulā salīdzināti manuālais un automatizētais klāšanas paņēmiens un norādītas to izmantošanas 

priekšrocības un trūkumi. 

2.3. tabula 

Klāšanas veidu salīdzinājums 

Parametrs Manuālā klāšana Automatizētā klāšana 

Klāšanas 

aprīkojums 

Klāšanas galds 

Drānas padevējs 

Drānas apgriezējs 

Klāšanas galds 

Klāšanas mašīna 

Klāšanas principi Uzdota skaita kārtu klāšana 

Bojājuma vizuāla 

identificēšana (veic operators) 

Drānas gabalu salaiduma 

vietas iezīmēšana (veic 

manuāli ar marķieri) 

Uzdota skaita kārtu klāšana 

Bojājuma vizuāla identificēšana (veic 

operators) 

Drānas gabalu salaiduma vietas iezīmēšana 

(nodrošina speciāls 

programmnodrošinājums) 

Klāšanas metode Manuāla – visiem drānu 

veidiem 

Automatizēta – augstas kvalitātes drānām vai 

iepriekš kontrolētām drānām 

Metodes 

priekšrocības 

Iespēja izklāt visu veidu 

drānas 

Zemas izmaksas 

Klāšana bez drānas nostiepuma (jaunāko 

modeļu klāšanas iekārtām ar speciāliem 

klājratiem, kas nodrošina drānas ruļļa 

pagriešanu (rotāciju) klāšanas laikā) 

Augsta produktivitāte 

Nepieciešams tikai viens operators 

Operatoram maza darba slodze 

Metodes trūkumi Nevar izvairīties no drānas 

nostiepuma, kas veidojas 

klāšanas procesā 

Zema produktivitāte 

Nepieciešami divi operatori 

Liela fiziska darba slodze 

Augstas iekārtas izmaksas 

Nevar izklāt drānas ar sarežģītu rakstu (svītras, 

rūtis, motīvi u. c.)  
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2.1.9. KLĀJUMA APSTRĀDE UN KVALITĀTES KONTROLE 

Klājuma apstrāde ietver tehnoloģiskās operācijas – lekālu kontūru apzīmēšanu un uznešanu uz 

klājuma, klājuma kvalitātes kontroles operācijas un klājuma marķēšanu. 

Ir šādi lekālu kontūru uznešanas veidi: 

▪ lekālu izvietojuma apzīmēšana ar krītu, zīmuli vai marķieri tieši uz klājuma virskārtas; 

▪ lekālu izvietojuma zīmēšana uz virsklājuma papīra. 

Lekālu kontūru apzīmēšanu uz klājuma virsējās kārtas var veikt jau sagatavošanas cehā vai 

piegriešanas cehā. Lekālu novietojuma zīmēšanu uz papīra veic drānām ar slidenu virsmu, kad uz 

drānas ir slikti redzamas zīmuļa vai krīta līnijas, kā arī šūto izstrādājumu plašražošanā ar datorizētām 

lekālu projektēšanas un plotēšanas sistēmām CAD (Automatizētās vadības sistēmas). To paveic 

izstrādājumu projektēšanas beigu posmā eksperimentālā ceha iecirkņos. Šādi izstrādāts lekālu 

izvietojums ir ar lielāku precizitāti. 

Ja drānai ir tekstildefekti (sk. 1.4. nodaļas sadaļu “Drānu defekti”), tad ieteicamāka ir lekālu kontūru 

novietojuma apzīmēšana tieši uz drānu klājuma virsējās kārtas, kas samazina drānas atgriezumus. 

Klājuma kvalitātes kontroles operācijās pārbauda: 

▪ klājuma precizitāti – malas līdzenumu gar vienu tā garenmalu un klājuma galos; 

▪ drānas zīmējuma sakritību klājuma kārtām; 

▪ drānas kārtu skaitu klājumā un atbilstību piegriešanas uzdevumam. 

Lai pēc piegriešanas nekļūdīgi sakomplektētu viena izstrādājuma piegrieztās detaļas, uz drānu 

klājuma augšējās kārtas bez katra lekāla kontūrlīnijām vēl norāda lekālu izvietojuma numuru, 

piegriežamā izstrādājuma izmēru un augumlielumu, tā veicot klājuma marķēšanas operāciju. To 

izpilda ar izmazgājamu līdzekli, ar krītu vai pielīmējamām papīra etiķetēm (metoetiķetēm). 

Pēc detaļu paku piegriešanas pārbauda augšējās, apakšējās un vidējās klājuma kārtas detaļu kontūru 

atbilstību izstrādājuma lekālam. Veic griezumdetaļu pilnīgu vai daļēju marķēšanu, piestiprinot 

līmējamās etiķetes vai uzrakstot uz drānas apakšpuses ar drēbnieka krītu vai speciālu zīmuli. 
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2.2. DRĀNU MANUĀLĀ UN AUTOMATIZĒTĀ PIEGRIEŠANA 

Piegriešana ir process, kurā noteikta garuma gabalos iepriekš sagrieztas un klājumā saklātas drānas 

tiek sagrieztas visā klājuma biezumā pa manuāli vai datorizēti atzīmētām, vai automatizēti vadāmām 

līnijām. Piegriešanu var realizēt gan manuāli ar mehāniskām iekārtām, gan ar datorvadāmu iekārtu 

kompleksiem. 

2.2.1. PIEGRIEŠANAS PROCESA GALVENIE RAKSTUROTĀJI 

Manuālā un automatizētā piegriešana notiek pēc vienotiem principiem. Lai nodrošinātu piegriešanas 

procesu, ir nepieciešamas iekārtas: piegriešanas galds; piegriešanas procesa mehāniskie vai 

automatizētie līdzekļi; piegriešanas palīglīdzekļi – atsvari, aizsargcimdi u. c. 

 

2.17. attēls. Manuālās piegriešanas galvenie raksturotāji 

Piegriešanas galds 

Piegriešanai ir nepieciešams gluds galds (sk. 2.1. att.), kura platumam jābūt vismaz 20 cm lielākam par 

platāko uz galda piegriežamo drānu. Manuālajai piegriešanai var izmantot to pašu klāšanas galdu. 

Piegriešanas galda garums nav noteikts, bet tas ir atkarīgs no ražotnē izgatavojamā sortimenta veida 

un no telpas izmēriem. Galds var sastāvēt no vairākām sekcijām, tam jābūt izturīgam, galda virsma 

var būt arī perforēta (izurbti caurumi), lai ar saspiestu gaisu pa galda virsmu būtu vieglāk pārvietot 

smagus klājumus. 

Drānas piegriešanas process 

Piegriešana notiek ar griešanas instrumentu (šķērēm, nazi vai lāzera staru), griežot kārtu klājumu visā 

klājuma biezumā pa griešanas līnijām, kas ir atzīmētas uz drānas virskārtas vai uz uzlikta lekālu 

izvietojuma papīra, vai saskaņā ar speciālas datorprogrammas vadību – automatizētas piegriešanas 

gadījumā. 

Klāšanas process Piegriešanas process 

Taisnā naža 

iekārta 

Lentes naža 

iekārta 

Diskveida 

naža iekārta 
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Piegriešanas iekārtas 

Drānas kārtu klājuma griešana notiek ar manuālām vai automatizētām iekārtām. Manuālās 

piegriešanas iekārtas ir taisnā naža piegriešanas iekārta (sk. 2.23. att.) un diskveida naža piegriešanas 

iekārta (sk. 2.24. att.), ar kurām veic sākotnējo piegriešanu jeb klājuma sadalīšanu daļās, un lentes 

naža piegriešanas iekārta (sk. 2.25. att.), ar kuru veic atsevišķo detaļu paku izgriešanu no sadalītā 

klājuma daļām. Automatizētās piegriešanas iekārta ir datorizēti vadāma griešanas galva, kuru virza 

griezējrati (sk. 2.29. att.). 

2.2.2. MANUĀLĀS PIEGRIEŠANAS PROCESS 

Manuāli var piegriezt visu veidu drānas. Salīdzinot ar automatizēto piegriešanu, paņēmienam ir daudz 

mazāka produktivitāte, taču nepieciešamais aprīkojums ir daudz lētāks un ir zemākas iekārtu servisa 

izmaksas. Manuālo piegriešanu plaši izmanto mazos un vidēja lieluma uzņēmumos – mazu un vidēju 

apjomu šūto izstrādājumu sēriju ražošanā. To lieto arī plašražošanā, izgatavojot produkciju no 

sarežģītu rakstu un struktūras drānām. Piegriešanas precizitāte ir atkarīga no iekārtām un no 

strādājošo iemaņām. Manuālās piegriešanas galvenā problēma ir nespēja izvairīties no drānu kārtu 

savstarpējā novietojuma nobīdes piegriešanas procesā. 

Četri manuālās piegriešanas etapi. 

1. etaps. Gara klājuma sadalīšana mazākās daļās 

Tiek nodalītas klājuma daļas – bloki ar lielām piegriežamā izstrādājuma līdzīgām detaļām vai mazām 

detaļām, vai dublējamām detaļām. 

 

2.18. attēls. Klājuma sadalīšana daļās 

2.18. attēlā redzamas baltas lielās detaļas, tumšas mazās detaļas un punktotas dublējamā detaļas. 

Dublējamām detaļām bloku piegriež ar uzlaidi: visapkārt 15–30 mm (atkarībā no pamatdrānas 

rūkamības dublēšanas procesā). Klājuma sadalīšanai blokos izmanto diskveida piegriešanas mašīnas 
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(kārtu skaits līdz 12 gab.) un taisnā naža piegriešanas mašīnas. Ja kārtu skaits klājumā ir neliels vai 

piegriežamās izstrādājuma detaļas ir viendabīgas (tuvas pēc lieluma vai netiek dublētas), tad klājuma 

dalīšanu blokos var neveikt. 

2. etaps. Izstrādājumu detaļu paku sākotnējā piegriešana ar uzlaidēm vai klājuma 

daļu izgriešana 

Veicot detaļu sākotnējo piegriešanu, visapkārt detaļu kontūrām atstāj 10–20 mm uzlaidi (sk. 2.19. att.). 

Tas ir pirmais piegriešanas solis, kuru veic šādos gadījumos: 

▪ ja atsevišķai detaļai būs nepieciešama dublēšana; 

▪ ja drānai ir sarežģīts, griezumdetaļām papildus saskaņojams raksts. 

Parasti uz lekālu izvietojuma ir atzīmētas detaļas kontūras un uzlaides kontūras. Piegriešanai izmanto 

manuālās diskveida piegriešanas mašīnas (kārtu skaits līdz 12 gab.) un taisnā naža piegriešanas 

mašīnas. 

 

2.19. attēls. Sākotnēji ar uzlaidi 

piegriezta detaļa 

 

2.20. attēls. Paka ar precīzi piegrieztām 

detaļām 

3. etaps. Atsevišķo detaļu precīzā izgriešana 

Šajā etapā detaļu izgriež precīzi pa tās lekāla kontūrlīniju bez uzlaidēm (sk. 2.20. att.). Piegriešanas un 

pārvietojumu laikā klājuma drānas kārtas nedrīkst nobīdīties viena attiecībā pret otru, tāpēc sākotnēji 

atdalīto vai izgriezto klājuma daļu malas papildus sasprauž ar knaģiem. Piegriešanai izmanto 

galvenokārt lentes naža stacionārās piegriešanas mašīnas, bet, ja tādas nav, tad manuāli vadāmās 

diskveida (kārtu skaits līdz 12 gab.) un taisnā naža piegriešanas mašīnas. Mazas detaļas vēlams 

vienmēr piegriezt ar stacionāru lentes naža mašīnu, kas spēj nodrošināt lielu griešanas precizitāti. Ja 

detaļas ir jādublē, tad to dublētās klājuma daļas tiek saliktas atpakaļ bloku pakās un izgrieztas jau 

3. etapā precīzi ar lentes naža mašīnu. 
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4. etaps. Speciāli iegriezumi un marķējumi uz griezumdetaļām 

Speciāli iegriezumi un marķējumi uz griezumdetaļām nepieciešami, lai detaļu sašūšanas laikā pareizi 

savietotu griezumdetaļu malas un ieloces, lai veidotu noteikta garuma savienojumus u. tml. 

Iegriezumi detaļu malās jeb griezumdetaļu montāžiezīmes 

Detaļas malās veido kontūrlīnijai perpendikulārus iegriezumus, kuru dziļums ir atkarīgs no drānas 

veida un vīles uzlaides platuma. Mazirstošām drānām marķēšanas iezīmju dziļums ir 3–5 mm, bet 

adījumdrānām un irstošiem audumiem – 2–3 mm ar vidējo precizitāti 1 mm. Attālumam starp diviem 

iegriezumiem ir jābūt ne mazākam par 1 mm. Iegriezumus parasti veido ar tām pašām piegriešanas 

iekārtām – manuālajām vertikālā naža un stacionārajām lentes naža mašīnām, ar kurām 3. etapā 

precīzi izgriež atsevišķās detaļu pakas. Diskveida naža mašīnas montāžiezīmju iegriešanai neizmanto. 

Montāžiezīmes dabisko šķiedru drānu detaļās var iegriezt arī ar speciālu karstā naža malas iegriešanas 

iekārtu, kas veido V formas iegriezumu (sk. 2.21. att.). 

 

2.21. attēls. Montāžiezīmju iegriezumi un urbumi griezumdetaļās 

Montāžiegriezumus griezumdetaļās veido ar taisnā naža (sk. 2.23. att.) vai lentes naža (sk. 2.25. att.) 

piegriešanas iekārtām. 

Adaturbja veidotās jeb urbtās iezīmes uz griezumdetaļām  

Adaturbja iezīmes ir apaļas atveres uz detaļām iešuves gala norādei vai uzšujamo detaļu vietu 

atzīmēšanai (kabatu detaļas, uzšujami aizdares elementi, aplikācijas u. tml.). Šie caurumi ir jāizurbj tā, 

lai tie uz detaļas pēc šūšanas nebūtu redzami. 

Urbtās iezīmes veido ar dažādu diametru speciālu urbjadatu, kas var būt arī uzkarsēta, un to darbina 

speciāla urbumu veidošanas iekārta. Uzkarsētu adatu lieto dabisku šķiedru drānām, lai urbšanas 

Iegriezumi Urbtās iezīmes 
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procesa laikā kārtas nenobīdītos. Strādājot ar sintētisko šķiedru drānām, urbjadatu nedrīkst uzkarsēt, 

jo to kārtas urbuma vietā sakusīs kopā. 

 

2.22.  attēls. Adaturbis griezumdetaļu iezīmju urbšanai 

2.2.3. MANUĀLĀS PIEGRIEŠANAS IEKĀRTAS 

Drānu kārtu klājuma manuālo piegriešanu parasti veic divos posmos ar šāda veida piegriešanas 

iekārtām: 

▪ ar pārvietojamu – taisnā naža vai diskveida naža – iekārtu; 

▪ ar stacionāru lentes naža iekārtu. 

2.4. tabula 

Manuālās piegriešanas iekārtu pazīmes 

Pazīmes Taisnā naža iekārtas 
Diskveida naža 

iekārtas 

Stacionārās lentes naža 

iekārtas 

Lietojums 100–60 mm augstiem 

klājumiem (maksimāli 

līdz 330 mm augstiem 

tradicionālu drānu 

klājumiem). 

Sākotnējai detaļu 

piegriešanai no salīdzinoši 

zemiem klājumiem: 20–100 

mm (aptuveni 12 drānu 

kārtas). 

Slidenas virsmas drānām, 

oderdrānām. 

Mazu un vidēji lielu detaļu 

paku precīzai piegriešanai 

augstumā līdz 300 mm. 
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Taisnā naža iekārtas lietojums ir neierobežots, bet trūkumi ir mazais ātrums un vibrācijas (sk. 

2.31. att.). Iekārtai ir naža asināšanas funkcija. Speciālu drānu piegriešanai ir jālieto speciāls 

griezējinstruments (piemēram, lai piegrieztu buru audumu, jālieto konisks nazis ar zobveida asmeni, 

bet neoplasta materiāliem – nazis ar viļņveida asmeni). Ar taisnā naža iekārtām var piegriezt līdz 

330 mm augstus drānu kārtu klājumus. 

Trūkumi Mazs griešanas ātrums 

un vibrācijas. 

Ar gludasmeņa nazi 

nevar kvalitatīvi 

piegriezt īpašdrānas 

(funkcionālās drānas) 

ar speciālu apdari. 

Piemēram, lai 

piegrieztu blīvu, biezu 

piesūcinātu buru 

audumu, jālieto 

konisks nazis ar 

zobveida asmeni. 

Nevar piegriezt klājuma 

daļas vai detaļas pa 

samazināta liekuma rādiusa 

kontūrlīnijām (klājuma 

apakšējās kārtas detaļas 

laukums attiecībā pret 

augšējās kārtas detaļas 

laukumu ievērojami 

samazinās, atšķiras to 

attiecīgo kontūrlīniju 

garumi).  

Paaugstinātas bīstamības 

iekārta. 

Tehniskie 

raksturlielumi 

Naža garums:  

120–330 mm. 

Naža platums:  

10–20 mm. 

Naža biezums:  

0,40–0,45 mm. 

Piegriežamā klājuma 

augstums:  

100–160 mm; 

Naža ātrums:  

30–40 m/s; 

Iekārtas svars:  

11,8–18,0 kg. 

Naža diametrs 80–200 mm – 

visbiežāk izmanto 100–

110 mm. 

Naža forma: apaļš, 

10 skaldņu, 4 skaldnes (ar 

noapaļojumiem). 

Iekārtas svars: 3–11 kg. 

Maza, kompakta iekārta: 

naža diametrs – 50 mm; 

svars – 0,5–1,5 kg, var 

darboties bez 

elektropievada – no 

elektroakumulatoru 

elementiem. 

Piegriežamā klājuma 

augstums: 120–300 mm. 

Lentes garums: 2825, 

3500, 3795, 3800, 3860, 

4000, 4435, 4920 mm. 

Lentes platums: 10, 12, 15, 

20, 35 mm (visbiežāk 10, 

15, 20 mm). 

Lentes biezums: 0,45–

0,50 mm. 

Naža ātrums: iestatīts 14–

16 m/s vai variējams 

griešanas laikā: 8–18 m/s, 

līdz pat 30 m/s. 

Piegriešanas galda 

garums: 1500–2806 mm. 

Piegriešanas galda 

platums: 900–1500 mm. 

Piegriešanas galda 

augstums: 820–920 mm. 

Papildu 

aprīkojums 

Naža asināšanas 

funkcija. 

 Naža asināšanas funkcija. 

Gaisa spilvena sistēma 

ērtākai detaļu padošanai 

griešanas zonā. 
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2.23. attēls. Taisnā naža 

piegriešanas iekārta 

Ieteicams noskatīties 

video: 

www.youtube.com/watch?v=f

9LVaek03oQ 

  

2.24. attēls. Diskveida naža 

piegriešanas iekārta 

Ieteicams noskatīties  

video: 

www.youtube.com/watch?v=qC

9g6GuU3b8 

 

2.25. attēls. Lentes naža 

piegriešanas iekārta 

Ieteicams noskatīties 

video: 

www.youtube.com/watch?v=2i

Az9VfPXcc 

Diskveida naži izmantojami sākotnējai detaļu piegriešanai detaļām ar taisnām garām kontūrlīnijām 

un lielizmēra detaļām (sk. 2.24. att.). Tos nevar izmantot detaļām ar mazu liekuma rādiusu un ar asiem 

stūriem. Diskveida nažus izmanto, lai sadalītu trikotāžas un dabisko šķiedru drānu zemus klājumus. 

Ar diskveida naža iekārtu var piegriezt drānu kārtu klājumus no 25 līdz 100 mm augstumā. Lieto 

slidenas virsmas drānu (oderdrānu) piegriešanai. 

Pēc sākotnējās piegriešanas klājuma gabali tiek padoti uz precīzās piegriešanas iecirkni, kurā izmanto 

stacionāru piegriešanas iekārtu ar lentes nazi (sk. 2.25. att.). Pie lentes naža piegriešanas iekārtas 

piegriežamās detaļas nokļūst vai nu pa pārvietojamu galda virsmu, vai ar speciālu transportlentes 

transportieri, vai arī atnesot vai atvedot ar ratiem. 

Ar lentes piegriešanas iekārtu var piegriezt līdz 250 mm augstus drānu kārtu klājumus un piegriešanas 

ātrumu var regulēt. Iekārtas galds ir apgādāts ar gaisa spilvena sistēmu ērtākai detaļu padošanai 

griešanas zonā. 

2.2.4. MANUĀLO PIEGRIEŠANAS IEKĀRTU APKOPE 

Iekārtu ražotāji ir paredzējuši speciālus norādījumus piegriešanas iekārtu tehnisko apkopju veikšanai. 

2.26. attēlā ir norādītas vietas iekārtā, kur nepieciešama apkope (tās var mainīties atkarībā no iekārtas 

ražotāja). 

http://www.youtube.com/watch?v=f9LVaek03oQ
http://www.youtube.com/watch?v=f9LVaek03oQ
http://www.youtube.com/watch?v=qC9g6GuU3b8
http://www.youtube.com/watch?v=qC9g6GuU3b8
http://www.youtube.com/watch?v=2iAz9VfPXcc
http://www.youtube.com/watch?v=2iAz9VfPXcc
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A – eļļas rezervuārs 

D – naža asināšanas atslēgšanas 

slēdzis 

E – naža asināšanas slēdzis 

F – rokrats 

H – atbrīvošanas slēdzis 

K – caurule 

L – caurule 

M – eļļošanas vietas 

N – siksnas vārpstas padeves sistēma 

O – siksnas skriemelis 

P – spraudnis 

Q – vāks 

R – piespiedējpēdas nolaidējs 

S – asinātājs 

T – pēdas pacelšanas rokturis 

2.26. attēls. Taisnā naža piegriešanas iekārtas regulāri apkopjamās daļas 

Tīrīšana 

Katru dienu – jānoņem nazis un ar naža vadotņu tīrītāju jāiztīra naža vadotnes. 

Divas reizes nedēļā – ar speciālu gaisa strūklu ir jāattīra iekārtas motors no putekļiem. 

Reizi nedēļā – jānoņem mašīnas vāks Q un jāattīra naža asināšanas mehānisms no putekļiem. 

Eļļošana 

Jāatceras, ka naža pēdas pārvietošanas rullīši nav jāeļļo, bet tie ir jāizņem un jāmērcē tīrīšanas 

šķīdinātājā. 

Katru dienu – pa diviem eļļas pilieniem M punktos. Jāpapildina eļļas rezervuārs A. 

Reizi nedēļā – pa vienam eļļas pilienam punktos K, L, N, O. 

Reizi mēnesī – jānoņem spraudnis P un jāiespiež eļļas smēre zirņa lielumā. 

Naža asināšana 

Jānolaiž pēdiņa ar slēdzi R. Lai veiktu naža asināšanu, jāpiespiež uz leju asināšanas slēdzis E. Jāatslēdz 

naža asināšana ar slēdzi D. 

2.27. attēlā norādītas diskveida naža piegriešanas iekārtas detaļas, kam jāveic apkope. 
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A – eļļas rezervuārs 

B – naža zobrats 

C – asināšanas disku turētājskrūve 

D – stiprināšanas skrūve 

E – turētājskrūve 

F – šūpojošs aizsargs 

G – naža noņemšanas atvere 

H – skrūve 

J – griešanas plakne 

K – stiprināšanas skrūve 

L – regulēšanas uzmava 

2.27. attēls. Diskveida naža piegriešanas iekārtas regulāri apkopjamās daļas 

Tīrīšana 

Katru dienu – jānotīra nazis ar sausu drānu. 

Divas reizes nedēļā – ar speciālu gaisa strūklu ir jāattīra iekārtas motors no putekļiem. 

Reizi nedēļā – jāattīra naža asināšanas mehānisms no putekļiem. 

Eļļošana 

Jāatceras, ka naža pēdas pārvietošanas rullīši nav jāeļļo, bet tie ir jāizņem un jāmērcē tīrīšanas 

šķīdinātājā. 

Divas reizes dienā – pa vienam eļļas pilienam C punktā.  

Vienu reizi dienā – jāpagriež eļļas vāciņš A par pusapgriezienu un jāieeļļo piedziņas zobrati. 

Reizi mēnesī – atskrūvējot uzgriezni, ar eļļas smēri jāieeļļo diskveida naža gultnis B punktā. 

Asināšanas disku iestādīšana 

Diskveida naža asināšanas diski, kas atrodas uz skrūves C, ir jāiestata tā, lai diskveida nazis tiktu asināts 

pareizi. Jāatskrūvē skrūve K. Turot pirkstos, jāpagriež regulēšanas uzmava L tā, lai asināšanas diski 

atrastos pēc iespējas tuvāk kopā bez saskaršanās. Jāaizskrūvē stiprināšanas skrūve K. 

2.2.5. AUTOMATIZĒTĀS PIEGRIEŠANAS PROCESS 

Uz piegriešanas galda padod ar automatizētu klāšanas iekārtu veidotu drānas kārtu klājumu, uzklājot 

vai neklājot pa virsu ar ploteri izdrukātu lekālu izvietojuma papīru (uzklāta papīra priekšrocība ir detaļu 

viegla atpazīšana pēc piegriešanas). Virsējai klājuma kārtai pa virsu uzklāj polietilēna plēvi, kas ar 

vakuuma sistēmu saspiež kopā drānas kārtas, lai novērstu to nobīdi griešanas laikā un samazinātu 
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klājuma augstumu. Automatizētajā piegriešanā nazis tiek vadīts ar speciālu datorprogrammu pilnībā 

automātiski. Griešanas galva ir iestiprināta griezējratos, ko darbina vairāki servomotori. Divi savā 

starpā saskaņoti servomotori nodrošina griezējratu kustību galda garenvirzienā (X ass virzienā), bet 

otri divi (vai viens) – galda šķērsvirzienā (Y ass virzienā). Griešanas naža pagriezienu ap savu asi 

nodrošina ar servomotoru. Griešanas instrumenta vertikālo pārvietojumu (Z ass) nodrošina vēl viens 

servomotors. Griešanas process var notikt dažādos ātrumos, kas atkarīgs no griežamā materiāla 

īpašībām un no izvirzītajām prasībām griešanas procesam.  

Griešanas process notiek uz horizontāla galda, kas aprīkots ar vakuuma sistēmu, tādējādi nodrošinot 

klājuma kārtu nenobīdīšanos griešanas laikā. Ir divējādi piegriešanas galdi: 

▪ statisks galds: griešanas process notiek uz statiski nostiprināta galda. Piegriežamais 

materiāls var būt loksnes vai ruļļa veidā. Lai palielinātu griešanas ražību, galds var būt 

sadalīts divās daļās – pirmajā daļā notiek sagatavošana griešanai, bet otrajā – pati 

griešana; 

▪ konveijertipa galds: galda virsma ir pārvietojama, kas palielina griešanas ražību, jo tā var 

notikt nepārtraukti. Materiāls (loksnē vai rullī) tiek padots uz griešanu automātiski. Kad 

griešana ir pabeigta, izgrieztās detaļas ar konveijeru tiek novadītas uz detaļu 

noņemšanas galda. 

Lai pēc piegriešanas atpazītu piegrieztās detaļas (piegriežot bez uzklāta lekālu izvietojuma papīra), 

pirms piegriešanas var veikt virsējās kārtas detaļu marķēšanu ar speciālu marķēšanas iekārtu (sk. 

2.28. att.), ko piemontē pie klāšanas galda. Ja šādu iekārtu neizmanto, tad detaļu marķēšanu veic 

uzreiz pēc to piegriešanas ar marķēšanas pistoli – manuāli. 

 

2.28. attēls. Automatizētā marķēšanas iekārta 

2.2.6. AUTOMATIZĒTĀS PIEGRIEŠANAS IEKĀRTAS GALVENĀS DAĻAS 

UN INSTRUMENTI 

Automatizētā piegriešana tiek veikta ar speciālām piegriešanas iekārtām, kurām ir līdzīga uzbūve (sk. 

2.29. att.). 



 

2. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGRIEŠANA 

 
134 

 

2.29. attēls. Automatizētās piegriešanas iekārtas galvenās sastāvdaļas 

Ieteicams noskatīties video: www.youtube.com/watch?v=34aciBJpuQ4 

Automatizēto iekārtu galvenās sastāvdaļas: 

▪ klājuma ievades galds; 

▪ piegriešanas galds; 

▪ griešanas galva;  

▪ griezējrati uz vadotnēm, kurā ir iestiprināta griešanas galva;  

▪ iekārtas vadības pults; 

▪ vadības dators; 

▪ piegriezto detaļu noņemšanas galds; 

▪ vakuuma sūknis; 

▪ vakuuma veidošanas plēve. 

Griešanas instruments ir vertikāls nazis ar virzes kustību augšup un lejup (sk. 2.30. att.). Naža nobīdes 

iespēju novērš tā vadotnes. Speciāla sistēma nodrošina naža automātisku tīrīšanu un asināšanu, kā 

arī dzesēšanu. Visu klājuma kārtu griešanas apstākļu vienveidību nodrošina ar speciālu galda virsmu 

(ar speciāliem sariem), kas ļauj nazim iziet cauri klājuma biezumam, ieejot galda virsmā – saros. 

Vakuuma nosūcējs 

Piegriešanas 
galds 

Griezējrati Griešanas galva 
Vakuuma veidošanas plēve 

Klājuma ievades galds 

Vadības pults 

Vadības dators 

Piegriezto detaļu noņemšanas galds 

http://www.youtube.com/watch?v=34aciBJpuQ4
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2.30. attēls. Naža un griešanas galda virsmas mijiedarbība 

Automatizētai piegriešanai ar datorvadību ir šādas priekšrocības: 

▪ augsta griešanas kvalitāte; 

▪ spēja ātri piegriezt lielus pasūtījumus; 

▪ spēja nodrošināt produkcijas daudzveidību; 

▪ ērta pirmsprodukcijas paraugu izgatavošana; 

▪ materiāla ekonomiska izmantošana; 

▪ spēja piegriezt sarežģītu formu detaļas; 

▪ savietojamība ar lekālu izgatavošanas CAD/CAM sistēmām. 

Uz piegriešanas iekārtas vadības datora ekrāna ir redzama un iestatāma visa informācija par griešanas 

procesu. Tā vadību veic ar datorpeli vai skārienjutīgu ekrānu. Griešanas procesa iestatīšanu datorā 

veido šādi posmi: 

▪ CAD/CAM programmā izgatavota lekālu izvietojuma izsaukšana un apstiprināšana; 

▪ optimālu piegriešanas galvas darba režīmu iestatīšana (naža piespiediena spēks; naža 

darbības frekvence; naža griešanas ātrums; naža asināšanas biežums; galda vakuuma 

līmenis u. c.); 

▪ uzdevuma nosūtīšana piegriešanas galvai. 

Lai panāktu precīzu piegriešanu (±1 mm), automatizētā piegriešanā izmanto racionālas piegriešanas 

nosacījumus: klājums tiek sadalīts iecirkņos, kuru garums nepārsniedz garākās detaļas izmēru, kas 

reizināts ar 1,5; katrā iecirknī griešanu sāk ar mazāko detaļu, kas atrodas pie malas, un beidz ar lielāko; 

lai detaļa nenobīdītos, pirmo griezumu izdara klājuma malā. 

Piegriezto detaļu marķēšanai uz piegriešanas galvas ir speciāla marķēšanas ierīce. Ja šādas ierīces nav, 

tad detaļu marķēšana ir jāveic manuāli.  

Pēc piegriešanas pabeigšanas piegrieztās detaļas komplektē, noņemot tās no galda virsmas. 

Automatizētās piegriešanas iekārtas apkope sastāv no piegriešanas naža periodiskas nomaiņas 

(apmēram pēc 16 darba stundām) un naža asināšanas akmeņu nomaiņas (apmēram vienu reizi 

nedēļā). Naža asināšana notiek automātiski (apmēram pēc 10 izgrieztiem metriem). 

Griešanas nazis 

Galda virsmas sari 
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2.2.7.  PIEGRIEŠANAS METOŽU SALĪDZINĀJUMS 

2.5. tabulā salīdzināta manuālā un automatizētā piegriešana, akcentējot katra piegriešanas veida 

priekšrocības un trūkumus. 

2.5. tabula 

Manuālās un automatizētās piegriešanas salīdzinājums 

Parametrs Manuālā piegriešana Automatizētā piegriešana 

Piegriešanas 

aprīkojums 

▪ Taisnā naža piegriešanas 

iekārta. 

▪ Diskveida naža piegriešanas 

iekārta. 

▪ Lentes naža piegriešanas 

iekārta. 

▪ Malas iegriezumu iekārta. 

▪ Urbšanas iekārta. 

▪ Automatizēta piegriešanas iekārta. 

Piegriešanas 

principi 

▪ Liela izmēra detaļu atsevišķa 

piegriešana ar taisna vai 

diskveida naža iekārtu. 

▪ Maza izmēra detaļu 

atsevišķa piegriešana ar 

lentes naža iekārtu. 

▪ Iezīmju atsevišķa izurbšana 

ar adaturbi. 

▪ Visu komponenšu izgriešana ar nazi, kas 

iemontēts griešanas galvā. 

▪ Iezīmju izgriešana ar nazi vai adaturbi, 

kas iemontēts griešanas galvā. 
 

Piegriešanas 

metode 

▪ Katra detaļa tiek griezta 

atsevišķi – no sākuma līdz 

beigām. 

▪ Griešanas process notiek pa griešanas 

zonām. 

Izvairīšanās no 

kārtu nobīdes 

▪ Griešanas procesa laikā 

kārtas tiek fiksētas kopā ar 

knaģiem un atsvariem. 

▪ Griešanas procesa laikā kārtas tiek 

fiksētas kopā ar vakuuma sistēmu. 

Metodes 

priekšrocības 

▪ Iespēja piegriezt visu veidu 

drānas. 

▪ Zemas izmaksas. 

▪ Ļoti augsta produktivitāte. 

▪ Augsta griešanas precizitāte. 

Metodes trūkumi ▪ Zema produktivitāte. 

▪ Liels skaits operāciju tiek 

veikts ar rokām. 

▪ Nevar piegriezt sarežģītu rakstu un 

zīmējumu drānas, kas saspiežot zaudē 

savas īpašības. 
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2.2.8. PIEGRIEZTO DETAĻU KVALITĀTES KONTROLE, DARBA DROŠĪBAS 

NOTEIKUMI 

Lai piegriešanas procesa laikā darbā ar piegriešanas iekārtām tiktu ievēroti drošības noteikumi, 

piegriezējam pirms piegriešanas ir jāpārbauda piegriešanas iekārtas tehniskais stāvoklis. To izdara, 

vizuāli apskatot iekārtas elektrisko vadu un iedarbinot iekārtu tukšgaitā. Iekārtas elektriskajam vadam 

ir jābūt izvietotam tā, lai tas neatrastos griešanas ceļā (ieteicama tā pievade no augšas). Pirms 

piegriešanas ar manuālajām iekārtām ir jāpārbauda griezējinstrumenta asums, iegriežot drānu tās 

nelietderīgajā galā. Piegriezējam ir racionāli jārīkojas ar piegriešanas iekārtu – jāsāk piegriešana no 

drānas malas, jāvada iekārta zem zemklājuma papīra, katrai griežamajai detaļai uzliekot piespiedēju 

(atsvaru), nav strauji jāmaina griešanas virziens. Darbā ar lentes naža piegriešanas iekārtu obligāta 

darba drošības prasība ir speciāli aizsargcimdi (no metāla ķēdes vijumiem) abās rokās (sk. 2.31. att.), 

jo drānu kārtu klājums ar abām rokām tiek virzīts griešanas zonā (zem naža). Šāds cimds vienā (no 

iekārtas vadības brīvajā) rokā ir nepieciešams arī darbā ar manuāli vadāmajām taisnā un diskveida 

naža piegriešanas iekārtām, lai piespiestu drānas kārtu klājumu griešanas procesa laikā. 

 

2.31. attēls. Speciāls metāla aizsargcimds 

Pēc piegriešanas piegriezto detaļu griezummalām ir jābūt līdzenām, bez nevienmērīga griezuma 

robiem, uz detaļu griezummalām ir jābūt iegrieztām visām montāžas iezīmēm 2–3 mm garumā, jābūt 

izurbtām/atzīmētām visām punktveida iezīmēm detaļu laukumā. Veicot kvalitātes kontroli, 

jāpārbauda, vai visu piegriezto detaļu griezummalas sakrīt ar tām atbilstošo lekālu malām (novirze līdz 

2 mm), jāpārbauda palīgdrānas detaļu atbilstība pamatdrānas detaļām, jāpārbauda klājuma augšējās 

un apakšējās kārtas detaļu savstarpējā atbilstība, simetrisko detaļu savstarpējā atbilstība, jāpārbauda 

kopgrieztās simetriskās detaļas, pārlokot pa viduslīniju. 

2.2.9. PIEGRIEZTO DETAĻU MARĶĒŠANA UN KOMPLEKTĒŠANA 

Lai piegrieztās detaļas varētu tālāk sūtīt uz šūtuvi, tās ir pareizi jāmarķē un jāsakomplektē. Marķēšanā 

ir jāievēro šādas prasības: piegriezējam ir jāmarķē visas detaļas atbilstoši griezumdetaļu sarakstam 

modeļa tehniskajā dokumentācijā un ir jāmarķē visas pamatdrānas detaļas atbilstoši kārtai klājumā. 

Pēc marķēšanas piegriezējam ir jāizpilda komplektēšanas operācija. Tajā ir jāsakomplektē dublējamās 

pamatdrānas griezumdetaļas ar atbilstošajām starplikas detaļām vai pamatdrānas detaļas ar kabatu 

drānas griezumdetaļām. Papildus visas simetriskās detaļas ir jāsakomplektē pa pāriem. 

Komplektēšanas beigās piegriezējam ir jāuzraksta uz papīra lapas izstrādājuma nosaukums un izmērs 
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izstrādājuma identifikācijai, visas sakomplektētās detaļas jāpārsien ar lenti un tām jāpievieno modeļa 

identifikācijas lapa. 

2.2.10. AUTOMATIZĒTĀ PIEGRIEŠANA AR LĀZERA STARU 

Griešanu ar lāzera staru rūpnieciskajās iekārtās izmanto, lai grieztu metālu, akmeni, plastmasu, 

gumiju, keramiku, ādu, tekstilu un citus materiālus. Lāzergriešanu apģērba ražošanā neizmanto kā 

galveno griešanas tehnoloģiju, jo procesa izmaksas ir daudz lielākas nekā griešanai ar nazi. Ar 

lāzergriešanas tehnoloģiju var griezt sintētisko šķiedru drānas (poliesteri u. c.). Tā ir efektīva 0,1–

10 mm bieziem materiāliem. Parasti materiāls tiek piegriezts vienā kārtā. Metodes priekšrocība: 

griešanas procesa laikā materiāls nav jānostiprina, izvairoties no tā pārbīdes ar griezējinstrumentu. 

2.32. attēlā redzama automatizēta lāzergriešanas iekārta, kas veic drānas klāšanu, piegriešanu un 

marķēšanu. 

 

 

2.32. attēls. Automatizēta lāzergriešanas iekārta 

 

2.33. attēls. Lāzergriešanas iekārta 

Ieteicams noskatīties video: 

www.youtube.com/watch?v=ubZJWkRaYks 

Apģērba ražošanā lāzergriešanas iekārtas izmanto, lai piegrieztu ar sublimācijas metodi apdrukātus 

sintētiskus materiālus un speciālas uzlīmes ar kompānijas zīmolu, ko drānai pēc tam pievieno ar 

termopresi. Šādas lāzergriešanas iekārtas piemērs ir parādīts 2.33. attēlā. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ubZJWkRaYks
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN PILNVEIDEI 

Drānu manuālā un automatizētā klāšana 

1. uzdevums 

Nosauciet, kādi raksturotāji (iekārtas, palīgmateriāli u. c.) ir svarīgi drānas klāšanas procesā. 

2. uzdevums 

Kādos veidos var klāt drānu? Uzzīmējiet tos! 

3. uzdevums 

Ar kādiem paņēmieniem var klāt drānu? Uzzīmējiet tos! 

4. uzdevums 

Kādas ir automatizētās un manuālās klāšanas tehnoloģisko procesu galvenās atšķirības? 

5. uzdevums 

Kādas manuālās klāšanas iekārtu galvenās daļas un darba instrumenti piedalās klāšanas procesā? Kur 

tie atrodami uz iekārtām? 

6. uzdevums 

Kādas automatizētās klāšanas iekārtu galvenās daļas un darba instrumenti piedalās klāšanas procesā? 

Kur tie atrodami uz iekārtām? 

7. uzdevums 

Kādi ir automatizētās klāšanas trūkumi salīdzinājumā ar manuālo klāšanu? 

Drānu manuālā un automatizētā piegriešana 

1. uzdevums 

Kādu veidu iekārtas izmanto manuālajā piegriešanā? 

2. uzdevums 

Kādus griešanas instrumentus izmanto piegriešanai apģērba rūpniecībā? 

3. uzdevums 

Kādos gadījumos var izmantot diskveida naža piegriešanas iekārtas?  
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4. uzdevums 

Kādos gadījumos var izmantot taisnā naža piegriešanas iekārtas? 

5. uzdevums 

Kādos gadījumos var izmantot lentes naža piegriešanas iekārtas? 

6. uzdevums 

Kādas ir automatizētās piegriešanas iekārtas galvenās daļas un darba instrumenti? Parādiet tās uz 

iekārtām! 

7. uzdevums 

Kādi trūkumi ir automatizētas piegriešanas iekārtām, salīdzinot ar manuālām piegriešanas iekārtām?  

8. uzdevums 

Kāds darba drošības aizsarglīdzeklis ir jālieto, strādājot ar manuālajām piegriešanas iekārtām?  

9. uzdevums 

Kādas darbības būtu jāveic, lai kontrolētu piegriezto detaļu kvalitāti? 
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3. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU APSTRĀDES IEKĀRTAS

3. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU APSTRĀDES IEKĀRTAS 

Nodaļas mērķis 

Attīstīt izglītojamo prasmes novērtēt darbu tehnoloģijai un materiāliem 

atbilstošu iekārtu un instrumentu izvēles, regulēšanas un tehniskās 

apkopes nozīmi kvalitatīva izstrādājuma izgatavošanā. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj izvēlēties un lietot šūšanas darbiem atbilstošas iekārtas un 

instrumentus, uzstādīt apstrādei atbilstošus režīmus. 

Zina šūšanas iekārtu klasifikāciju, šūšanas iekārtu uzbūvi, darbības 

principus, lietošanas iespējas, instrumentu lietošanas iespējas un 

noteikumus. 

Izprot atbilstošu iekārtu izvēles nozīmi kvalitatīva izstrādājuma 

izgatavošanā. 

3.
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Šūto izstrādājumu apstrādei lieto dažādas šūšanas un higrotermiskās apstrādes iekārtas. Zināšanas 

par tām un prasme izvēlēties pareizās ir kvalitatīvu šūto izstrādājumu ražošanas pamats. 

3.1. RŪPNIECISKĀS ŠŪŠANAS IEKĀRTAS 

Rūpnieciskās šūšanas iekārtas – šujmašīnas – ir vienas no svarīgākajām apģērba ražošanā, jo ar tām 

tiek savienotas kopā (sašūtas) iepriekš piegrieztās izstrādājuma detaļas. Apģērba rūpnieciskajā 

ražošanā (plašražošanā) katru atšķirīgo tehnoloģisko operāciju veic ar tai piemērotu šujmašīnu. 

3.1.1. ŠUJMAŠĪNU KLASIFIKĀCIJA 

Šujmašīnas atšķiras pēc funkcijām, darbības principa, tehniskiem parametriem, kinemātiskās 

uzbūves, galveno mehānismu, mezglu konstrukcijām u. c. pazīmēm. Šujmašīnu izvēli konkrēta 

apģērba šūšanai ietekmē: 

▪ sašujamo drānu struktūra un fizikāli mehāniskās īpašības, piemēram, drānas 

pagarināmība, virsmas berzes koeficients, struktūra, biezums, kušanas temperatūra, 

šuves veids, šūšanas ātrums, vēlamais šuvekļa padeves veids u. c.; 

▪ tehnoloģisko operāciju īpatnības – piemēram, jāizpilda sadurvīle vai jāveic 

griezummalas apdiegšana. 

Rūpnieciskās šujmašīnas var iedalīt pēc septiņām pazīmēm. 

1. pazīme – diegu savīšanās struktūra dūrienā jeb dūrienu formēšanās veidi 

Starptautiskajā standartā ISO 4915-1991 (www.iso.org/standard/10932.html) klasificēti, apzīmēti un 

ilustrēti visu veidu dūrieni, to šuves, ko izmanto rokdarbu vīlēs un mašīnvīlēs. 3.1. tabulā uzskaitīti 

mašīndūrieni, kas veidojas no viena vai vairāku šujamdiegu cilpām. 

Dūriena veids un diegu skaits dūrienā nosaka cilpu veidošanas darba instrumentu veidu un skaitu 

šujmašīnā. 

2. pazīme – adatu skaits šujmašīnā (viena, divas, trīs utt. adatas vai daudzas 

adatas) 

Šujmašīnas adatu skaits nosaka veidojamās šuves līniju skaitu, piemēram, vienlīnijas šuve, divlīniju 

šuve utt. Adatu skaits ne vienmēr nosaka kuģīšu vai cilpotāju skaitu mašīnā. 
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3.  pazīme – šujmašīnu specializācija: universālas un speciālas šujmašīnas 

3.1. tabula 

Dūrienu formēšanās veidi 

Cilpa sava diega cilpā Cilpa cita diega cilpā Divu cilpu slēgums 

 

 

 

 

 

 

 

101.–108. klases cilpdūrieni; 

501. klases cilpdūriens 

 

pamatdūriens – 101. klase 

400., 500., 600. klases 

cilpdūrieni

 

pamatdūriens – 401. klase 

301.–329., 351. klases 

slēgdūrieni 

 

 

pamatdūriens – 301. klase 

Cilpdūrienu šujmašīnas Slēgdūrienu šujmašīnas 

3.2. tabula 

Mašīnu specializācija 

Universālās šujmašīnas Speciālās šujmašīnas 

Paredzētas plašam šūšanas operāciju lokam, 

piemēram, vienadatas taisnā slēgdūriena 

šujmašīna. 

Neliels klāsts specializējošu pierīču (ir lineāli 

un spiedpēdas vīles platuma ievērošanai). 

Operācijas izpildes kvalitāti lielākā mērā 

nosaka šuvējas meistarība. 

Speciālo dūrienu un šuvju šujmašīnas, arī 

universālās šujmašīnas, apgādātas ar pierīcēm, kas 

atvieglo un specializē šūšanas procesu, veicot 

noteiktu tehnoloģisku operāciju. 

Šuvēja var būt specializējusies tikai noteikta 

tehnoloģiskā procesa izpildē, piemēram, pogu 

piešūšanā. 
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Universālās šujmašīnas Speciālās šujmašīnas 

 

Piemērs: vienadatas taisnā slēgdūriena 

šujmašīna 

 

Piemērs: vienadatas pogcauruma slēgdūriena 

šujmašīna 

4. pazīme – automatizācijas pakāpe 

Pēc automatizācijas pakāpes izšķir šādas šujmašīnas: neautomatizētas – nav automatizācijas 

elementu; automatizētas – ir automatizācijas elementi (piemēram, adatas stāvokļa fiksēšana pēc 

šūšanas, diegu nogriešana, spiedpēdas pacelšana, šuves nostiprināšana sākumā un beigās u. c.); 

mašīnas pusautomāti – tās ir cikliskas darbības šujmašīnas, kas veic noteiktu operāciju no sākuma 

līdz beigām, bet neizpilda sagataves padošanu darba zonā un noņemšanu no darba zonas (piemēram, 

pogcauruma šujmašīna); mašīnas automāti – veic visas tās pašas darbības kā pusautomāti (izpilda 

šūšanas operāciju no sākuma līdz beigām) un papildus veic arī palīgoperācijas, ieskaitot sagataves 

padošanu uz un noņemšanu no darba zonas. 
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5. pazīme – izpildāmā šuve 

Atkarībā no izpildāmās šuves šujmašīnas iedala 3.7. tabulā uzskaitītajās grupās.  

3.3. tabula 

Šujmašīnu iedalījums atbilstoši šuvju veidam 

Sašūšanas taisnās 

vienlīnijas šuves 

šujmašīnas 

Sašūšanas taisnās 

divlīniju šuves 

šujmašīnas 

Sašūšanas taisnās daudzlīniju 

šuves šujmašīnas 

 

  

Piemērs: vienadatas taisnā 

slēgdūriena šujmašīna 

Piemērs: divadatu taisnā 

slēgdūriena šujmašīna 

Piemērs: daudzadatu taisnā 

cilpdūriena šujmašīna 

Sašūšanas zigzaga vienlīnijas 

šuves šujmašīnas 

Nosegumšuves 

šujmašīnas 

Apdiegšanas (un sašūšanas) 

šuves šujmašīnas 

   

Piemērs: vienadatas zigzaga 

slēgdūriena šujmašīna 

Piemērs: trīsadatu 

nosegumšuves cilpdūriena 

šujmašīna 

Piemērs: divadatu sašūšanas un 

apdiegšanas cilpdūriena šujmašīna 
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Nostiprinājumšuves 

šujmašīnas 

Pogu un citas furnitūras 

piešūšanas šujmašīnas 
Pogcaurumu šuves šujmašīnas 

 
  

Piemērs: vienadatas 

nostiprinājuma slēgdūriena 

šujmašīna 

Piemērs: vienadatas pogu 

piešūšanas cilpdūriena 

šujmašīna 

Piemērs: vienadatas pogcauruma 

slēgdūriena šujmašīna 

Slēptās šuves šujmašīnas Izšūšanas un apdares 

šuves šujmašīnas 

Speciālas izšūšanas šujmašīnas 

 

 

 

Piemērs: vienadatas slēptā 

cilpdūriena šujmašīna 

Piemērs: daudzadatu 

divgalvu slēgdūriena 

izšūšanas šujmašīna 

Piemērs: vienadatas astoņgalvu 

cilpdūriena izšūšanas šujmašīna 

6. pazīme – ātrdarbības raksturotāji 

Šujmašīnas pēc to ātrdarbības var iedalīt atkarībā no galvenās vārpstas griešanās maksimālā ātruma – 

maza ātruma šujmašīnas: nmax < 2500 apgr./min; vidēja ātruma šujmašīnas: 

2500 < nmax < 5000 apgr./min; liela ātruma šujmašīnas: nmax > 5000 apgr./min. 

7. pazīme – šujmašīnu konstruktīvās īpatnības 

Šujmašīnas izgatavo ar dažādām konstruktīvām īpatnībām, kas nodrošina to piemērotību konkrētam 

tehnoloģiskam procesam un/vai operācijai. Var izšķirt šādas konstruktīvo īpatnību šujmašīnu grupas: 

▪ pēc šujmašīnas platformas novietojuma attiecībā pret galdu (sk. 3.8. tab.);  

▪ pēc šujmašīnas galvas garuma (sk. 3.9. tab.): L1 < L2. 
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3.4. tabula 

Šujmašīnu iedalījums pēc to pamatnes novietojuma 

Novietojuma veids / priekšrocības Shematisks attēls 

Vienā līmenī ar galda virsmu – nodrošina 

detaļu vienlīmeņa padevi šūšanas zonā 

 
Lietojums: piemēram, vienadatas taisnā slēgdūriena 

šujmašīna 

Augstāk par galda virsmu – ērta 

apakšējo/ - ā diegu/-a ievēršana 

 
Lietojums: piemēram, divadatu sašūšanas un 

apdiegšanas cilpdūriena šujmašīna 

Ar cilindrisku pamatni – ērti šūt cilindriskas 

detaļas, virzot apkārt šūšanas virsmai.  

Cilindriskas pamatnes izvietojums iespējams 

gan šūšanas šķērsvirzienā, gan garenvirzienā. 

Ērti apstrādāt tubulāras detaļas. 

 
Lietojums: piemēram, daudzadatu nosegumšuves 

cilpdūriena šujmašīna 

Ar paaugstinātu pamatni – ērti šūt telpiskas 

formas (piemēram, apavu pēdas daļu) 

detaļas. 

 

 

 

 
Lietojums: piemēram, vienadatas taisnā slēgdūriena 

šujmašīna apavu šūšanai 

Ar pagarinājumu pa kreisi no adatas – ērti 

šūt lielizmēra detaļas.  

 
Lietojums: piemēram, vienadatas taisnā slēgdūriena 

šujmašīna filtru šūšanai 
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3.5. tabula 

Šujmašīnu iedalījums pēc korpusa galvas garuma 

Novietojuma veids / lietojums Shematisks attēls 

Ar tradicionālu darba virsmu: L1 = 20–

30 cm, 

kur L – šūšanas darba zona 

 

Piemērots apģērba ražošanai 

 

Lietojums: piemēram, vienadatas zigzaga slēgdūriena 

šujmašīna 

Ar pagarinātu darba virsmu: L2 = 30–

100 cm, 

kur L – šūšanas darba zona 

 

Piemērots tehnisko tekstiliju ražošanai 

 

Lietojums: piemēram, vienadatas taisnā slēgdūriena 

šujmašīna lielizmēra izstrādājumu šūšanai 

3.1.2. SLĒGDŪRIENA VEIDOŠANĀS  

Slēgdūriens sastāv no diviem diegiem: diegu 1 (sk. 3.3. att.) sauc par augšējo vai adatas diegu, jo to 

cauri materiālam izdur adata; diegu a (sk. 3.4. att.) sauc par apakšējo vai kuģīša diegu, jo tas tiek 

uztīts uz spolītes, kas atrodas kuģīša mehānismā. 

Diegu savīšanās slēgdūrienā notiek materiālu savienojuma vidū, jo gan augšējam, gan apakšējam 

diegam ir noteikts nostiepums, ko nodrošina attiecīgi mehānismi. Dūriena izveidošanai tiek izlietots 

neliels diega daudzums – vienāds gan augšējam, gan apakšējam diegam. 

Slēgdūriens ir mazelastīgs dūriena veids, kas nozīmē, ka tas šuves garenvirzienā slikti padodas 

stiepšanai. Pie liela stiepes spēka slēgdūriens trūkst. Slēgdūriena pagarinājums stiepē ir 12–15 %. 

Labāk pagarinās zigzaga slēgdūriens. 



 

3. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU APSTRĀDES IEKĀRTAS 

 
149 

  

3.1. attēls. Taisnais sašūšanas slēgdūriens 

(301. klase) 

3.2. attēls. Slēgdūriena šujmašīnas darba 

instrumenti 

Diega patēriņa koeficients ir apmēram 2,4–3,4.  

PIEMĒRS: 1 m garai vīlei plāniem vilnas audumiem ar vidēju dūriena garumu (2–4mm) tiek patērēts 

apmēram 1300 mm augšējā un 1300 mm apakšējā diega (kopā 2,6 m), tātad diega patēriņa koeficients 

ir 2,6. 

Galvenie darba instrumenti un mehānismi 

Slēgdūriens veidojas šujmašīnas darba instrumentu – adatas, kuģīša, drānas padeves zobstieņa kopā 

ar spiedpēdu, adatas diega padevēja, adatas diega spriegotāja (sk. 3.4. att.) – un divu šujamdiegu (sk. 

3.3. att.) mijiedarbības rezultātā.  

Šos instrumentus darbina attiecīgi šujmašīnas mehānismi: adatas mehānisms, kuģīša mehānisms, 

drānas padeves zobstieņa mehānisms, spiedpēdas mehānisms, adatas diega padevēja mehānisms, 

adatas diega spriegotājmehānisms (sk. 3.4. att.). 

3.1.3. CILPDŪRIENA VEIDOŠANĀS 

Cilpdūriens sastāv no viena vai vairākiem adatas un cilpotāja diegiem. Cilpotāja diega var arī nebūt. 

Diegu 1 (sk. 3.5. att.) sauc par augšējo vai adatas diegu, jo to cauri materiālam izdur adata; diegu a 

(sk. 3.6. att.) sauc par apakšējo vai cilpotāja diegu, jo tas tiek ievērts cilpotājā. 

adatas diega 

spriegotājs 

adatas diega 
 padevējs 

adata 

adatas diegs 

spiedpēda 

adatas plāksnīte 
divas drānas kārtas 

kuģīša diegs 

drānas padeves  
zobstienis 

kuģītis 
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Galvenie darba instrumenti un mehānismi 

Taisnais divdiegu sašūšanas cilpdūriens veidojas šujmašīnas darba instrumentu – adatas, cilpotāja, 

drānas padeves zobstieņa kopā ar spiedpēdu, adatas diega padevēja, cilpotāja diega padevēja; adatas 

diega spriegotāja, cilpotāja diega spriegotāja (sk. 3.6. att.) – un divu šujamdiegu (sk. 3.5. att.) 

mijiedarbības rezultātā.  

Šos instrumentus darbina attiecīgi šujmašīnas mehānismi: adatas mehānisms, cilpotāja mehānisms, 

drānas padeves zobstieņa mehānisms, spiedpēdas mehānisms, adatas un cilpotāja diega padevēja 

mehānismi, adatas diega spriegotājmehānisms (sk. 3.6. att.). 

  

3.3. attēls. Divdiegu taisnais sašūšanas 

cilpdūriens (401. kl.) 

3.4. attēls. Cilpdūriena šujmašīnas galvenie darba 

instrumenti 

adatas diega 

spriegotājs 

adatas diega 
 padevējs 

adata 

adatas diegs 

spiedpēda 

divas drānas kārtas 

adatas plāksnīte 

drānas padeves zobstienis 

cilpotāja diegs 

cilpotājs 
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3.1.4. RŪPNIECISKO ŠUJMAŠĪNU DŪRIENVEIDES INSTRUMENTI, ŠUVES UN TO IZMANTOJUMS 

Rūpniecisko šujmašīnu izmantojumu atkarībā no to veidotā dūriena un šuves veida un mašīnu galvenajiem dūrienu veidošanas instrumentiem 

sk. 3.6. tabulā. 

3.6. tabula 

Rūpniecisko šujmašīnu dūrienveides instrumenti, šuves un to izmantojums 

Slēgdūriens Cilpdūriens 

1. Taisnlīnijas šuves 

1.1.  Vienlīnijas šuve 

 

 

Lietojums: neelastīgām un mazelastīgām drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze, žakete 

1. Taisnlīnijas šuves 

1.1.  Vienlīnijas šuve 

 

 

Lietojums: adītām, austām elastīgām drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze, žakete 

adata 

adatas diegs 

adatas plāksnīte 

kuģīša diegs 

Kuģītis (ar spolīti) 

adata 

adatas diegs 

adatas plāksnīte 

cilpotāja diegs 

cilpotājs 
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Slēgdūriens Cilpdūriens 

1.2. Divlīniju šuve 

 
Lietojums: neelastīgām un mazelastīgām drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita 

1.2. Daudzlīniju šuve 

 
Lietojums: adītām, austām elastīgām drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze 

 1.3. Nosegumšuve 

 
Lietojums: adītām, austām elastīgām drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze 

2 

adatas adatu diegi (2 gab.) 

adatas plāksnīte 

kuģīšu diegi (2 gab.) 

2 kuģīši (ar spolītēm) 

4 

adatas adatu diegi (4 gab.) 

adatas plāksnīte 

cilpotāja diegi (4 gab.) 

cilpotāji (4 gab.) 

3 vai 2 adatas 

adatu diegi  

(3 vai 2 gab.) 

diega izlicēja  

diegs 

adatas plāksnīte 

diega izlicējs 

cilpotāja diegs 

cilpotājs 
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Slēgdūriens Cilpdūriens 

2. Zigzaga šuves 

 

Lietojums: visu veidu drānām – gan neelastīgām drānām, gan 

elastīgām drānām (sporta apģērbi, apakšveļa) 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze  

2. Griezummalas apdiegšanas šuves 

2.1. Apdiegšanas šuve 

2.2. Sašūšanas un apdiegšanas šuve 

2.3. Sašūšanas (ar 401. klases dūrienu) un apdiegšanas 

šuve 

 

Lietojums: visu veidu drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, žakete 

adata 

adatas diegs 

adatas plāksnīte 

kuģīša diegs 

kuģītis (ar spolīti) 

3, 2 vai 1 adata 

adatu diegi  

(3, 2 vai 1 gab.) 

adatas 

plāksnīte 

3 vai 2 cilpotāji 

cilpotāju diegi  

(2 vai 3 gab.) 
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Slēgdūriens Cilpdūriens 

3. Speciālās slēgdūriena šuves 

 

3.1. Pogcauruma šuve 

3.2. Pogu piešūšanas šuve 

3.3. Nostiprinājuma šuve 

3.4. Rakstu, monogrammu izšūšanas šuve 

 

Lietojums: visu veidu drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze, žakete 

 

3. Speciālās cilpdūriena šuves 

3.1.  Lejasmalas slēptā atšuve 

 

Lietojums: visu veidu drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita 

3.2.  Pogu piešūšanas šuve 

3.3.  Pogcauruma šuve 

 
Lietojums: visu veidu drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze, žakete 

adata 

adatas diegs 

adatas plāksnīte 

kuģīša diegs 

kuģītis (ar spolīti) 

drānas  

pārvietotājs 

adata 

drānas  
pārvietotājs                     

adatas diegs 

adatas plāksnīte 

cilpotāja diegs 

cilpotājs 

adata 

adatas diegs 

adatas plāksnīte 

drānas izspiedējs 

diega izlicējs 
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Slēgdūriens Cilpdūriens 

3.4. Izšūšanas šuve 

 
 

Lietojums: visu veidu drānām 

Sortiments: brunči, bikses, kleita, blūze, žakete 

 

drānas pārvietotājs 

āķadata 

adatas plāksnīte 

cilpotājs 

adatas diegs (no apakšas) 
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3.1.5. ŠUJMAŠĪNU ATTĪSTĪTĀS TEHNOLOĢIJAS 

Pēdējo gadu laikā šujmašīnu ražotāji ir atteikušies no sacensības par mašīnu ātrdarbību (šujmašīnu 

iedalījums pēc ātrdarbības dots 3.1.1. nodaļā). Jaunākās tehnoloģijas tiek vērstas uz mašīnu datorizētu 

vadību, proti, mašīnas izpildinstrumentu – drānas padeves zobstieņa, adatas, diega spriegotāja u. c. – 

precīzu vadību no mašīnā iebūvēta datora, kā arī eļļošanas sistēmu uzlabojumiem, piedziņas motoru 

attīstību u. c. novitātēm. 

Izpildinstrumentu datorizēta vadība 

Ar mašīnās iebūvētu datoru tiek ne tikai iestatīti šūšanas parametri (šuves dūriena garums un/vai 

platums, diegu spriegojums, nostiprinājums sākumā un beigās, diegu apgriešana u. c.), bet arī vadīti 

galvenie instrumenti, kas piedalās dūriena veidošanas procesā, ar iespēju pēc vajadzības mainīt to 

darbību, piemēram, mainīt drānas padeves zobstieņa trajektoriju, lai katrai drānai iestatītu atbilstošus 

pārbīdes parametrus (sk. 3.7. att.). 

 

3.5. attēls. Drānas pārbīdes zobstieņa trajektorijas maiņa šujmašīnā 

Eļļošanas sistēmas 

Jaunāko modeļu šujmašīnās eļļošanas sistēmas tiek nomainītas pret dalītām eļļošanas sistēmām, kur 

atsevišķi mezgli (piemēram, kuģītis un/vai adatas vadītājs) tiek eļļoti ar biezas konsistences eļļas smēri 

(sk. 3.8. att.). Šādu eļļošanu ražotāji sauc par daļēju vai bezeļļas tehnoloģiju. Tās priekšrocība: tā kā 

mašīnas galvas pamatnē nav eļļas rezervuāra, tas garantē izvairīšanos no iespējamās drānas 

sasmērēšanas ar eļļu, šujot pēc mašīnas apkopes. 
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a) b) c) 

3.6. attēls. Šujmašīnas eļļošanas sistēmas: a) adatas stieņa, diega pievilcēja un kuģīša daļas neeļļo; b) 

adatas stieņa un diega pievilcēja daļas neeļļo, kuģīša daļu eļļo pēc standartmetodes; c) adatas stieņa 

un diega pievilcēja daļas eļļo ar minimālu eļļas daudzumu, kuģīša daļu eļļo pēc standartmetodes 

Tiešās piedziņas motori un elektroenerģijas taupība 

Pēdējo gadu novitāte ir šujmašīnu motoru novietojuma maiņa – no atrašanās zem darba galda uz 

vietu galvenās vārpstas galā – virs galda. Tas ir saistīts ar motoru attīstību un to izmēru samazināšanos. 

Jaunie tiešās piedziņas (Direct Drive – no angļu val.) motori, saukti arī par soļu dzinējiem, spēj 

apstādināt mašīnas galveno vārpstu jebkurā pozīcijā, kas nodrošina adatas nevainojamu vadību un 

kontroli (piemēram, apturot adatu augšējā stāvoklī), bet galvenā vērtība ir elektrības patēriņa būtisks 

samazinājums šujmašīnas darba procesā – par aptuveni 70 % (sk. 3.9. att.). 

 

3.7. attēls. Šujmašīnas motors galvenās vārpstas galā un elektrības patēriņa samazinājums 

jaunākajiem šujmašīnu modeļiem 

Šūšanas procesu automatizācija 

Arvien aktuāls ir šūšanas procesu pilnas automatizācijas jautājums, kura risināšanu īpaši apgrūtina 

drānu lokanība – drānas ir grūti satvert un virzīt apstrādei ar procesu automatizācijas līdzekļiem. 

Šūšanas procesa pilnīga automatizācija līdz šim ir izveidota vienkāršiem izstrādājumiem – spilveniem, 

T krekliem, paklājiem, kuri sastāv no neliela detaļu skaita un kuriem nav nepieciešamas daudzas 

savienošanas operācijas. 3.10. attēlā redzams šūšanas līnijas pilnas automatizācijas paraugs, kurā 

pilnīgi automātiski tiek šūts paklājs ar malu apstrādi uz apdiegšanas šujmašīnas. 

Sauss Sauss 

Eļļots 

Eļļots 
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3.8. attēls. Paklāja šūšanas automatizēts komplekss 

3.2. HIGROTERMISKĀS APSTRĀDES IEKĀRTAS 

Higrotermisko apstrādi (HTA) šūšanas rūpniecībā lieto drānu, pusfabrikātu (apģērba detaļu) un gatavu 

izstrādājumu apstrādei, veicot drānas virsmas gludināšanu, malu nolocīšanu, vīļu atgludināšanu, 

telpiskās formas veidošanu plakanām detaļām, plūksnu novirzes koriģēšanu, izstrādājumu gala 

apstrādi u. c. operācijas. No higrotermiskās apstrādes lielā mērā ir atkarīga šūtā izstrādājuma kvalitāte 

un preces izskats. Tās īpatsvars virsģērbu izgatavošanas procesos ir apmēram 20–25 %. Higrotermisko 

apstrādi parasti veic ar: 

▪ gludināšanu – gludinošā virsma pārvietojas pa drānas virsmu ar vienmērīgu spiediena 

spēku uz drānu; 

▪ presēšanu – drāna tiek saspiesta starp divām karstām nekustīgām virsmām;  

▪ tvaicēšanu – spiediens uz drānu tiek realizēts ar tvaiku, bez karstas virsmas iedarbības. 

Gludināšanas un presēšanas iekārtas formē apģērba pusfabrikātu vai gatava apģērba drānu, padarot 

tās šķiedras maksimāli elastīgas, pēc tam drānu deformējot un fiksējot jauno formu. To panāk, 

iedarbojoties uz drānu ar: 

▪ mitrumu (tvaiks, %, ūdens, l); 

▪ siltumu (temperatūra, oC); 

▪ saspiešanu (spiediens, Pa); 

▪ izturēšanas un atdzesēšanas laiku (min). 

Mitruma un siltuma iedarbībā drāna vieglāk pakļaujas deformācijai. Iedarbojoties ar spiedienu uz 

drānu šādā stāvoklī, tai var izveidot telpisku formu, sagludinot un izstiepjot attiecīgos laukumus, veidot 

krokojumus, nolocīt malas un veikt citas formveides. Lai saglabātu izveidoto formu, no drānas aizvada 

mitrumu un atdzesē. Dažādām drānām ir nepieciešams atšķirīgs mitruma daudzums (%), spiediena 
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spēks uz laukuma vienību (N/m2), uzsildīšanas temperatūra (ºC) un iedarbības laiks (min), kas ir atkarīgi 

no šķiedru sastāva, to termoizturības un drānu struktūras.  

Higrotermiskās apstrādes iekārtas ir drānas mitrināšanas un gludināšanas iekārtas (drānas sākuma 

apstrādei), gludekļi, gludināšanas galdi, tvaika ģeneratori, preses, tvaika manekeni un beigu apdares 

tuneļi. Higrotermiskās iekārtas var klasificēt pēc to izmantojuma (sk. 3.11. att.). 

 

3.9. attēls. HTA iekārtu klasifikācija 

Ar universālām HTA iekārtām var apstrādāt dažādus gatavus izstrādājumus vai to pusfabrikātus starp 

šūšanas operācijām. Universālās iekārtas ir gludekļi, gludināšanas galdi, universālas preses, universāli 

tvaika manekeni un HTA tuneļi u. c. Šādas iekārtas pārsvarā izmanto mazas jaudas uzņēmumos, kur 

iekārtām nav jāsasniedz augsta ražība un var nodarbināt vairākus strādājošos. 

Speciālās HTA iekārtas ir paredzētas konkrētu gatavo izstrādājumu beigu apdarei, tādas ir, piemēram, 

vīriešu žaketes atsevišķu daļu prese, cepuru gludināšanas iekārta u. c. 

Drānas mitrināšanas un gludināšanas iekārtas 

Šīs iekārtas izmanto drānu sagatavošanai pirms šūšanas, apstrādājot ar mitrināšanu, vibrāciju un 

gludināšanu, lai novērstu drānas sarukšanu un vīļu krāsu atšķirības pēc beigu higrotermiskās 

apstrādes. Pēc šādas drānas apstrādes izstrādājumus ir vieglāk attīrīt no traipiem. Iekārta drānas rulli 

automātiski notin, apstrādā ar intensīvu karstu tvaiku (uzsilda 100–170ºC temperatūrā), pakļauj 

vibrācijai, lai kontrolētu sarukšanu un fiksētu to, un veic drānas dzesēšanu (sk. 3.12. att.). Ar vadības 

sistēmu tiek iestatīta vibrācijas frekvence, mitruma intensitāte, gaisa temperatūra tvaicēšanai un 

atdzesēšanas temperatūra. 

Higrotermiskās apstrādes iekārtas

Universālās

Drānas mitrināšanas un gludināšanas 
iekārtas

Gludināšanas galdi

Gludekļi

Tvaika ģeneratori

Preses

Tvaika manekeni (plecģērbiem vai 
gurnģērbiem)

Beigu apdares tuneļi

Speciālās

Gludināšanas galdi tvaicēšanai 
(piemēram, cepurēm)

Gludekļi (piemēram, tvaicēšanas sukas)

Preses (piemēram, žaketēm)
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3.10. attēls. Drānas mitrināšanas un gludināšanas iekārta 

Ieteicams noskatīties video: youtu.be/Z0sbGF33cqo 

Gludekļi 

Rūpnieciskie gludekļi pārsvarā ir pieskaitāmi pie universālajām HTA iekārtām. Tie var būt ar sildplates 

jeb sildvirsmas temperatūras stacionāru regulēšanu vai ar termoregulatoru uz gludekļa korpusa, ar 

vai bez tvaika padeves atverēm sildvirsmā, kā arī ar atšķirīgu sildvirsmas veidu – gludu vai birstveida. 

Pēc masas gludekļi var būt no 1 līdz 10 kg smagi. 3.11. tabulā apkopots rūpniecisko gludekļu 

iedalījums. 

3.7. tabula 

Rūpniecisko gludekļu iedalījums 

Nr. p. k. Gludekļa attēls Raksturojums 

1. 

 

Elektriskie jeb sausie gludekļi  

(ātra un vienmērīga sildvirsmas uzsilšana (100–

250 ºC), tiek uzturēta gludināšanas operācijai 

nepieciešamā temperatūra, ūdens tiek padots no 

manuālā pulverizatora) 

Drānas  
pieņemšana 

un dzesēšana  

Vadības sistēma 

Drānas apstrāde  

ar vibrāciju 

Drānas HTA 

apstrāde 
Drānas  
padeves 

vārpsta 

https://youtu.be/Z0sbGF33cqo
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Nr. p. k. Gludekļa attēls Raksturojums 

2. 

 

Elektriskie tvaika gludekļi  

(tvaiks tiek padots no tvaika ģeneratora pa speciālu 

tvaika vadu) 

 

3. 

 

Elektriskie tvaika gludekļi ar gludeklī iebūvētu 

termoregulatoru – termostatu  

(ar termostatu regulē gludekļa sildvirsmas 

temperatūru) 

4. 

 

Speciālie smagie elektriskie tvaika gludekļi ar lielu 

spiedienu uz gludināmo drānu  

(tvaiks tiek padots no tvaika ģeneratora pa speciālu 

tvaika vadu) 

5. 

 

Tvaika gludeklis – suka vai birste 

(tvaiks tiek padots no tvaika ģeneratora pa speciālu 

tvaika vadu; tvaiks uzsilda arī gludekļa sildvirsmu – 

birsti) 

Gludekļa sildvirsma ir darba virsma, kas saskaras ar drānu, un no tās ir atkarīgs higrotermiskās 

apstrādes rezultāts. Gludekļu sildvirsmas atšķiras ar izgatavošanas materiālu veidiem: 

▪ alumīnija sildvirsma – metāls uzsilst ļoti ātri, bet arī ātri atdziest; 

▪ nerūsējošā tērauda sildvirsma – visizplatītākais gludekļu sildvirsmas veids, jo tēraudam 

ir labas siltumvadāmības īpašības; speciāli apstrādātās tērauda sildvirsmas ir izturīgas 

pret mehāniskiem bojājumiem (skrāpējumiem); virsma labi slīd pa drānu; 

▪ keramikas un metāla keramikas sildvirsma – šis sildvirsmas veids kļūst arvien izplatītāks, 

jo šādai darba virsmai ir paaugstināta slīdamība pa drānu, kas nodrošina augstu 

gludināšanas kvalitāti, jo gludināšanas laikā sildvirsma neburza drānu. 
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Lai uzlabotu gludinātāja darba apstākļus, izmanto šādas gludekļu palīgierīces: pretspīduma sildvirsmu 

(uzliekama uz pamatsildvirsmas); gludekļa vada un gludekļa iekāršanas ierīci (lai paceltu gludekli bez 

piepūles un ekonomētu laiku); gludekļa paliktni – (lai novadītu mitrumu un pasargātu sildvirsmas 

virsmu); smidzināšanas pistoles (sausajiem gludekļiem). 

Gludināšanas galdi 

Gludināšanas galdus lieto šūšanas starpoperāciju higrotermiskās apstrādes un gatava izstrādājuma 

beigu apdares procesos. Gludināšanas galdiem ir noteiktas bāzes konstrukcijas, un tie savā starpā 

atšķiras pēc atbalsta izvietojuma pret grīdas virsmu: ar vienu atbalstu, ar konsoli uz viena atbalsta, ar 

četriem atbalstiem (sk. 3.13. att.). 

Gludināšanas galdus var apgādāt ar dažādām palīgierīcēm: papildu gludināšanas virsmām 

(spilveniem), tvaika ģeneratoru, gludekļa un tā vada iekāršanas iekārtu, gludekļa novietošanas paliktni. 

Visiem gludināšanas galdiem ir uzsildāmā darba virsma, kas nepieciešama izstrādājuma ātrai un 

kvalitatīvai apstrādei. Lai piespiestu izstrādājumu gludināšanas virsmai, izmanto vakuuma funkciju – 

izstrādājums gludināšanas laikā neslīd nost no virsmas un neburzās, turklāt no drānas tiek aizvadīts 

liekais mitrums. 

  

a) 

  

b) 

 

c) 

3.11. attēls. Gludināšanas galdu konstrukcijas 

a) ar vienu atbalstu; b) ar konsoli uz viena atbalsta; c) ar četriem atbalstiem 

Ieteicams noskatīties video: www.youtube.com/watch?v=tMuW5WYlC6g 

Smalku drānu (piemēram, vilnas, zīda) izstrādājumu apstrādei uz gludināšanas galdiem lieto gaisa 

pieplūdes funkciju, kā rezultātā drāna nedaudz paceļas no darba virsmas un drānas šķiedras, 

pavedieni netiek deformēti ar gludekli, bet tiek apstrādāti ar tvaiku, tie iztaisnojas un izstrādājums 

iegūst labāku ārējo izskatu. Lai samazinātu operatora noslodzi gludināšanas laikā, lieto dažādas 

gludināšanas galda vadotnes (sk. 3.13.a att.), kas ļauj fiksēt gludekļa izvietojumu virs galda virsmas, – 

tādējādi operatoram nevajag nemitīgi novietot gludekli uz speciālā paliktņa, tas var atrasties virs galda 

jebkurā operatoram ērtā vietā, nesaskaroties ar izstrādājumu. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tMuW5WYlC6g
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Gludināšanas galdus pēc uzdevumiem var sagrupēt šādi: 

▪ universālie gludināšanas galdi, kas piemēroti visu veidu drānām un izstrādājumiem 

(sk. 3.13.b att.). Tie savstarpēji atšķiras ar darba virsmas gabarītiem, vakuuma un gaisa 

padeves funkcijām un ar to, vai ir aprīkoti ar tvaika ģeneratoriem; 

▪ speciālie gludināšanas galdi, kas ir piemēroti atsevišķu izstrādājumu veidu vai grupu 

apstrādei, piemēram, trikotāžas izstrādājumiem (sk. 3.13.c att.); 

▪ tvaicēšanas iekārtas, kas paredzētas izstrādājumiem no speciālām drānām, kuriem nav 

vēlams tiešs kontakts ar metāliskām virsmām, piemēram, cepurēm, beretēm 

(sk. 3.14. att.), adījumiem (sk. 3.15. att.). 

▪ speciālas formas gludināšanas galdi, kas paredzēti konkrētu izstrādājumu detaļu formas 

veidošanai, piemēram, piedurknes, vīļu atgludināšanai, bikšu apakšmalu 

atgludināšanai, vīriešu uzvalku gludināšanai (sk. 3.16. att.). 

   
3.12. attēls. Tvaicēšanas 

iekārta cepurēm 

3.13. attēls. Tvaicēšanas iekārta adījumiem 3.14. attēls. Vīriešu uzvalku 

gludināšanas galds 

Tvaika ģeneratori 

Tvaika ģenerators ir gludināšanas sistēmas sastāvdaļa, kuras uzdevums ir ūdens pārveidošana 

tehniskajā tvaikā. Mūsdienu tirgū tiek piedāvāti visdažādākie tvaika ģeneratori, kas ir atšķirīgi pēc 

cauruļveida elektrosildītāju jaudas, ūdens rezervuāru apjoma, ražīguma un lietošanas uzdevuma –

vienam vai vairākiem gludekļiem (sk. 3.17. un 3.18. att.). 

  

3.15. attēls. Tvaika ģenerators diviem 3.16. attēls. Tvaika ģenerators četriem gludekļiem 
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Preses 

Gludināšanas preses ir vienas no galvenajām higrotermiskās apstrādes iekārtām. Pēc piedziņas tipa 

preses iedala šādi: 

▪ elektromehāniskās preses, kur tās vadība notiek ar elektrodzinēju un mehāniskiem 

piedziņas elementiem; 

▪ pneimatiskās preses, kas tiek vadītas ar saspiestu gaisu; 

▪ hidrauliskās preses, kas tiek vadītas ar saspiestu eļļu. 

Izmantojot standarta presi, tiek sildīts augšējais un apakšējais preses spilvens, caur augšējo un/ vai 

apakšējo spilvenu tiek pievadīts tvaiks, bet mitrumu atsūc caur apakšējo spilvenu. Rūpniecisko prešu 

iedalījums pēc to konstrukcijām redzams 3.8. tabulā. Preses ir universālas un speciālas. Universālās 

parasti ir ar plakaniem spilveniem, taču pārsvarā preses ir paredzētas speciālu detaļu apstrādei 

noteiktiem izstrādājumiem. Tad to spilvenu konfigurācija atbilst apstrādājamā izstrādājuma daļām vai 

detaļām. 

3.8. tabula 

Rūpniecisko prešu iedalījums 

 

Universālās preses – tās aprīko ar spilvenu, kas piemērots dažādu 

izstrādājumu detaļu apstrādei. Augšējā gludināmā spilvena kustība 

notiek trijos etapos. Pirmajā etapā augšējais spilvens nolaižas un 

apstājas, atstājot atstarpi līdz apakšējam spilvenam, un notiek 

detaļas tvaicēšana. Otrajā etapā augšējais spilvens stingri 

piespiežas pie apakšējā un notiek detaļas presēšana. Trešajā etapā 

augšējā gludināmajā spilvenā izvieto formas šablonus un notiek 

formas veidošana. Šabloni tiek iedarbināti ar pneimatisko 

piedziņu. Augšējais un apakšējais spilvens tiek uzsildīts ar tvaiku.  

 

Speciālās vienas pozīcijas preses – tām ir spilveni, kas paredzēti 

noteiktu operāciju izpildei, piemēram, vīriešu mēteļu un uzvalku 

piedurkņu apstrādei. Vienas pozīcijas preses ir lietderīgi izmantot 

plūsmās ar nelielu jaudu. 
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Speciālās divu pozīciju preses – tās aizstāj divas vienas pozīcijas 

preses un ekonomē darba platību. Ar šo presi tiek apstrādāts, 

piemēram, vīrieša žaketes kreisais un labais atloks.  

 

Speciālās daudzpozīciju karuseļveida preses ir paredzētas šūtā 

izstrādājuma vairāku detaļu presēšanai vienai aiz otras, pagriežot 

preses karuseli. Operatoram tas atvieglo darbu, jo nav jāiet uz citu 

apstrādes vietu, bet, pagriežot preses karuseli, ir tikai jānovieto 

izstrādājuma jaunā detaļa uz jaunā spilvena.  

 

Speciālās vertikālās preses ir paredzētas virsģērbu, piemēram, 

vīrieša žaketes, mēteļa, apstrādei. Preses ir aprīkotas ar lāzera 

pozicionēšanas iekārtu, lai izstrādājums tiktu novietots ar precizitāti 

± 1 mm, ko kontrolē ar datorvadību. 

 

Speciālās daudzpozīciju vertikālās preses līdzīgi kā daudzpozīciju 

karuseļveida preses secīgi apstrādā viena izstrādājuma dažādas 

daļas, kas ļauj ekonomēt ražošanas platību. 
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Tvaika manekeni 

Tvaika (gaisa) manekeni paredzēti jau sašūtu izstrādājumu beigu higrotermiskai apstrādei, lai 

izstrādājumam piedotu formu un izskatu. Manekens tiek darbināts ar tvaiku, un tam iestata šādus 

parametrus: tvaicēšanas laiku, min; žāvēšanas laiku, min; karstā gaisa temperatūru, ºC; izstrādājuma 

formu (plecu platuma mēru un/vai vidukļa mēru), mm. Tvaika manekenos uz izstrādājuma virsmu 

vienlaikus iedarbojas siltums un mitrums, kas nodrošina augstu ražību un apstrādes intensitāti. Tiem 

ir elastīgs, viegli maināms korpuss ar vai bez presēšanas plāksnēm. Manekena korpuss ir piemērots 

dažādu formu izstrādājumu apstrādei. Priekšdaļas, mugurdaļas, piedurkņu un oderes HTA apstrāde 

notiek vienas operācijas laikā. Pirms tam jābūt apstrādātām izstrādājuma sāndaļām, apkaklei un 

atlokiem. Datora vadība regulē tvaika padevi, aukstā un karstā gaisa spiedienu, manekena detaļu 

pozīciju un citas operācijas.  

Pēc ģērba veida tvaika manekenus iedala plecģērbu un gurnģērbu manekenos (sk. 3.19., 3.20. att.). 

Pēc konstrukcijas tvaika manekenus iedala konsolveida un balsta manekenos (sk. 3.19. un 3.20. att.). 

  

3.17. attēls. Tvaika manekens plecģērbiem – 

balsta manekens 

3.18. attēls. Tvaika manekens gurnģērbiem – 

konsolveida manekens 

Manekenus var iedalīt pēc apstrādājamā izstrādājuma, piemēram, manekeni bikšu apstrādei (sk. 

3.20. att.), manekeni žakešu/uzvalku/mēteļu apstrādei; kreklu/blūžu/halātu apstrādei (sk. 3.19. att.). 

Plecģērbu manekeni var būt ar vai bez apvalka (kameras) un ar vai bez presēšanas plāksnēm (sk. 3.21. 

un 3.22. att.). 

  

3.19. attēls. Plecģērbu manekens bez apvalka ar 

presēšanas plāksnēm 

3.20. attēls. Plecģērbu manekens ar cietu 

apvalku un presēšanas plāksnēm 
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Tvaika manekeni var būt karuseļveida konveijera iekārtas sastāvdaļa, uz kuras vienlaikus tiek 

apstrādāti vairāki vienādi izstrādājumi. 

Beigu HTA apstrādes tuneļi 

Beigu HTA apstrādes tuneļi ir modernākais automatizētais šūto izstrādājumu beigu apstrādes veids, 

kur nepārtraukti tiek apstrādāts liels daudzums izstrādājumu, kas secīgi ar konveijeru tiek virzīti cauri 

apstrādes procesam – tvaicēšanai un žāvēšanai (sk. 3.23. att.). Pēc ražīguma tvaika tuneļus var iedalīt 

šādi: 

▪ mazās tvaika tuneļu sistēmas ar ražīgumu līdz 800 apģērba gabalu stundā; 

▪ vidējās tvaika tuneļu sistēmas ar ražīgumu līdz 2500 apģērba gabalu stundā; 

▪ lielās tvaika tuneļu sistēmas ar ražīgumu līdz 4000 apģērba gabalu stundā. 

 

3.21. attēls. Šūto izstrādājumu beigu apstrādes tunelis 

Beigu apstrādes tunelis sastāv no (sk. 3.24. att.):  

▪ vismaz vienas tvaicēšanas kameras; 

▪ vismaz vienas gaisa cirkulācijas – žāvēšanas kameras. 

 

3.22. attēls. Beigu HTA apstrādes tuneļa uzbūve 

Tvaicēšanas kamera Žāvēšanas kamera 
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Beigu HTA apstrādes tuneļa konstrukcija sastāv no divām kamerām. Pirmajā kamerā notiek 

izstrādājumu uzsildīšana un mitrināšana, bet otrajā – žāvēšanas kamerā – notiek izstrādājumu 

žāvēšana ar karstu gaisu. Izstrādājumi pārvietojas tunelī ar transportieri. Tvaika daudzums 

tvaicēšanas kamerā, gaisa daudzums un temperatūra žāvēšanas kamerā, kā arī transportiera kustības 

ātrums tiek regulēti ar datorvadāmu mikroprocesoru. Siltuma zudums ir neliels, jo tuneļu kameru 

konstrukcijas ir labi izolētas (gaisa plūsmas nokļūšanu ārpus tuneļa novērš gaisa spilveni). HTA tuneļu 

darba orgāns ir birste ar sprauslu, kura tiek piestiprināta uz elastīga pret tvaika iedarbību izturīga 

atzara, kas ir saistīts ar tvaikvārstu vai individuālu tvaika ģeneratoru. Modernie tvaika tuneļi ir aprīkoti 

ar datorizētu vadības sistēmu, kas ļauj ieprogrammēt apstrādes režīmus. 

Lai uzlabotu beigu apstrādes rezultātu materiāliem no dabiskām šķiedrām, pirms tvaicēšanas 

kameras vēl var pievienot pirmapstrādes kameru. Tvaicēšanas kamerā izstrādājums tiek apstrādāts 

ar augstspiediena tvaiku, tādējādi drānas šķiedras uzbriest un kļūst plastiskākas. Žāvēšanas 

(cirkulējošā gaisa) kamerā gaiss drānas šķiedras izlīdzina un izstiepj – izstrādājums tiek iztaisnots un 

vienlaikus žāvēts ar karstu gaisu. Beigu apstrādes tvaika tuneļa modulārā konstrukcija ļauj pievienot 

tvaicēšanas un žāvēšanas (gaisa cirkulācijas) kameras jeb moduļus pēc nepieciešamības, lai palielinātu 

produktivitāti. Jaunās paaudzes iekārtas nodrošina augstu apstrādes kvalitāti un energoefektivitāti. 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN PILNVEIDEI 

Rūpnieciskās šūšanas iekārtas 

1. uzdevums 

Kā veidojas mašīndūrieni? Uzzīmējiet mašīndūrienu trīs formēšanās iespējas! 

2. uzdevums 

Kādas šuves var veidot šujmašīna? Nosauciet šujmašīnu grupas pēc veidojamās šuves! 

3. uzdevums 

Kā var iedalīt šujmašīnas pēc to konstruktīvajām īpatnībām? 

4. uzdevums 

Vai šujmašīnām ir iespējama automatizācija? Kāds varētu būt dalījums pēc automatizācijas pakāpes? 

Miniet automatizācijas piemērus! 

5. uzdevums 

Ar ko atšķiras slēgdūriena un cilpdūriena šujmašīnu bāzes modeļu galvenie darba instrumenti un 

mehānismi? 

Higrotermiskās apstrādes aprīkojums 

1. uzdevums 

Ar kādiem paņēmieniem var veikt šūtā izstrādājuma beigu apdari (higrotermisko apstrādi)? 

Raksturojiet tos! 

2. uzdevums 

Kādi fizikālie raksturotāji piedalās izstrādājuma beigu apdarē (higrotermiskajā apstrādē)?  

3. uzdevums 

Ar kādām HTA iekārtām var visātrāk veikt beigu apstrādi vīriešu uzvalkam plašražošanā? 

4. uzdevums 

Kāpēc gludināšanas galdam ir jāpieslēdz tvaika ģenerators, un no kā rodas tvaiks? 

5. uzdevums 

Vai ir iespējama gludināšana, gludekļa virsmai nesaskaroties ar drānu? Ja ir, tad nosauciet šādu ierīci. 
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6. uzdevums 

Ar kādām HTA iekārtām būtu visefektīvāk veikt beigu apdari cepurēm? 

7. uzdevums 

Kādas priekšrocības ir daudzpozīciju presei mēteļu beigu apstrādē?  

8. uzdevums 

Kādas ir atšķirības tvaika manekenu izmantojumā? Vai uz viena tvaika manekena var apstrādāt blūzi 

un bikses? 

9. uzdevums 

Kas ir visātrākā beigu apstrādes iekārta apģērba plašražošanā? Pēc kāda principa tiek apstrādāti 

izstrādājumi? 
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4. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA

4. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA 

Nodaļas mērķis 

Attīstīt izglītojamo prasmes sašūt izstrādājumus atbilstoši 

tehnoloģiskajām prasībām, ievērojot šūšanas secību, izmantojot 

racionālus un drošus darba paņēmienus. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj apstrādāt un dublēt detaļas, sašūt detaļas un mezglus, sašūt 

izstrādājumus atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, ievērojot šūšanas 

secību un darba drošības prasības, izmantojot drošus darba 

paņēmienus, pārbaudīt izstrādājuma kvalitāti, novērst radušos defektus. 

Zina detaļu, mezglu un izstrādājumu apstrādes tehnoloģiju un tehniskos 

noteikumus, izstrādājumu izgatavošanas secību un kvalitātes prasības, 

iekārtu un palīgierīču lietošanas noteikumus. 

Izprot detaļu pirmsapstrādes nepieciešamību, sašūto detaļu un mezglu 

kvalitātes nozīmi izstrādājuma izgatavošanā, racionālas tehnoloģiskās 

secības un racionālu darba paņēmienu nozīmi, izstrādājumu kvalitātes 

prasību nozīmīgumu, starpoperāciju un beigu higrotermiskās apstrādes 

nozīmi kvalitatīva izstrādājuma izgatavošanā. 

4.
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Apģērbu izgatavo, savienojot lielu skaitu dažādu detaļu. Detaļu sastiprināšana ir viens no svarīgākajiem apģērba izgatavošanas tehnoloģiskajiem 

procesiem, no kura pareizības lielā mērā atkarīgas ekspluatācijas īpašības. Apģērbu detaļu savienojumiem ir liels garums, piemēram, biksēm: 

8,5–9,5 m, bet sieviešu mēteļiem: 22–24 m. 

Dažādu tehnoloģisko darbību apzīmēšanai lieto speciālus terminus (sk. 4.1, 4.2. un 4.3. tab.). 

4.1. tabula 

Roku darbu terminoloģija 

Operācijas 

darbība 
Operācijas raksturojums Šuves nosaukums Lietošanas piemērs 

Sadiegt Divu vai vairāku pēc nozīmes un izmēriem vienādu detaļu 

pagaidu savienošana ar taisniem vai slīpiem sadiegumdūrieniem 

Sadiegumšuve jeb 

sadiegšanas šuve 

Sadiegt sānu, plecu, soļa vīles 

Piediegt Izmēros mazākas detaļas pagaidu pievienošana pie lielākas 

detaļas 

Piediegumšuve jeb 

piediegšanas šuve 

Piediegt zemapmalu pie priekšdaļas 

Uzdiegt Detaļu pagaidu savienošana, uzliekot vienu uz otras Uzdiegumšuve jeb 

uzdiegšanas šuve 

Uzdiegt kabatu uz priekšdaļas, uzdiegt 

priekšdaļu uz tās nelīmējamās 

starplikas 

Izdiegt Apšūtas detaļas malas pagaidu nostiprināšana, veidojot vai 

neveidojot detaļas pārmalojumu 

Izdiegumšuve jeb 

izdiegšanas šuve 

Izdiegt priekšmalas, pārloka vai 

apkakles apšūto malu 

Atdiegt Uz abām pusēm atlocītu vīļuzlaižu pagaidu nostiprināšana Atdiegšanas šuve  Atdiegt detaļas griezummalu vai vīles 

uzlaides  

Nodiegt Detaļas nolocītās malas, ieloču, iešuvju pagaidu nostiprināšana Nodiegšanas šuve Nodiegt brunču un piedurkņu 

lejasmalu 
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Apdiegt Detaļas griezummalu vai iegriezumu pretirumapstrāde Apdiegumšuve jeb 

apdiegšanas šuve 

Apdiegt pogcauruma malu, sānu vai 

plecu griezummalu vai vīļuzlaidi 

Iediegt Divu detaļu pagaidu savienošana pa slēgtu, ieliektu vai izliektu 

kontūru. 

Iediegšanas šuve Iediegt apkakli, piedurkni 

4.2. tabula 

Mašīndarbu terminoloģija 

Operācijas 

darbība 
Operācijas raksturs 

Šuves, vīles 

nosaukums 
Lietošanas piemēri 

Sašūt Divu vai vairāku vienāda lieluma detaļu savienošana ar pastāvīgu šuvi Sašuve Sašūt vidusvīli, sānvīli, soļa vīli 

Piešūt Mazākas detaļas vai furnitūras piestiprināšana pie otras detaļas ar 

pastāvīgu rokdūrienu vai mašīndūrienu šuvi 

Piešuve Piešūt iesānus, pogas, spiedpogas, 

āķus  

Apšūt Divu detaļu savienošana ar sekojošu to apvēršanu uz labo pusi un šāda 

stāvokļa nofiksēšana, veidojot vai neveidojot pārmalojumu 

Apšūšanas 

šuve, apšuve 

Apšūt apkakles, pārloka ārmalu vai 

jostas galus un malas 

Iešūt Divu detaļu savienošana pa slēgtu, ieliektu vai izliektu kontūru ar 

pastāvīgu šuvi 

Iešūšanas 

šuve 

Iešūt piedurknes, apkakli  

Nošūt Uz vienu pusi nolocītu vīļuzlaižu nostiprināšana ar pastāvīgu mašīnšuvi; 

apdares šuvju nošūšana gar apšūto vai nogludināto detaļu malām 

Nošuve Nošūt apdares šuvi gar apkakles 

ārmalu vai pa bikšu sānvīli 

Uzšūt Pastāvīgas vīles iegūšana, uzliekot vienu detaļu uz otras detaļas Uzšūšanas 

šuve 

Uzšūt kabatu vai aplikāciju 

Atšūt Nolocītās malas vai atlocītu vīļuzlaižu nostiprināšana ar pastāvīgu 

rokdūrienu vai mašīndūrienu atšuvi 

Atšuve Atšūt lejasmalu, piedurknes dūrgalu 

vai atgludinātās vīļuzlaides 
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Stepēt Vienu virs otra uzliktu divu vai vairāku detaļu vai drānu slāņu savienošana 

ar caurejošām šuvēm atsevišķās vietās vai pa visu virsmu 

Stepēšanas 

šuve 

Stepēt nelīmējamo starpliku  

Apmalot Detaļas griezummalas pretirumapstrāde vai apdare ar apmalojuma lenti Apmalojuma 

vīle 

Apmalot detaļas griezummalu 

Apdiegt Detaļas griezummalas pretirumapstrāde ar diegu šuvi Apdiegumšuve Apdiegt griezummalas 

4.3. tabula 

Higrotermiskās apstrādes termini 

Operācijas 

darbība 
Operācijas raksturs Lietošanas piemēri 

Piegludināt, 

piepresēt 

Locījuma, vīles vai detaļas malas biezuma samazināšana 

ar presi vai gludekli 

Piegludināt sašuvumvīli, kabatas, reljefvīli vai apšūtu malu  

Atgludināt Vīles uzlaides vai ieloces atlocīšana uz pretējām pusēm un 

nostiprināšana šādā stāvoklī ar gludekli 

Atgludināt vīļuzlaides, iešuves un ieloces 

Nogludināt Vīļuzlaižu, ieloču vai detaļas malu nolocīšana uz vienu pusi 

un nostiprināšana šādā stāvoklī ar gludekli 

Nogludināt lejasmalu, uzšūtas kabatas griezummalas, sānvīles, 

iešuves 

Sagludināt Detaļas malas vai daļas samazināšana, saīsināšana, 

sarucinot drānu 

Sagludināt mugurdaļas plecslīpes malu vai iešuves galu 

Izstiept Detaļas malas vai daļas pagarināšana Izstiept vīļuzlaižu malas vidukļa līmenī, lai uzlabotu kleitas piegulumu 
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Notvaicēt Gludinājumspīda novēršana ar tvaiku, detaļas vai drānas 

apstrāde ar tvaiku 

Notvaicēt izstrādājumu vai tā daļas, novēršot vieglus burzījumus un 

gludinājumspīdu uz vīlēm 

Izgludināt Burzījumu vai locījumu izlīdzināšana uz drānas, detaļas vai 

izstrādājuma 

Izgludināt kreklu 

Lai šujamais izstrādājums iegūtu teicamu izskatu, jāievēro šūšanas noteikumi, kas ir uzskaitīti 4.4. tabulā. 

4.4. tabula 

Šūšanas noteikumi 

Nr. p. k. Noteikumu apraksts 

1.  Piegriežamajai drānai un šūšanai paredzētajām detaļām jābūt bez burzījumiem. 

2.  Detaļu griezummalām jābūt līdzenām, ar vienāda platuma vīļuzlaidi visā savienojamās malas garumā. 

3.  Uz drānas jāzīmē ar drēbnieka krīta plāksnīti, speciālu marķieri vai zīmuli, lietojot lineālu vai lekālu. Līnijas biezums nevar pārsniegt 

1 mm. 

4.  Montāžiezīmju iegriezumu dziļums drānu detaļu malās nedrīkst pārsniegt 3 mm. 

5.  Stingri jāievēro drānu apstrādes režīmi un tehniskie noteikumi (sk. turpmāk). 

6.  Šujamadatas jāizvēlas atbilstoši drānas veidam, tās biezumam un izpildāmās operācijas raksturam. Piemēram, smalkākas adatas 

lieto lejasmalu atšūšanai, rupjākas – pogu un polsteru piešūšanai. 

7.  Pagaidu roku dūrienus un šuves, piemēram, gatavojot izstrādājumu uzlaikošanai, jāšuj ar kontrastkrāsas kokvilnas diegu vai citu 

mazizturīgu diegu. Sadiegumšuve jāšuj 1 mm no montāžas līnijas uz vīles uzlaides griezummalas pusi, lai turpmākā apstrādē 
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diedzamdiegu nepiešūtu ar mašīnšuvi. Pirms sadieguma šuves ārdīšanas tā jāpārgriež ik pēc 10–15 cm, lai būtu vieglāk izvilkt diegus, 

nebojājot sadiegto drānu. 

8.  Lai detaļas saturētu kopā un nenobīdītos montāžiezīmes, drēbniecībā pirms sadiegšanas vai sašūšanas tās var saspraust ar 

kniepadatām perpendikulāri savienojuma līnijai. 

9.  Izpildot roku dūrienus, apstrādājamo vietu vērš pret sevi, bet pašu šuvekli izklāj uz galda, lai tas neburzītos. 

10.  Nodiedzot vai atšujot nolocīto malu, to izvieto ar locījumu pret sevi, lai šuveklis būtu izklāts uz galda un netiktu burzīts.  

11.  Atšūšanas dūrienu šuves izpildi ar roku var aizstāt ar speciālo slēptā dūriena šujmašīnu, kas nodrošina ātru un precīzu darba izpildi  

12.  Pogas ar atvērumiem piešuj ar diegiem pogas krāsā, ospogas – ar diegiem šuvekļa krāsā. 

13.  Mašīnadatas jāizvēlas atbilstoši drānai, izpildāmai operācijai un iekārtai. Diegi un mašīnadatas ir savstarpēji jāsaskaņo; dūrienu 

garumiem visās viena izstrādājuma šuvēs jābūt vienādiem, ja vien nav dotas citas norādes. 

14.  Šūšanas operācijās jālieto mašīnu pierīces, piemēram, savienojot detaļas, jālieto detaļu malu magnētiskie ierobežotāji, atdures lineāli 

vai speciālas spiedpēdas dažādu vīļu šūšanai. 

15.  Savienojot divas dažāda biezuma detaļas, plānāko novieto virspusē. 

16.  Savienojot divas detaļas, no kurām viena nedaudz jāuztur, var rīkoties divējādi: ja uzturējumam jābūt īsā vīles posmā, tad uzturamo 

detaļu novieto virspusē (piemēram, piedurkņu iešūšana), bet, ja uzturējumam jābūt visā vīles garumā, uzturamo detaļu novieto 

apakšā, un šajā gadījumā mašīna pati sekmē uzturējuma veidošanos. 

17.  Savienojot gludo ar sakrokoto detaļu, krokotā jānovieto virspusē, lai šuvēja varētu veidot vienmērīgu krociņu sadalījumu. Ja detaļas 

savilkumu veido mašīna – var būt otrādi.  
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18.  Visas iekšējās šuves detaļu malās nostiprina ar nostiprinājumu jeb reversu šuvi 7–10 mm garumā.  

19.  Noslēgtās šuvēs, piemēram, iešujot piedurkni, reversu šuvi nešuj, šuves nobeigumu nošuj 10–20 mm pa šīs šuves sākumu. 

20.  Amatnieki apdares šuvju diegus ievelk izstrādājuma iekšpusē un nostiprina ar 3 vai 4 roku dūrieniem. 

21.  Lai mazinātu šuvekļa uzturējumu vīļu un šuvju vietā un šuveklim būtu teicams preces izskats, visas šuves un vīles jāgludina.  

22.  Jāievēro higrotermiskās apstrādes (HTA) režīmi, ko rekomendē drānas ražotājs. 

23.  Gludinot drānu, kurai nav zināma kopšana instrukcija, vispirms gludina nelielu drānas gabaliņu, izmēģinot dažādus temperatūras 

režīmus. Tas dos priekšstatu par drānas reakciju uz dažādām gludināmās virsmas temperatūrām. Turpmākai drānas apstrādei izvēlas 

optimālo variantu. 

24.  Lai paātrinātu HTA iedarbību, lieto gludināmās iekārtas ar tvaiku. Ja uz drānas paliek mitruma traipi, tad HTA izpilda bez 

mitrināšanas.  

25.  Lai iegūtu precīzu vīles līniju, nogludināmās vīles uzlaides vispirms piegludina, atgludina un tad nogludina, līdz panāk pilnīgu vīļuzlaižu 

piegulumu detaļai.  

26.  Lai iegūtu precīzu apvērstās vīles līniju, vīle pirms apvēršanas ir jāpiegludina, tad jāatgludina un tikai pēc tam jāapvērš.  

27.  Pēc beigu HTA izstrādājumu novieto atdzesēšanai uz atbilstoša pakaramā (10–25 min atkarībā no drānas šķiedru sastāva un biezuma).  

28.  Ja vīļuzlaižu nospiedumi ir redzami šuvekļa virspusē, tad to novēršanai jāveic deformētās vietas piegludināšana zem vīļuzlaidēm 

šuvekļa iekšpusē. 
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4.1. ROKU DARBI 

Roku darbi mēdz būt gan patstāvīga tehnoloģiskā operācija izstrādājuma izgatavošanā, piemēram, pogu piešūšana vai lejasmalas atšūšana, gan 

arī papildinājums mašīndarbiem, piemēram, detaļu paņemšana, salikšana un pagaidu sastiprināšana pirms to savienošanas. Rokšūšanas 

darbarīkus un piederumus skatīt 1. pielikumā. 

Dūrienus un šuves atkarībā no to izpildes paņēmiena iedala roku dūrienos un mašīndūrienos un rokdūrienu šuvēs un mašīnšuvēs. Roku dūrienu 

un rokdūrienu šuvju lietojums rūpnieciskā apģērba ražošanā ir ierobežots. Drēbniecībā rokdūrienus un rokdūrienu šuves mēdz lietot apģērba 

detaļu pagaidu un paliekošā sastiprināšanā vai apdarē. 

4.5. tabula 

Biežāk lietojamie roku dūrieni 

Dūriena shēma Dūriena veids, lietojums, izpilde 

 

1. Sadiegumdūrieni (diedzamdūrieni):  

1.1. Taisnais sadiegumdūriens (209. klase)  

Lieto divu detaļu pagaidu sastiprināšanai. Roku dūriena garums ir atkarīgs no drānas biezuma un šuves 

lietojuma. 

Izpildes paraugs: https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8 (0:44–1:48 min un 8:45–11:46 min)  

 

1.2. Slīpais sadiegumdūriens vai izdiegumdūriens (219. klase) 

Lieto griezumdetaļu pagaidu sastiprināšanai vai jau apšūtu detaļu malu nostiprināšanai (apkakļu, apmaļu 

utt. malu izdiegšanai) u. c. Šuve ir elastīga, nepieļauj detaļu nobīdīšanos apstrādes procesā, bet ir 

darbietilpīga. 

Izpildes paraugs: https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8  

Ievērojiet! (Sk. 4.4. tab. 6., 7. punktu.) 

https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8
https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8
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2. Slīpais slēptais atšuvumdūriens (213. klase)  

Lieto nolocītu detaļu malu, piemēram, brunču vai piedurkņu lejasmalu atšūšanai. 

Izpildes paraugs: https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8  

Ievērojiet! (Sk. 4.4. tab. 6., 9., 10. punktu.) 

4.2. VĪĻU ŠŪŠANA, LĪMĒŠANA, METINĀŠANA UN HERMETIZĀCIJA 

Apģērba detaļu savienošanai izmanto diegu, līmes un metināšanas paņēmienu. Diegu savienojumus izpilda uz dažādām šujmašīnām (sk. 3.1. 

nodaļu “Rūpnieciskās šūšanas iekārtas”), drēbniecībā mēdz lietot rokdūrienus. Diegu šuves ir dažādas pēc ārējā izskata un uzbūves (sk. 3.1. nodaļu 

“Rūpnieciskās šūšanas iekārtas”). Mašīndūrienu un šuvju klasifikācija sniegta standartā ISO 4915-91, Textiles - Seam types - Classification and 

terminology.  

4.2.1. VĪĻU ŠŪŠANA 

Atkarībā no lietojuma apģērbā visas vīles iedala savienojuma, malu apstrādes un apdares vīlēs. Savienojumvīles lieto detaļu pastāvīgai 

sastiprināšanai, malu apstrādes vīles – detaļu malu apstrādei, bet apdares vīles – apdarei. 

Drēbniecībā pirms detaļu sašūšanas ar šujmašīnu vīles mēdz saspraust vai sadiegt. Rūpniecībā vīļu precīzu izpildi nodrošina piegriešanas laikā 

detaļu malās iegrieztās montāžiezīmes, izurbtās punktveida iezīmes, speciāli šūšanas procesam konstruēti palīglekāli un šujmašīnām pievienotās 

pierīces.  

Biežāk lietotās vīles un to izpildei izmantojamās šujmašīnu pierīces aplūkotas turpmākajās trijās tabulās.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8
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4.6. tabula 

Savienojošās mašīnvīles 

Vīles nosaukums, shēma, 

tehniskie noteikumi 

Šujmašīnu pierīces 

piemērs 
Lietojums, izpildes tehniskie noteikumi 

1. Sašuvumvīles 

a)  

b)  

c).  

 

 

 

 

1.1. Stāvvīle (1.a att.) 

1.2. Nogludinātā sašuvumvīle (1.b att.) 

1.3. Atgludinātā sašuvumvīle (1.c att.) 

Lieto sānu, plecu, piedurkņu u. c. griezummalu savienošanai. 

Izpilde. Detaļas liek ar drānas virspusēm kopā, savieto griezummalas un uz detaļām 

atzīmētās montāžiezīmes, tad sašuj ar sašuvi paralēli griezummalām atbilstoši 

tehniskajiem noteikumiem. Diegu galus nostiprina ar reversšuvi abos vīles galos.  

Neoderētiem izstrādājumiem vīles griezummalas apdiedz. Atgludinātās sašuvumvīles 

griezummalas apdiedz pirms detaļu sašūšanas. 

Rūpnieciskajā ražošanā vīli savieno, izmantojot pierīces – vīles platuma ierobežotājus. 

Vīles gludina atbilstoši apstrādes veidam: stāvvīli piegludina, nogludināto sašuvumvīli 

nogludina un atgludināto sašuvumvīli atgludina.  

2. Uzlikumvīles 

a)  

 

 

2.1. Vaļējā uzlikumvīle (2.a att.) 

Lieto austo lenšu un mežģīņu uzšūšanai, starpliku detaļu savienošanai u. c. 

Izpilde. Detaļas liek vienu virs otras, virspuses vēršot vienā virzienā, un sašuj, kā 

parādīts attēlā.  

2.2. Slēgtā uzlikumvīle (2.b att.) 
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b)  
 

Lieto kabatu, atdaļu un citu uzliekamu detaļu uzšūšanai uz pamatdetaļas.  

Izpilde. Virsējai detaļai noloka vīļuzlaidi, detaļas liek vienu virs otras, virspuses vēršot 

vienā virzienā, un sašuj, kā parādīts attēlā. Gatavu vīli piegludina.  

Neoderētiem izstrādājumiem pirms detaļu savienošanas apdiedz apakšējās detaļas 

griezummalu.  

3. Nošuvumvīles 

a)  

b)  

c)  

 

 

 

 

 

Lieto plecu, sānu, un citu griezummalu savienošanai, lai nostiprinātu vīļuzlaides un 

iegūtu dekoratīvu apdari. 

3.1. Vaļējā nošuvumvīle (3.a att.) 

Izpilde. Sākumā izpilda nogludināto sašuvumvīli (1.2. vīle), pēc tam no virspuses to 

nošuj ar apdares nošuvi un piegludina. Neoderētiem izstrādājumiem pirms apdares 

nošuves nošūšanas vīļuzlaides griezummalas apdiedz. 

3.2. Slēgtā nošuvumvīle (3.b att.) 

Izpilda līdzīgi vaļējai nošuvumvīlei, taču detaļu griezummalas nesavieto, bet sašuj 

vismaz ar 5 mm novirzi. Apdares nošuvei ir jānoslēdz piekļuve nolocītās detaļas 

griezummalai, jo tai jāpaliek vīles iekšpusē starp šuvju līnijām. Apdares nošuvi nošuj 

pa nolocītās detaļas virspusi. 

3.3. Atšuvumvīle (3.c att.) 

Izpilde. Sākuma apstrāde ir kā atgludinātajai sašuvumvīlei (1.3. vīle), pēc tam no 

detaļu labās puses nošuj divas paralēlas apdares šuves vienādā attālumā no vīles 

centra un piegludina. Neoderētiem izstrādājumiem pirms apdares šuvju nošūšanas 

vīles griezummalas apdiedz. Ērtāk to darīt uzreiz pēc izstrādājuma detaļu 

piegriešanas.  
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4. Plakanvīle  

a)  

b)  

 

 

Lieto veļas izstrādājumu un neoderētu izstrādājumu detaļu savienošanai. Piemēram, 

denima auduma izstrādājumos. 

Izpilde ir līdzīga slēgtai nošuvumvīlei (3.2. vīle). Atšķirībā no slēgtās nošuvumvīles arī 

otras detaļas griezummala ir jānoloka uz vīles iekšpusi (4.a att.).  

Ja vīli izpilda ar divadatu mašīnu (4.b att.), tad tās platums atkarīgs no adatu 

izvietojuma šujmašīnā. 

5. Dubultvīle (veļas vīle) 

 

 

 

Lieto veļas izstrādājumu un neoderētu izstrādājumu detaļu savienošanai, īpaši plānu 

un izteikti irstošu drānu izstrādājumiem, kā arī bieži mazgājamiem, kopšanā lielām 

slodzēm pakļautiem izstrādājumiem.  

Izpilde. Detaļas liek ar virspusēm kopā, savieto griezummalas un sašuj, tad atgludina, 

apvērš un piegludina, neveidojot pārmalojumu. Nošuj otru šuvi un nogludina vīli.  
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Dubultvīle (4.7. tab.) un apvērsumvīle (sk. 4.8. tab.b att.) ar apdares nošuvi mēdz būt līdzīgas šķērsgriezumā, bet lietojumā ir atšķirīgas. 

4.7.  tabula 

Malu apstrādes mašīnvīles 

Vīles nosaukums, shēma, 

tehniskie noteikumi 
Šujmašīnu pierīces piemērs Lietojums, izpildes tehniskie noteikumi 

1. Apvērsumvīles 

a)  

b) c)  

d)  

e)  f)  

 

 

 

 

 

 

 

Lieto dubultu detaļu malās, piemēram, priekšmalu, apkakļu vai pārloku ārējās 

malas apstrādē. 

1.1. Pārmalotā apvērsumvīle 

Izpilda atgludinātu sašuvumvīli (sk. 4.6. tab. 1.3. att.), apvērš ar drānas virspusi 

uz āru un piegludina, veidojot pārmalojumu.  

Ja nepieciešams, pirms sašūšanas ar šujmašīnu detaļas sasprauž vai sadiedz, bet 

pirms gludināšanas apšūto malu izdiedz ar slīpajiem vai taisnajiem izdieguma 

dūrieniem. 

Lai mala saglabātu sākotnējo izskatu apģērba ekspluatācijas vai turpmākās 

apstrādes procesā, to nepieciešams nostiprināt. Parasti to nostiprina ar nošuvi, 

kas cauršuj visas materiālu kārtas (sk. 1.b att.) vai vīļuzlaides piešuj pie augšējās 

detaļas (1.c att.). Apdares nošuvēm lietderīgi lietot speciālas pēdiņas.  

1.2. Abpusējā apvērsumvīle 

Izpilda tāpat kā iepriekšējo vīli, bet bez pārmalojuma (1.d att.). 

Lai vīle saglabātu sākotnējo formu, parasti nošuj apdares šuvi 1–2 mm no 

locījuma malas (1.f att.).  

1.3. Ietvarotā apvērsumvīle 
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Vīles nosaukums, shēma, 

tehniskie noteikumi 
Šujmašīnu pierīces piemērs Lietojums, izpildes tehniskie noteikumi 

g)  

 Lieto detaļu malās, ja ar citas krāsas drānu ir jāpanāk dekoratīvs efekts, 

piemēram, priekšmalās, dūrgalos vai lejasmalā. 

Izpilda atgludinātu sašuvumvīli (sk. 4.6. tab. 1.3. att.), tad apdares detaļu aploka 

ap apdarināmās detaļas vīļuzlaidi un nostiprina šādā stāvoklī ar mašīnšuvi, kuru 

var izvietot trejādi (1.g att.). 

2. Nolocījumvīles 

a)  

b)  

 

 

 

2.1. Vaļējā nolocījumvīle (2.a att.) 

Lieto detaļu griezummalu apstrādei izstrādājumos no neirstošas drānas. 

Izpilde. Detaļas malas vīļuzlaidi pa atzīmēto locījuma līniju noloka uz detaļas 

iekšpusi un atšuj ar mašīnšuvi.  

Ja nepieciešams, pirms atšūšanas ar šujmašīnu detaļas malu atsprauž vai 

nodiedz.  

2.2. Apdiegtā nolocījumvīle (2.b att.) 

Lieto detaļu griezummalu apstrādei izstrādājumos no biezas drānas.  

Izpilda tāpat kā vaļējo nolocījumvīli, tikai pirms malas atšūšanas tās griezummalu 

apdiedz.  

2.3. Slēgtā nolocījumvīle (2.c att.) 

Lieto detaļu griezummalu apstrādei izstrādājumos no plānas drānas. 
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Vīles nosaukums, shēma, 

tehniskie noteikumi 
Šujmašīnu pierīces piemērs Lietojums, izpildes tehniskie noteikumi 

c)  

d)  

 

 

 

Izpilda tāpat kā vaļējo nolocījumvīli, tikai pirms nolocījuma atšūšanas tā 

griezummalu noloka uz vīles iekšpusi. 

2.4. Šaurā dubultšūtā slēgtā nolocījumvīle (2.d att.) 

Lieto detaļu griezummalu apstrādei izstrādājumos no ļoti plānas, irstošas 

drānas.  

Izpilde. Detaļas malai noloka 1 cm vīļuzlaidi uz detaļas iekšpusi un nolocījumu 

atšuj ar mašīnšuvi 1 mm attālumā no nolocījuma malas. Pēc tam nogriež daļu no 

nolocījuma 1 mm attālumā no šuves. Nošūto malu vēlreiz noloka 2–3 mm 

platumā un vēlreiz atšuj pa to pašu šuves vietu.  

Šujot vīli ar pierīci, uzreiz var iegūt 1,6–3 mm šauru slēgtu nolocījumvīli (2.d att.). 

3. Apmalojumvīles 

 

a)  

 

 

 

Lieto kakles, roces, dūrgalu, lejasmalu un citu griezummalu apstrādē.  

Apmaloto malu platums atkarīgs no izmantotās pierīces izmēra. 

Apmalojuma lenti piegriež gan drānas taisnvirzienā (taisnu griezummalu 

apmalošanai), gan drānas slīpvirzienā (45° leņķī pret šķēriem vai audiem). 

Apmalojuma lentes platums jāsaskaņo ar lietojamo pierīci. Biežāk lietojamais 

lentes platums ir 20–30 mm. 

Ja pierīce nav pieejama, tad iemalojumvīli iegūst, kā norādīts atbilstošās vīles 

izpildē. 
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Vīles nosaukums, shēma, 

tehniskie noteikumi 
Šujmašīnu pierīces piemērs Lietojums, izpildes tehniskie noteikumi 

b)  

 

c)  

 

 

 

3.1. Vaļējā apmalojumvīle (3.a att.) 

Izpilde. Detaļas saliek ar virspusēm kopā, savieto griezummalas, sašuj 5–10 mm 

attālumā no griezummalām un vīli nogludina apmalojuma virzienā. Apmalojuma 

lenti aploka ap griezummalām un atšuj tās otru malu. Vīli piegludina.  

3.2. Slēgtā apmalojumvīle (3.b att.) 

Izpilda tāpat kā vaļējo apmalojumvīli, tikai pirms atšūšanas apmalojuma 

apakšējo malu noloka uz vīles iekšpusi.  

3.3. Apmalojumvīle ar lenti (3.c att.) 

Austu lenti nogludina garenvirzienā precīzi uz pusēm, tad to apliek ap 

pamatdetaļas apmalojamo griezummalu un izpilda nošuvi pa apmalojuma lenti 

1–2 mm attālumā no tās malām. 

Mašīnvīļu grupējumu lieto arī saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4916:1991. Tajā visas vīles sagrupētas astoņās klasēs, pamatojoties uz 

savienojamo materiālu kārtu savstarpējo novietojumu un apstrādi uz šūšanas iekārtas.  
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4.8. tabula 

Apdares mašīnvīles 

Vīles nosaukums, shēma, 

tehniskie noteikumi 
Šujmašīnu pierīces piemērs Lietojums, izpildes tehniskie noteikumi 

1. Dekoratīvā ieločvīle 

jeb nošūtā ieloce  

 

 

 

Lieto uzšūto kabatu, atdaļu, blūžu un kreklu priekšdaļu un citu detaļu apdarei. 

Tehniskie noteikumi. Attālumiem starp paralēlām ielocēm ir jābūt vienāda 

platuma. Ieloču dziļumam visā to garumā ir jābūt nemainīgam (sīkieloces – šaurās 

ieločvīles – platums: 1–5 mm, platās ieločvīles platums: 6–40 mm). 

Izpilde. Atzīmē ieločvīles locījuma līnijas, noloka pa viduslīniju un nošuj šuvi 

atbilstoši iecerētajam ieloces platumam, nogludina ieloces vai piegludina šuvju 

vietas. Detaļas ar ļoti sīkām ielocēm gludina no iekšpuses. 

2. Šķietamā vīle 

a 

 

 

 

Lieto oderētiem izstrādājumiem, lai radītu nošuvumvīles vai uzšūtas detaļas 

efektu.  

Izpilde. Apakšējo palīgdetaļu piegriež drānas slīpvirzienā (45° leņķī pret šķēriem) 

3–4 cm platu. Atzīmē šķietamās vīles vietu. Pamatdetaļai apakšpusē pa atzīmēto 

līniju piediedz, piešuj palīgdetaļu. Pirmo sašuvi nošuj tieši pa iezīmēto vīles līniju. 

Nogludina detaļas katru uz savu pusi. Nošuj otro sašuvi pa pamatdetaļu 1–3 mm 

no locījuma. Piegludina šuves vietu, atloka pamatdetaļas malu un nogludina tā, 

lai neveidotos drānas pārmala vīles malā. Nodiedz nolocīto malu un nošuj 

apdares nošuvi, kuras platums atkarīgs no mākslinieciskās ieceres.  
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3. Iemalojumvīle  

 

 

 

Lieto divkāršu detaļu apšūto malu apdarei, piemēram, apkakļu malās, 

priekšmalās u. c.  

Izpilda līdzīgi apvērsumvīlei. Pirms abu pamatdetaļu sašūšanas uz vienas no tām 

uzšuj garenvirzienā uz pusēm pārlocītu iemalojumlenti. Attālumam no lentes 

locījuma līdz šuvei ir jābūt identiskam visā lentes garumā. Šuvei precīzi jāsakrīt ar 

montāžas līniju uz pamatdetaļas. Otru detaļu piešuj tieši pa pirmo šuvi vai 1 mm 

uz iemalojuma pusi no tās. 

 

4.9. tabula 

Kvalitātes prasības šuvēm un vīlēm 

Nr. p. k. Prasību apraksts 

1.  Šujamdiegu veidam, šķiedru sastāvam, rupjumam šuvēs jāatbilst apģērba un drānas veidam, šuvekļa biezumam un šuves uzdevumam 

vīlē. 

2.  Šujamdiegu krāsai šuvēs jābūt saskaņotai ar drānas krāsu, jābūt viena toņa un jāatbilst šuves uzdevumam.  

3.  Šujamdiegu nospriegojumam šuvēs jābūt līdzsvarotam saskaņā ar dūriena veidu. 

4.  Dūrienu un šuvju izpildījumam ir jāatbilst attiecīgā dūriena vai šuves tehniskiem noteikumiem un šujamā izstrādājuma tehniskajām 

prasībām. 

5.  Dūrieniem šuvē ir jābūt vienāda garuma un izvietotiem stingri pa šuves līniju. 
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6.  Nav pieļaujami šuves plīsumi, izlaisti dūrieni, adatas radīti drānas bojājumi. 

7.  Šuves nedrīkst deformēt savienojamās detaļas, savelkot vai uzturot kādu no tām, ja vien to neparedz vīles apstrāde. 

8.  Vīles izpildījumam ir jāatbilst tehniskiem noteikumiem, drānas veidam un biezumam. 

9.  Vīlēm un nošuvēm visā to garumā ir jābūt vienāda platuma. 

10.  Apvērsto vīļu (dubultvīļu, apvērsumvīļu) apšūtajām malām jābūt precīzi izvērstām un bez deformācijām. 

11.  Higrotermiskajā apstrādē ir stingri jāievēro katras drānas apstrādes režīmi. 

12.  Visām vīlēm jāveic kvalitatīva higrotermiskā apstrāde, ja vien nav noteikts citādi vai to liedz drānas īpašības. 

13.  Pēc vīles higrotermiskās apstrādes detaļas virspusē nedrīkst palikt vīļuzlaides vai gludekļa nospiedums. 

14.  Pēc vīļu higrotermiskās apstrādes uz vīlēm nedrīkst palikt gludinājumspīds, drānas šķiedru apsvilums vai sakausējums. 

15.  Apstrādājot higrotermiski, vīli vai detaļu nedrīkst izstiept vai kā citādi izkropļot.  
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4.2.2. VĪĻU METINĀŠANA 

Metinātās vīles 

Metinātais savienojums jeb metinātā vīle ir divu vai vairāku termoplastiska materiāla vai 

termoplastiskas šķiedras saturošu (vid. 60 %) drānu kārtu savienojums, ko iegūst paaugstinātas 

temperatūras un spiediena rezultātā, bez vai ar citu palīgmateriālu – diegu vai līmvielas – klātbūtni. 

Tā kā metinātie savienojumi ir plāni un tajos var nebūt papildu diegu šuvju, tie ir populāri sintētisko 

drānu veļas izstrādājumu un sporta apģērba ražošanā. Metināšanas metodes lieto sintētiskajām 

drānām vai sintētiskās šķiedras saturošām drānām ar vai bez pārklājuma. Metināmo drānu 

izejmateriāli un palīgmateriāli ir polimēri: poliamīds, poliesteris, poliuretāns, poliakrils, polipropilēns, 

polivinilhlorīds.  

4.10. tabula 

Biežāk sastopamās metinātās vīles, ASV standarts ASTM D 6193-97 

Vīles griezumshēma Vīles nosaukums Vīles nosaukums angļu valodā 

 

Uzlikumvīle ar vaļējām 

griezummalām 

Simple lap seam 

 
Sametinājumvīle Simple peel seam 

 

Divpusējā sadurvīle Double yaped seam 

 
Sadurvīle Taped seam 

 

Uzlikumvīle ar slēgtu 

griezummalu 

Mock run & feel 

 

Plakanvīle Run & feel 

 

Apmalojumvīle Simple road seam 
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Nolocījumvīle ar vaļēju 

griezummalu 

Simple edge finishing seam 

 

Nolocījumvīle ar slēgtu 

griezummalu 
Overlocket edge finishing seam 

Lai sašūtu sintētiskās drānas, nepieciešami tām atbilstoši diegi, pretējā gadījumā vīļu vietās uzreiz vai 

arī pēc mazgāšanas parādīsies savilkums. Viens no veidiem, kā racionāli un kvalitatīvi savienot 

sintētisko drānu detaļas, ir metināšana (sk. 4.10. tab.). 

Tā kā metināšana ir termisks process, kas prasa materiāla virsmas kušanu, tā ir piemērojama 

sintētisku materiālu sakausēšanā ar saderīgām termoplastiskām sastāvdaļām.  

Karsējot polimērus, tie pāriet viskozi tekošā stāvoklī un to molekulas iegūst spēju sajaukties savā 

starpā, pilnībā izzūd robeža starp savienojamo materiālu virsmām – polimēra kārtu savstarpējā 

kontakta difūzijas rezultātā molekulas samainās un pāriet no vienas polimēra kārtas uz otru. Jo 

zemāka temperatūra polimēra pārejā uz viskozi tekošo stāvokli un labāka tā plūstamība, jo ātrāk 

izdosies sasniegt materiāla viendabību metinātā savienojuma zonā.  

Metināšanas metodes var realizēt vai nu ar nepārtrauktu savienojuma vietas karsēšanu, iegūstot 

vienlaidu metinājumšuvi, vai kā termoimpulsu metināšanu, veidojot pārtraukumšuvi. 

Metināto vīļu raksturojums:  

1. sadurvīles un uzlikumvīles ir stiprākas par diegu vīļu analogiem, to stiprība ir 20–30 % no 

metināmā materiāla stiprības; 

2. paliekošā deformācija viencikla pārbaudē metinātām vīlēm ir 1,5 reizes zemāka nekā diegu 

savienojumiem, bet daudzciklu pārbaudē – jau tikai par 10 % zemāka nekā diegu 

savienojumiem; 

3. metināto vīļu cietība ir par 5–10% augstāka nekā ar cilpdūriena šuvēm izpildītām vīlēm un 

par 10 % augstāka nekā ar slēgdūriena šuvēm izpildītām vīlēm; 

4. izturība pret berzi ir par 20 % augstāka nekā diegu savienojumiem.  

Drānu metināšanas metodes 

Drānu metināšanas metodes iedala divās grupās: 

▪ ar siltuma padevi no ārpuses – tiek uzkarsēti metināšanas iekārtu darba instrumenti 

(izšķir divas šīs metodes paveidus: termokontakta metināšanu un metināšanu ar 

karstu gaisu); 

▪ ar metināmo drānu iekšienē ģenerēto siltumu – metināšanas iekārtu darba instrumenti 

netiek uzkarsēti (izšķir trīs šīs metodes paveidus: augstfrekvences strāvas 

metināšanu jeb radiofrekvences jeb dielektrisko metināšanu; ultraskaņas 

metināšanu un lāzermetināšanu).  
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Drānu metināšana ar siltuma padevi no ārpuses – ar metināšanas iekārtas instrumentiem 

Termokontakta metināšana 

Termokontakta metināšanā savienojuma vietu ar karsētāju uzsilda līdz temperatūrai, kurā drāna 

nonāk viskozi tekošā stāvoklī, tad savienojuma vietu mehāniski saspiež un atdzesē.  

 

4.1. attēls. Termokontakta metināšana ar iekšējo savienojuma vietas karsēšanu  

(drānas biezums > 2 mm).  

Karsētājs procesa laikā tieši saskaras ar metināmo drānu bez aizsargstarplikas. Tā vidējā temperatūra 

305–450 °C, jauda 140W. Saskares rezultātā ar sildītāju materiāls ķīmiski sadalās un uz tā virsmas 

veidojas gāzes slānis, kurš neļauj drānai pielipt pie sildītāja. Noslīdot no karsētāja, drānas kārtas nonāk 

zem presējošiem transportētājruļļiem, kuri saspiež drānu slāņus, un veidojas savienojums (sk. 

4.1. att.). Nepārtrauktās metināšanas laikā drāna “slīd” pa veidojošos gāzes spilvenu. Metināšanu var 

izpildīt manuāli vai mehanizēti. Veicot operāciju manuāli, bez elektrogludekļa vai elektrolodāmura 

karsētāja lieto arī uzsildāmus rullīšus. Manuālais paņēmiens nav efektīvs un neļauj korekti ievērot 

operācijas režīmus. Ar mehanizēto paņēmienu operāciju izpilda uz speciālām savienojuma vietas 

ārējās vai iekšējās karsēšanas mašīnām, piemēram, Pfaff 8320 (Vācija, video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8a7HRmXBJx0; https://www.youtube.com/watch?v=uVZGpfYyvxw). 

Termokontakta metināšanas metodi lieto polivinilhlorīda, polietilēna, polistirola, polipropilēna u. c. 

pārklājumdrānām. 

Metināšana ar karstu gaisu 

Metināšana ar karstu gaisu ir metināšanas process, kurā tiek izmantota ārējā bezkontakta siltuma – 

karsta gaisa plūsmas – padeve un līdztekus darbojas presējošie sametinājuma transportētājruļli.  

Galvenie tehnoloģiskā procesa parametri ir karstā gaisa metināšanas sistēmas temperatūra līdz pat 

600–750 °C, metinājuma vietas pārvietojuma ātrums līdz 20 m/min un spiedveltņu spiedienspēks. 

Procesa laikā drānas virsmas uzsilst un tiek savienotas kopā (Jones, Stylios 2013). 
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4.2. attēls. Karstā gaisa metināšanas procesa shēma  

Iekārtas galvenais darba instruments – karstā gaisa padeves ķīlis (1.) (sk. 4.2. att.), kas ir novietots tieši 

pie hermetizācijas lentes vai metinājumlentes (3.) un hermetizējamās vīles (2.). Metinājumlente (3.) un 

hermetizējamā vīle (2.) savukārt atrodas starp rotējošiem spiedveltņiem, kuri pārvieto šuvekli. 

 

4.3. attēls. Karstā gaisa metināšanas iekārtas piemērs: Pfaff 8330  

Ieteicams noskatīties video:  www.youtube.com/watch?v=zd1XCbI8WyY; 

www.youtube.com/watch?v=8DxFhm8S8ok 

Metināšanu ar karstu gaisu visbiežāk lieto šūto vīļu hermetizācijai vai metināto sadurvīļu 

nostiprināšanai. Hermetizācijas iekārtu jāpapildina ar hidrostatiskā spiediena iekārtu (sk. 4.4. att.) vīles 

hermētiskuma pārbaudei un novērtēšanai (sk. 4.4. att.). 

 

4.4. attēls. Hidrostatiskā spiediena iekārtas piemērs: Pfaff 95-257 514-94/001 

1. 

2. 

3. 

Izspiesti  
ūdens 

pilieni 

Paliktņa 

atbalsts 
Drānas 

paraugs 

Ūdens spiediens 

http://www.youtube.com/watch?v=zd1XCbI8WyY
http://www.youtube.com/watch?v=8DxFhm8S8ok
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Augstfrekvences strāvas metināšana jeb radiofrekvences jeb dielektriskā metināšana 

Metode pamatojas uz augstfrekvences elektromagnētisko svārstību enerģijas pārveidošanu 

siltumenerģijā. Augstfrekvences strāvas metināšana ir tehniski pilnīga termoplastisko materiālu 

savienošanas metode. Ar to iegūst augstas stiprības vīles. Taču tā ir sarežģīta un tādējādi aprīkojuma 

ziņā salīdzinoši dārga. Augstfrekvences metināšanas procesam jābūt izolētam, jo pastāv 

apdraudējumi operatora veselībai un drošībai (sk. 4.5. att.). 

 

4.5. attēls. Augstfrekvences strāvas metināšanas iekārtas darba instrumenti (elektrodi) ar augšējā 

elektroda vairogu 

Metināšanas laikā materiāls atrodas saskarē ar aukstu elektrodu virsmu un nepielīp pie tās.  

Iekārtām var uzstādīt daudzveidīgu vīļu un šuvju formu elektrodus, piemēram, sašuvumvīlei ar 

vaļējām griezummalā, uzlikumvīlei, nolocījumvīlei ar vaļēju un slēgtu griezummalu (sk. 3.21. tabulu), 

kā arī pogcaurumu formas. 

Elektromagnētiskā starojuma ekranēšanai iekārtām ir pieejami gan plastmasas, gan metāla vairogi, 

kas ir pievienoti iekārtas elektrodiem. Augšējam elektrodam ir caurspīdīgs plastmasas vairogs (sk. 

4.5. att.), kas pasargā metināšanas operatoru no augstā emitētā sprieguma, kas izstaro no 

elektrodiem, kā arī mazina augstfrekvences radiāciju. 

 

4.6. attēls. TG FLEX C tipa dielektriskās metināšanas iekārta 

Ieteicams noskatīties video: www.youtube.com/watch?v=j4V2vAMjQsA  

www.youtube.com/watch?v=JKyEQCMEgiE 

Apakšējais  

elektrods 

Augšējais  

elektrods 

http://www.youtube.com/watch?v=j4V2vAMjQsA
http://www.youtube.com/watch?v=JKyEQCMEgiE
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Dielektriskās metināšanas metodi pārsvarā lieto pārklājumdrānu detaļu savienošanai. Dažādi 

metināto vīļu veidi tiek izpildīti ar vienu metinājuma šuvi, kuras platums ir 2–3 mm. Tāds metinājuma 

platums pilnībā nodrošina vīlei nepieciešamo stiprību. Iegūto vīļu raušanas pagarinājums ir 

1,5 – 3 reizes mazāks nekā diegu vīlēm. Divslāņu metinātās vīles pēc cietības praktiski neatšķiras no 

šāda veida diegu vīlēm. Šo metināšanas metodi var lietot atrakciju, rotaļlietu, ūdens piederumu, 

zvejniecības, kuģniecības piederumu, kā arī medicīnas piederumu, apģērba un aizsargapģērba, apavu, 

galantērijas izstrādājumu ražošanā, taču apstrādājamo izejmateriālu klāsts, ko pēc sastāva var pakļaut 

šai metodei, ir ierobežots. 

Ultraskaņas metināšana 

Ultraskaņa ir skaņa, kuras svārstību frekvence pārsniedz cilvēkam dzirdamās skaņas maksimālo 

robežu, tāpēc cilvēks to nedzird. Ultraskaņas metināšanas pamatā ir siltuma radīšana pašā materiālā. 

Siltums rodas, ar biežām ultraskaņas radītajām deformācijām iedarbojoties uz materiālu. Metodes 

izmantošana saistīta ar elektriskās enerģijas pārveidošanu mehāniskajā, kas tikai metināmajā zonā 

pārvēršas siltumā. 

Ultraskaņas metināšanā mašīnas veido punktveida vai nepārtrauktu šuvi, drāna tiek pārvietota 

taisnvirzienā ar zobstieni vai rotējošu spiedrulli, iespējams arī pārvietojuma reverss. 

 

4.7. attēls. Ultraskaņas metināšanas iekārtas, tās spiedruļļu un šuvju piemērs: Pfaff 8312 

Ieteicams noskatīties video: www.youtube.com/watch?v=bqvpGNBkbOA 

www.youtube.com/watch?v=hb_ebmdL8GA 

Metode paredzēta dažādām kontūršuvēm, kuras tradicionāli izpilda ar universālo slēgdūriena 

šujmašīnu. Metode pielāgojama visām termoplastiskajām drānām. 

Lāzermetināšana 

Gentrex korporācija ir izstrādājusi drānu lāzermetināšanas koncepciju Clearweld®. Lāzermetināšanas 

procesa laikā drānām neizkausē ārējo virsmu, bet tiek plastificētas drānas kārtu saskares virsmas. 

http://www.youtube.com/watch?v=bqvpGNBkbOA
http://www.youtube.com/watch?v=hb_ebmdL8GA
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Polimēru materiālus metina ar lāzeru, izmantojot infrasarkano absorbēšanas sistēmu kā mehānismu, 

lai ražotu siltumu un lokalizētu kušanu. Sametinātajai vietai ir augsta izturība, labs vizuālais izskats. 

 

 
 

4.8. attēls. Lāzermetināšanas shēma un iekārtas piemērs Pfaff ProLas 

Ieteicams noskatīties video: www.youtube.com/watch?v=RvnUX3RAZOA 

Lieto medicīniskiem izstrādājumiem – steriliem dvieļiem un salvetēm u. c., iepakojumiem – tējas 

maisiņiem, automašīnu detaļām, tekstilizstrādājumiem un apģērbam. 

Ar lāzeri metināmām polimēru drānām jābūt ar zemu viskozitāti un ātri žūstošām. Lieto arī 

palīgmateriālus – līmlentes u. c. 

4.2.3. VĪĻU HERMETIZĀCIJA AR KARSTĀ GAISA METINĀŠANAS 

IEKĀRTĀM 

Vīļu hermetizēšanu veic ūdens u. c. šķidrumu necaurlaidīgu drānu izstrādājumos. No 

ūdensnecaurlaidīgas un gaisa tvaika caurlaidīgas drānas šuj apģērbus, kas nodrošina valkātāja 

aizsardzību pret sliktiem laikapstākļiem – vēju, lietu – un arī pret ķermeņa siltuma zudumu. 

Metināšanas laikā šūtā izstrādājuma detaļu savienojuma vieta jeb vīle tiek pārklāta ar hermetizācijas 

lenti. Hermetizācijas lentes platums parasti ir 10–26 mm (Jones, Stylios 2013). 

Lāzera stars 

Metināšanas zona 

Satvērējspiediens 

Satvērējspiediens 

Infrasarkanajam lāzera staram caurspīdīga 

vai necaurspīdīga kārta 

Infrasarkanajam lāzera 

staram caurspīdīga kārta 

Infrasarkanā lāzera 

stara absorbētājs 
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Hermetizēta šūtā nolocījumvīle redzama 4.9. attēlā. Tā sastāv no īpašdrānas, parasti 

ūdensnecaurlaidīgas pārklājumdrānas vai membrāndrānas, šujamdiegiem un hermetizācijas lentes ar 

karstumā kūstošu, līpošu sintētisku pārklājumu. 

 

4.9. attēls. Hermetizēta šūtā nolocījumvīle 

Lai veiksmīgi hermetizētu vīli, hermetizācijas lentei jābūt vismaz 3 mm šaurākai par apstrādes iekārtas 

transportēšanas spiedrulli, tā nodrošinot efektīvu sametināšanu, vienlaikus nodrošinot arī 

hermetizācijas lentes piespiešanu pie šūtās vīles. Tieši šī iemesla dēļ platāku hermetizācijas lenti nav 

vēlams izmantot. Karstā gaisa metināšanas iekārtas galvenais mehānisms – karstā gaisa padeves 

ķīlis  (1) – redzams 4.2. att. karstā gaisa metināšanas procesa shēmā. 

Šūto vīļu hermetizācijas lentes 

Šūtās vīles ir nepieciešams hermetizēt ūdensnecaurlaidīgam apģērbam, jo šuves vietās membrāna vai 

drānas pārklājums ir bojāts ar adatu, izpildot sašuvumvīli. Līdz ar to šīm vietām ūdens sūcas cauri un 

apģērbs vairs nav ūdensnecaurlaidīgs. Shematiski to iespējams apskatīt 4.10. attēlā, kur parādīta 

atšķirība starp hermetizētu un nehermetizētu šūto vīli. Tieši šī iemesla dēļ hermetizācijas lente ir 

svarīga sastāvdaļa ūdens un vēja necaurlaidīgos izstrādājumos. 

Ūdensnecaurlaidīga hermetizācijas lente – šuves izolācijas lente, termoplastiska līmplēve – ir tieši 

paredzēta šūtām vīlēm no ūdens necaurlaidīgas drānas, lai novērstu ūdens noplūdi caur diegu šuvēm 

(Jones, Stylios 2013). 

 

4.10. attēls. Ūdens caurlaidība hermetizētai un nehermetizētai šūtai vīlei  

Nehermetizēta šūtā vīle Hermetizēta šūtā vīle 

Ūdens Ūdens 

Drānas virsmas  

ūdensnecaurlaidīgais pārklājums 
Hermetizācijas lente 

Hermetizācijas lentes viduslīnija 

5–6mm 5–6mm 
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Prasības, kas jāņem vērā, izvēloties vīļu hermetizācijas lentes: lentei pēc struktūras un sastāva jābūt 

iespējami pietuvinātai pamatdrānas struktūrai; tai jābūt pietiekami elastīgai, lai spētu kustēties līdz ar 

drānu un spētu pilnībā hermetizēt arī izteikti izliektas vīles (piemēram, roces vīle, kakles vīle). Divslāņu 

hermetizācijas lentēm slāņi nekad nedrīkst atdalīties. Hermetizācijas lentei jāiztur ķīmiskās tīrītavas 

vai mazgāšanas un žāvēšanas cikli, kas norādīti metināmās drānas piegādātāja kopšanas instrukcijā 

(Instruction manual 1992-2011). 

Prasības, kas jāievēro, uzglabājot hermetizācijas lentes: telpā, kurā tiek uzglabātas hermetizācijas 

lentes, maksimālā pieļaujamā temperatūra ir 30 ºC, maksimālais relatīvais mitrums – ne vairāk kā 

50 %. Lai hermetizācijas lentes virskārta nebalētu, tā jāuzglabā labi vēdināmās telpās un tās nedrīkst 

pakļaut tiešu saules staru un dienas gaismas iedarbībai. Lentes jāuzglabā oriģinālos iepakojumos līdz 

lietošanas brīdim. Vienmēr būtu nepieciešamas uzglabāt tās vertikālā stāvoklī (sk. 4.11.a att.). Ja lentes 

tiks uzglabātas horizontāli (sk. 4.11.b att.), var rasties nospiedumi, kas būtiski ietekmē to kvalitāti. 

 

a) 

 

b) 

4.11. attēls. Hermetizācijas lenšu novietošana uzglabāšanai: a) pareizs novietojums uzglabāšanai; 

b) nepareizs novietojums uzglabāšanai 

Vīļu un iekārtu sagatavošana hermetizācijai 

Pirms tiek veikta vīļu hermetizācija ar metināšanas paņēmienu, ir ļoti svarīgi pārbaudīt, vai šūtās vīles 

un metināšanas iekārtas daļas, kas nonāks saskarē ar drānu un lenti, ir tīras no netīrumiem, diegu 

galiem, putekļiem un vai pašas metināmās diegu savienotājvīles ir akurāti sašūtas ar vienādu 

vīļuzlaides platumu visā vīles garumā. Pirms metināšanas ir svarīgi pārbaudīt, vai iekārtas karstā gaisa 

padeves ķīlis ir novietots paralēli transportētājruļļiem – tiem tieši pa vidu. Tam jābūt tuvu lentei, lai 

izkausētu tās kūstošo pārklājumu, kurš ar transportētājruļļiem tiek iepresēts drānas virsmas struktūrā 

(sk. 4.2. att.). Karstuma padeves mehānismam ir jākarsē lente, nesabojājot tās smalko daudzslāņu 

ūdensnecaurlaidīgo pamatnes drānu (Jones, Stylios 2013).  

Lente 

Atdalīšanas  
plāksne 
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Vīļu hermetizācijas procesa parametri 

Karstā gaisa temperatūra 

Tai jābūt tādai, lai karstums izkausētu lentes līpošo pārklājumu, bet netiktu sadedzināta lente vai 

izstrādājuma drāna. Temperatūra ietekmē kausējamā materiāla viskozitāti. Augstāka temperatūra 

veicina labāku kušanu, kas ietekmē saplūšanu ar pamata drānu jeb hermetizējamo šuvi. 

Pārkarsēšanas rezultātā var sākt kust citi lentes slāņi, kā arī izstrādājuma drānas slāņos var rasties 

caurumi. Pārkarsēšana var radīt arī slāņu sabrukšanu vai pārlieku lielu sacietēšanu pēc procesa 

beigām, kas samazina kopējo izturību. Temperatūrai savienojuma vietā jābūt augstākai par 100–

250 ºC, kas ir metināmo materiālu kušanas temperatūra. Karstā gaisa metināšanas sistēmas 

maksimālā operācijas temperatūra ir iespējama līdz pat 600–750 ºC. Šīm metināšanas iekārtām ir 

jākontrolē arī karstā gaisa plūsmas spiediens, lai nodrošinātu piemērotu karstā gaisa pārnesi uz 

kausējamo virsmu. Jāņem vērā darba telpu temperatūra un ārējie laikapstākļi, jo tieši saules stari var 

ietekmēt metināšanas optimālos parametrus. Tāpēc ir ļoti svarīgi veikt pārbaudes testus dažādās 

temperatūrās metinātiem paraugiem, lai pārliecinātos, kā tie pēc metināšanas procesa iztur ūdens 

staba spiedienu – vai ir nodrošināta ūdens necaurlaidība. 

Savienojumu fiksējošais spiediens 

Šuvekļa transportētājruļļu spiediens tiek kontrolēts ar pneimatisko pievadu. Pievadītā gaisa spiediens 

ir 0–7 bar. Transportētājruļļu spiediena un atstarpes iestatījumi atkarīgi no metināmā materiāla 

slāņojuma biezuma un elastības. Plāniem un blīvas struktūras materiāliem transportētājruļļu 

spiediens nepieciešams augstāks nekā bieziem un mazāka blīvuma materiāliem.  

Hermetizācijas procesa ātrums vai materiālu padeves ātrums 

To iespējams iestatīt robežās no 0 līdz 20 m/min. Bieziem materiāliem vidējais materiālu padeves 

ātrums metināšanā ir 0,7–4,0 m/min diapazonā. Plānākiem materiāliem ātrums ir lielāks. Ja ātrums ir 

pārāk mazs, pastāv iespēja pārkarsēt vai sadedzināt metināmos materiālus. Ir iekārtas, kurām, 

samazinot pievadītā gaisa temperatūru, automātiski samazinās karstā gaisa plūsmas ātrums. Ja gaisa 

plūsmas ātrums ir pārāk liels, hermetizācijas lentes kausējamais pārklājums var sakarst nepietiekami, 

rezultātā samazinot metinātās vīles izturību. Dažu iekārtu transportētājruļļiem ir iespējams iestatīt arī 

to rotācijas kustību ar dažādiem ātrumiem jeb diferencēt (viena transportētājruļļa kustības ātrums ir 

lielāks par otru). Tas palīdz izvairīties no savilkumiem un lentes krokojumiem, iegūstot līdzenu, gludu 

hermetizētu šūto vīli. Hermetizētas vīles defekti apkopoti 7. pielikumā. 

4.3. MEZGLU (MODUĻU) ŠŪŠANA 

Par tehnoloģiskiem mezgliem jeb moduļiem sauc apģērba daļas – apkakli, kabatas, aproces aizdari 

u. c. Vizuāli vienādi tehnoloģiskie mezgli mēdz būt atšķirīgi izgatavoti. Apstrāde lielā mērā ir atkarīga 

no šujamās drānas īpašībām, izgatavotāja iespējām un spējām u. c. ietekmes faktoriem.  
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Iešuves domātas izstrādājuma telpiskas formas iegūšanai. Atkarībā no apstrādes veida iešuves mēdz 

būt nogludinātas, atgludinātas, pārgrieztas, nošūtas un atšūtas. Pēc izvietojuma uz cilvēka ķermeņa 

izšķir krūšu, vidukļa, plecu, elkoņu u. c. iešuves.  

Rūpnieciskā ražošanā iešuvju šūšanai mēdz lietot specializētas iekārtas vai tās šuj, kā aprakstīts 

turpmāk. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

4.12. attēls. Iešuvju atzīmēšana uz drānas detaļas iekšpuses 
 

 
ATCERIETIES! 

 Iešuvi atzīmē uz detaļas iekšpuses (sk. 4.12. att.). Lai atzīmētu 

iešuvi ar punktētu līniju (sk. 4.12.b att.), lieto perforētu 

palīglekālu un krīta pūderi, ko caur perforētām vietām uznes 

uz detaļas. Drēbniecībā mēdz atzīmēt abas iešuvju malas (sk. 

4.12.c att.). 

3 mm dziļi montāžiegriezumi 

detaļu malās nepieciešami detaļu 

vai to daļu precīzai salāgošanai. 

Iešuvi apstrādā šādi: detaļu noloka pa iešuves viduslīniju ar drānas virspusi uz iekšu (sk. 4.13.a att.) 

un sašuj virzienā no griezummalas uz iešuves galu. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

4.13. attēls. Nogludināta un atgludināta iešuve 
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IEGAUMĒJIET! 

 Sašūtās iešuves nogludina (sk. 4.13.a att.) vai atgludina (sk. 

4.13.c att.) un galu sagludina. Vertikāli izvietotas iešuves 

parasti nogludina uz apģērba centru, bet horizontālās 

iešuves – uz leju. 

Rūpniecībā neoderētos apģērbos iešuves nogludina, bet 

drēbniecībā tās mēdz atgludināt. 

Vidēji biezām un biezām drānām 

sašuves sākumu un beigas 

nostiprina ar atpakaļgaitas šuvi 

jeb reversšuvi, bet plānām 

drānām iešuves galā tā nedara, jo 

pastāv risks sabojāt drānu. Lai 

šāda sašuve neirtu, atstāj 

nenogrieztu 10–20 mm garu šuves 

diegu vijumu. 

 

 IEGAUMĒJIET! 

Sašuvi iešuves galā pietuvina drānas locījumam (sk. 4.13.a att.), lai 

apģērbs iešuves galā plastiski piekļautos ķermenim. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

4.14. attēls. Pārgrieztās iešuves 

Pārgrieztās iešuves raksturīgas oderētiem un biezas drānas apģērbiem. Ražošanā šīs iešuves parasti 

piegriež ar vīļuzlaidēm to sānmalās (sk. 4.14.a att.). Drēbniecībā iešuvi pārgriež pēc sašūšanas, atstājot 

iešuves galā nelielu posmu nepārgrieztu, lai drāna šajā vietā neizirtu. Galu pārgrieztai iešuvei mēdz 

nostiprināt ar līmdrānu (sk. 4.14.b att.) vai ar maz irstošas drānas gabaliņu (sk. 4.14.c att.), kuru piešuj 

reizē ar iešuves sašuvi.  

Kvalitātes prasības iešuvēm: 

▪ jāievēro šuvju un vīļu kvalitātes prasības un to izpildes tehniskie noteikumi;  

▪ iešuves galam jābūt rūpīgi sagludinātam;  

▪ pāra iešuvēm ir jābūt identiskām un simetriski izvietotām uz apģērba, ja vien nav 

noteikts citādi. 

Ir trīs ieloču pamatveidi: vienpusīgās ieloces (sk. 4.15.a att.), pretieloces (sk. 4.15.b att.) un lentieloces 

(sk. 4.15.c att.). Tās mēdz būt dažus milimetrus vai vairākus centimetrus platas. Pēc apstrādes veida 

ieloces iedala iegludinātās un mīkstās jeb neiegludinātās, sašūtās, nošūtās (sk. 4.15.a att.), daļēji 

sašūtās (sk. 4.15.d, f att.) u. tml.  

Ieloces apstrāde ir šāda: saloka pa viduslīniju un sašuj ar pastāvīgu vai pagaidu sašuvi (sk. 4.15.d att.) 

pa ieloces sānlīnijām, tad atbilstoši ieloces veidam nogludina (sk. 4.15.e att.), atgludina (sk. 
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4.15.b, c  att.) vai atstāj negludinātas. Ieloces var nostiprināt ar nošuvēm no virspuses (sk. 4.15.a att.), 

gar griezummalu (sk. 4.15.g att.) vai no iekšpuses (sk. 4.15.f  att.). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
 

f) 

 

 

g) 

4.15. attēls. Dažādas ieloces 

Kvalitātes prasības ielocēm: 

▪ jāievēro šuvju un vīļu kvalitātes prasības un tehniskie noteikumi; 

▪ ieloču malu iegludēs nav pieļaujamas apģērba kopskata deformācijas, piemēram, malas 

izstiepums vai burzījums. 

Atdaļas pēc pievienošanas veida iedala piešūtās, uzšūtās vai vaļējās jeb atstāvošās atdaļās, pēc drānu 

slāņu skaita – vienslāņa vai dubultās atdaļās. Pēc atdaļas konfigurācijas izšķir taisnās un figurālās ar 

dažādiem iekšējiem un ārējiem stūriem (sk. 4.16. att.). Atbilstoši izvietojumam uz cilvēka ķermeņa 

izšķir plecu (sk. 4.16.a att.), gurnu (sk. 4.18.b att.), sānu atdaļas u. c. 

 

a) 
 

b) 

4.16. attēls. Atdaļas dažādu apģērbu pamatdetaļās 
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Atdaļas mēdz piešūt ar sašuvumvīli (sk. 4.17.a att.), nošuvumvīli (sk. 4.17.b att.) vai uzlikumvīli (sk. 

4.17.c att.). Ja atdaļas lejasmala ir sarežģītas formas, to vispirms apšuj ar apmalu un tikai pēc tam uzšuj 

uz pamatdetaļas (sk. 4.17.c att.). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

4.17. attēls. Vienslāņa atdaļas plecģērbos 

Šujot divslāņu atdaļu plecģērbam, mugurdaļu ieliek starp atdaļu virspusēm, savieto griezummalas un 

sašuj (sk. 4.18.a att.), pēc tam atdaļu piešuj pie priekšdaļas (sk. 4.18.b att.). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

4.18. attēls. Divslāņu (a, b) un atstāvošā atdaļa (c) 

Atstāvošās atdaļas lejasmalu atšuj ar slēgto vai apdiegto nolocījumvīli (sk. 4.18.c att., 1. un 2. šuve) vai 

citu malu apstrādes vīli, pēc tam atdaļu uzšuj uz pamatdetaļas gar roces, kakles un plecu vīļu 

griezummalām (sk. 4.18.c att., 3. šuve). 

Jostu piegriež drānas garenvirzienā vai dublē ar drānas garenvirzienā piegrieztu līmdrānu, lai tā 

sienot neizstieptos. Līdzīgi rīkojas ar citām detaļām, kuras tiek pakļautas slodzei. 

 
a)                                                          b) 

 
c) 

 
d) 

4.19. attēls. Sasienama apšūta josta 

5
 -

7
 

20–30 

atvere apvēršanai 
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Sašuj jostas galus un malu (sk. 4.19.a att.), atstājot vidū 2–3 cm atveri, nogriež liekās vīļuzlaides jostas 

stūros un apvērš jostu, caur atstāto atveri rūpīgi izbīdot apšūtās griezummalas (sk. 4.19.b att.). Gar 

jostas malām un galiem nošuj apdares nošuvi (sk. 4.19.c att.), ja tāda ir paredzēta. 

Jostturu sagatavošanai lieto dažādas pierīces, kas precīzi noloka vīļuzlaides. Nolocītās jostturu malas 

nostiprina ar divlīniju šuvi, piemēram, nosegumšuvi (sk. 4.20.a att. – virspuse un apakšpuse) vai ar 

vienlīnijas nošuvi (sk. 4.20.b att.). 

 

a) 

 

b) 

4.20. attēls. Jostturi 

Kvalitātes prasības jostām, jostturiem: 

▪ jostām, jostturiem ir jābūt vienāda platuma visā garumā, ja vien nav noteikts citādi; 

▪ vienā izstrādājumā visiem vienveida jostturiem ir jābūt identiskiem. 

Kabatas pēc apstrādes veida iedala uzliktās, vīlēs iestrādātās, iegrieztās un kombinētās kabatās. Pēc 

to izvietojuma izstrādājumā izšķir ārkabatas un iekškabatas, augšējās un apakšējās kabatas, 

sānkabatas, priekškabatas, dibenkabatas u. tml. kabatas. 

Uzšūto kabatu apstrādā šādi: pievieno līmdrānu kabatas augšmalas nolocījuma daļai (sk. 4.21.a, 

b att.) un apdiedz griezummalu, noloka augšmalas nolocījuma daļu un apšuj kabatas augšējos stūrus 

(sk. 4.21.b att.), apvērš un rūpīgi izbīda tos; piegludina kabatas augšmalu un nogludina ārmalas 

vīļuzlaides uz kabatas iekšpusi – pirmās noloka lejasmalas, tad sānmalu vīļuzlaides (sk. 4.21.c att.); ja 

paredzēts, gar kabatas augšmalu nošuj nošuvi (sk. 4.21.e att.). 

Drēbniecībā uzšūtām kabatām ar noapaļotiem stūriem pirms vīļuzlaižu nogludināšanas gar noapaļoto 

stūru griezummalām savilkumu veidošanai dažkārt nošuj nošuves (sk. 4.21.f att.). Lai iegūtu precīzu 

kabatas formu, lieto termoizturīgas veidnes – lekālus, ap kuriem, gludinot vai presējot kabatu, noloka 

vīļuzlaides. Veidne atbilst uzšūtas kabatas formai.  

Ja kabatai iecerētas ieloces, tās apstrādā vispirms un kabatas augšmalā piešuj vai uzšuj apmalu (sk. 

4.21.g att.). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

e) 
 

f) 

 

g) 

4.21. attēls. Uzšūtās kabatas sagatavošana 

Lai uzšūtu kabatu, uz apģērba pamatdetaļas virspuses atzīmē kabatas izvietojumu (sk. 4.22.a att.), 

rūpīgi savieto kabatas malas ar atzīmētām kontūrlīnijām (sk. 4.22.b att.) un uzšuj kabatu uz 

pamatdetaļas, nostiprinot kabatas augšējos stūrus (sk. 4.22.d att.). Pirms uzšūšanas zem kabatas 

augšējiem stūriem pamatdetaļas apakšpusē paliek drānas gabaliņus vai pielīmē līmes starplikas 

detaļu (sk. 4.22.c att.), lai šajās vietās pamatdetaļu pasargātu no saplīšanas. 

Ražošanā uzšūto kabatu apstrādei lieto speciālas šūšanas iekārtas. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

4.22. attēls. Kabatas uzšūšana 
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Kvalitātes prasības uzšūtām kabatām:  

▪ kabatas malām precīzi jāsakrīt ar atzīmētām kontūrlīnijām, tās nešķērsojot vai 

nenobīdoties no tām; 

▪ kabatas augšējo stūru nostiprinājumiem jābūt simetriskiem; 

▪ kabata nedrīkst deformēt detaļu, uz kuras tā uzšūta; 

▪ jāievēro šuvju un vīļu kvalitātes prasības un tehniskie noteikumi. 

Pārloks mēdz būt gan kabatas sastāvdaļa, gan patstāvīgs apģērba elements. Apstrādi sāk ar starplikas 

pievienošanu virspārlokam, pēc tam pārloka detaļas saliek ar virspusēm kopā un apšuj (sk. 4.23.a att.). 

Virspārloks mēdz būt par 3–5 mm platāks un garāks (atkarībā no virsdrānas biezuma) par zempārloku, 

lai pēc pārloka apvēršanas veidotos virspārloka pārmalojums (sk. 4.23.c att.). Pārlokam ar abpusējo 

apvērsumvīli (kad pārmalojums nav paredzēts) abas pārloka detaļas ir identiskas. Ja pārloka stūros 

pēc to apvēršanas rodas sabiezinājumi, vīļuzlaižu platumus stūros nogriež (sk. 4.23.b att.). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

4.23. attēls. Pārloka sagatavošana 

 

 
ATCERIETIES! 

 Viengabala pārlokam apšuj tikai galus (sk. 4.23.d att.) un 

apvērš, rūpīgi izbīdot stūrus un malas (sk. 4.23.e att.). Ja modelī 

iecerēts, tad gar pārloka ārmalu nošuj nošuvi (sk. 4.23.f att.). 
Ja apdares nošuve ir paredzēta 

1– 2 mm no malas, pārloka 

pārmalojumu neveido. 
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a) 

 

b) 

4.24. attēls. Pārloka uzšūšana 

Pārloku formas uzlabošanai mēdz lietot termoizturīgas veidnes – lekālus, uz kuriem uzvelk pārlokus 

un tos piegludina vai piepresē. Ja pārloka piešujamā griezummala pēc uzšūšanas paliks vaļēja, to 

aplīdzina un apdiedz. Pirms uzšūšanas pārbauda pārloka kvalitāti un atbilstību kabatas augšmalas 

garumam. Virs kabatas ar trim līnijām atzīmē pārloka izvietojuma vietu (sk. 4.24.a att.). Sagatavoto 

pārloku liek uz pamatdetaļas ar zempārloku uz augšu, savieto ar uzšūšanas līnijām un uzšuj (sk. 4.24.a, 

b att., 4. šuve). Pirms apdares nošuves nošūšanas (sk. 4.24.b att., 5. šuve) nedaudz slīpināti nogriež 

pārloka uzšūšanas vīļuzlaides pie šuvju galiem. Noloka pārloku un nošuj nošuvi (sk. 4.24.b att.). 

Kvalitātes prasības pārlokiem: 

▪ jāievēro šuvju, vīļu un izstrādājuma kvalitātes prasības un tehniskie noteikumi; 

▪ virspārloka pusē zempārloka pārmalojumam ir jābūt neredzamam, apšūtajām malām 

jābūt labi izbīdītām, detaļas nedrīkst deformēties vai deformēt citas detaļas. 

▪ pārlokam ir jāatbilst kabatas lielumam, pāra pārlokiem un kabatām ir jābūt identiskām 

un simetriski izvietotām uz apģērba, ja vien nav noteikts citādi. 

Uzšūtās oderētās kabatas ir raksturīgas oderētiem apģērbiem (žaketēm, kostīmjakām, virsjakām, 

mēteļiem). Lai iegūtu stingrāku un noturīgāku formu, kabatas virsdrānai pievieno līmdrānu jeb dublē. 

Kad nogludinātas vīļuzlaides (sk. 4.25. att.), kabatas augšmalā piešuj oderi (sk. 4.25.a att., 1. šuve), 

detaļas saliekot kopā ar virspusēm. Pēc kabatas izvietojuma kontūrlīniju atzīmēšanas uz apģērba 

pamatdetaļas uzšuj kabatas oderi (sk. 4.25.b, c att., 2. šuve). Oderes vīļuzlaides ieloka vai nogludina uz 

kabatas vidu un ar redzamu vai slēptu uzšūšanas šuvi uzšuj kabatas virsdrānu (sk. 4.25.c att., 3. šuve). 

Ja paredzēts, virs kabatas uzšuj pārloku. Oderēta apģērba zempārlokam mēdz lietot oderdrānu. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

4.25. attēls. Uzšūtas oderētās kabatas sagatavošana un uzšūšana 

Slīpās vīlē iešūtās sānkabatas ir raksturīgas biksēm, bet mēdz būt arī brunčiem un citiem ģērbiem.  

Lai sašūtu slīpo sānkabatu, vispirms gar priekšstaras kabatas atveres malu pielīmē līmeģi. Apdiedz 

kabatas priekšstaras iesāna iekšējo griezummalu (sk. 4.26.a att., 1. šuve) un uzšuj iesānu uz mugurējā 

kabatas maisiņa (sk. 4.26.a att., 2. šuve). Apšuj priekšstaras kabatas malu ar priekšējo kabatas maisiņu 

(sk. 4.26.a att., 3. šuve) un nošuj nošuvi (sk. 4.26.a att., 4. šuve) gar apšūto kabatas malu. Precīzi savieto 

kabatas malu ar montāžiezīmēm uz iesāna, sašuj un apdiedz kabatas maisiņu (sk. 4.26.a att., 5. un 

6. šuve). Kabatu piegludina. Apdiedz priekšstaras un dibenstaras sāna griezummalas (sk. 4.26.a att., 7. 

un 8. šuve) un sašuj bikšu sānvīli (sk. 4.26.a att., 9. šuve). Kabatas atveres galus nostiprina (sk. 

4.26.a att., 10. šuve) ar malai perpendikulāru nostiprinājuma šuvi jeb stipršuvi. 

 

a) 

 

b) 

4.26. attēls. Slīpo vīlē iešūto sānkabatu apstrāde 
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Kvalitātes prasības slīpai vīlē iešūtai sānkabatai: 

▪ jāievēro šuvju, vīļu un šujamā izstrādājuma kvalitātes prasības un tehniskie noteikumi; 

▪ sānkabatas atveres malai jābūt taisnai, neizstieptai un jāpiegulst ķermenim, nevis 

jāatstāv, ja vien nav noteikts citādi;  

▪ pāra sānkabatām ir jābūt identiskām un simetriski izvietotām uz apģērba. 

Šķirtne ir apģērba lejasmalā vai augšmalā iestrādāts piegriezumdetaļu pavērums (ar vai bez 

pārlaiduma), piemēram, blūzes sānvīles lejasgala, dūrgala, priekškakles, mugurkakles, mugurdaļas 

vidusvīles vai iesānvīļu u. c. šķirtnes. 

Lai sašūtu pārlaidumšķirtni, dublē šķirtnes vīļuzlaides (sk. 4.27.a att.), atzīmē viduslīniju, šķirtnes un 

lejasmalas locījuma līniju. Lai mazinātu šķirtnes malu izstiepšanos, gar tās malu locījumiem mēdz 

pielīmēt līmeģi vai nošūt nošuvi, nedaudz uzturot locījuma vietu, šādi novēršot šķirtnes vēršanos un 

atstāvēšanu no stāva. Apdiedz vidusvīles, šķirtnes (sk. 4.27.d, e att., 1. un 2. šuve) un lejasmalas 

griezummalas. Apšuj šķirtnes lejasmalas stūrus kā 4.27 b vai c att. un apvērš. Sašuj vidusvīli, turpinot 

sašuvi 1–1,5 cm pārlaidumšķirtnē pa detaļu viduslīniju. Atgludina vidusvīli, nogludina šķirtnes 

nolocījummalas un lejasmalu. Nostiprina šķirtnes augšmalu ar dubultu nošuvi (sk. 4.27.d att.). 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

4.27. attēls. Pārlaidumšķirtnes apstrāde 
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Oderi piegriež bez šķirtnes uzlaidēm. Apdiedz (sk. 4.27.e att., 3., 4. šuve), sašuj un atgludina oderes 

vidusvīli līdz šķirtnes montāžiezīmei. Atšuj oderes lejasmalu. Piešuj oderi pie šķirtnes apakšējās malas 

(sk. 4.27.e att., 5. šuve). Atzīmē šķirtnes izgriezuma vietu uz oderes. Izgriež šķirtnes vietu oderē 

(atstājot vīļuzlaides) un izgriezuma stūrī 8 mm dziļumā oderi iešķeļ. Apdiedz un piešuj oderi pie 

šķirtnes virsējās malas (sk. 4.27.e att., 6. šuve) un galā (sk. 4.27.e att., 7. šuve). Piešuj šķirtnes uzlaižu 

malas pie lejasmalas nolocījuma un atšuj lejasmalu ar slēptā dūriena atšuvi. Piegludina šķirtni.  

Saduršķirtnes detaļas piegriež ar paplatinātām vīļuzlaidēm šķirtnes apstrādei (sk. 4.28.a att.) vai bez 

paplatinājuma. Vīļuzlaižu paplatinājums šķirtnes vietā noder, ja šķirtnes malas atšuj ar slēgto 

nolocījumvīli (sk. 4.28.b att.) vai ja gar šķirtnes malām paredzētas dekoratīvās nošuves kā 4.28.c attēlā. 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

4.28. attēls. Saduršķirtne ar paplatinātām vīļuzlaidēm 

Ja nepieciešams, saduršķirtnes vīļuzlaides dublē un apdiedz vienlaikus ar pamatdetaļas savienojuma 

vīles un lejasmalas (vai lejasgala) griezummalām. Ja šķirtnes malas atšuj ar slēgtu nolocījumvīli (sk. 

4.28.b att.), tad šajā posmā vīļuzlaides nav jāapdiedz. Vispirms atšuj izstrādājuma lejasmalu, tad 

šķirtnes malas. Ja šķirtnei ir lielas vīļuzlaides, jāapšuj šķirtnes stūri (sk. 4.27.b vai 4.27.c att.). Lai 

pasargātu apģērbu no saduršķirtnes saplīšanas, tās sākumdaļu nostiprina ar perpendikulāru 

nostiprinājumu. Drēbniecībā nostiprinājumu izpilda ar rokdūrienu (sk. 4.28.b att., 5. šuve) vai uzšujot 

uz vīļuzlaidēm mazirstošas drānas gabaliņu vai lenti, necauršujot virskārtu.  

Kvalitātes prasības šķirtnēm: 

▪ jāievēro šuvju, vīļu un šujamā izstrādājuma kvalitātes prasības un tehniskie noteikumi; 

▪ šķirtņu malas nedrīkst ne izstiept, ne pārlieku uzturēt vai kā citādi deformēt, tām 

jāatrodas ar pamatdetaļu savienotājvīli uz vienas taisnlīnijas, ja vien nav iecerēts citādi;  

▪ pārlaidumšķirtnes virsējai malai ir jānosedz šķirtnes apakšējā mala bez liekas 

pārsegšanas  vai pavēruma, saglabājot taisnu lejasmalas līniju, un ir jāatrodas ar vīli uz 

vienas taisnlīnijas; 

▪ lai saduršķirtnes sākumdaļa izturētu slodzi (piemēram, brunčos), tā papildus 

jānostiprina. 
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4.29. attēls. Slēptā rāvējslēdzēja aizdare 

Slēptā rāvējslēdzēja aizdares vīļuzlaides vēlams dublēt un apdiegt (sk. 4.29. att., 1. šuve). 

Rāvējslēdzēju iešuj pirms vai pēc pamatdetaļu savienotājvīles izpildes, lietojot speciālu spiedpēdu. Gan 

rāvējslēdzēja iešūšanas šuvēm (sk. 4.29. att., 2. šuve), gan detaļu sašuvei ir jābūt uz vienas kopējas 

montāžlīnijas. Lai nenotiktu detaļu savstarpēja nobīde, aizdares dziļuma montāžiezīmes ir jāatzīmē 

simetriski uz abām aizdares malām un tās precīzi jāsavieto rāvējslēdzēja iešūšanas brīdī. 

 

 

a) 

 

 

b) 

4.30. attēls. Sieviešu bikšu rāvējslēdzēja asimetriskā aizdare 

Dublē sieviešu bikšu rāvējslēdzēja asimetriskās aizdares vīļuzlaides (sk. 4.30.a att.), apdiedz 

sēdvīles un aizdares vīļuzlaižu griezummalas (sk. 4.30.a att., 1. šuve). Nogludina labās priekšstaras 

(1. detaļa) aizdares vīļuzlaidi tieši pa viduslīniju. Atmalu (3. detaļa) pārloka garenvirzienā uz pusēm un 

apdiedz griezummalas (sk. 4.30.a att., 4. šuve, 4.30.b att.). Pie kreisās priekšstaras (2. detaļa) aizdares 

vīļuzlaides piešuj rāvējslēdzēja vienu malu (sk. 4.30.a att., 2. šuve) ar nobīdi no viduslīnijas un noloka 

vīli. Savieto abu aizdares malu viduslīnijas un zem labās priekšstaras nolocītās aizdares malas piešuj 

rāvējslēdzēja otru malu (sk. 4.30.a att., 3. šuve). Pie kreisās priekšstaras pa rāvējslēdzēja piešūšanas 

šuvi piešuj atmalu (sk. 4.30.a att., 5. šuve). Aizdares lejasgalā nošuj stipršuvi (sk. 4.30.a att., 6. šuve), 

cauršujot arī atmalu.  
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Kvalitātes prasības rāvējslēdzēja aizdarēm: 

▪ nav pieļaujama aizdares vai tās daļu deformācija (aizdares malas un rāvējslēdzējs 

nedrīkst krokoties), slīdnim bez aizķeršanās jāslīd pa sazobi; 

▪ rāvējslēdzēja aizdares malām jābūt līdzenām un cieši jāsakļaujas, neatsedzot sazobi, ja 

vien nav noteikts citādi; 

▪ bikšu rāvējslēdzēja aizdares virsējai malai ir jānosedz apakšējā mala 2–5 mm; 

▪ bikšu rāvējslēdzēja tiltiņatdurei (metāla skava, sakausējums) jābūt virs apdares nošuves, 

nevis zem tās. 

 

a) 

 

b) 

4.31. attēls. Gurnģērba augšmalas apstrāde ar apmalu 

Gurnģērba augšmalu ar apmalu apstrādā šādi: dublē gurnģērba augšmalas apmalas (4.31. att.) 

griezumdetaļas; sašuj apmalas sānvīles un vidusvīli, nogludina vai atgludina sašūtās vīles; apdiedz 

apmalas lejasmalu; pielīmē līmeģi gar augšmalu (sk. 4.31.a att.); apmalas galus piešuj pie aizdares 

detaļām; apšuj gurnģērba augšmalu (sk. 4.31.b, c att.), nošuj nošuvi; piegludina gurnģērba augšmalu; 

atšuj apmalas lejasmalu vai piešuj apmalu pie gurnģērba sānu un citām vīļuzlaidēm.   

Kvalitātes prasības gurnģērba augšmalas apstrādei ar apmalu: 

▪ jāievēro šuvju un vīļu kvalitātes prasības un tehniskie noteikumi; 

▪ apmalai jābūt vienāda platuma visā tās garumā, ja vien nav paredzēts citādi; 

▪ apmala vai tās nostiprinājumi nedrīkst deformēt apģērbu. 

Dublē figurālās piejostas virspiejostas un zempiejostas griezumdetaļas (sk. 4.32.a, b att.). Ja drāna ir 

stingra, zempiejostas detaļas nedublē (sk. 4.32.c att.). Sašuj un atgludina piejostas griezumdetaļu sānu 

vai vidus vīles. Gar virspiejostas augšmalu pielīmē līmeģi, kas pasargā piejostu no izstiepšanās (sk. 

4.32.a att.). Sašuj zempiejostu ar virspiejostu gar augšmalu (sk. 4.32.b, c att., 1. šuve) un nošuj nošuvi 



 

4. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA 

 
213 

gar zempiejostas nolocījumu (sk. 4.32.c att., 2. šuve) apvērsumvīles nostiprināšanai. Piegludina 

piejostas augšmalu. Precizē piejostas platumu, lai visā garumā tas būtu identisks. Apdiedz 

zempiejostas lejasmalu (sk. 4.32.c att., 3. šuve). 

Vispirms piešuj virspiejostu (sk. 4.32.c att., 4. šuve) pie augšmalas gurnģērba virspusē. Sašuvumvīli 

nogludina piejostas virzienā (sk. 4.32.d. att.), retāk – atgludina. Apšuj piejostas galus un piešuj 

zempiejostas lejasmalu (sk. 4.32.c. att., 5. šuve). Piegludina piejostu, atzīmē pogcaurumu un pogu 

vietas, apdiedz pogcaurumus un piešuj pogas.  

Zempiejostas lejasmalu mēdz uzšūt arī ar slēptā dūriena šuvi. 

 
 

a)  
b) 

 

4.32. attēls. Augšmalas apstrāde ar figurālu piejostu 

Garenlocītas (taisnas) piejostas (sk. 4.33. att.) drānas garenvirzienam jāsakrīt ar piejostas 

garenvirzienu, lai, valkājot apģērbu, piejosta neizstieptos. Lai piejostu saglabātu stingru un 

formnoturīgu, tai pievieno līmdrānu. Piejostu piešuj ar slēgtām griezummalām (sk. 4.33.a att.) vai ar 

vienu vaļēju griezummalu (sk. 4.33.b att.), kuru apdiedz vai apmalo (sk. 4.33.c att.).  

Vispirms vienas garenmalas vīļuzlaidi nogludina uz piejostas iekšpusi, bet pretējo malu piešuj (vai 

uzšuj) pie augšmalas gurnģērba iekšpusē (sk. 4.33.a att., 1. šuve), jostas virspusi liekot pie gurnģērba 

iekšpuses. Apšuj piejostas galus un uzšuj nogludināto piejostas malu (sk. 4.33.a att., 2. šuve), nedaudz 

nosedzot 1. šuvi. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

4.33. attēls. Atsevišķi grieztas garenlocītas (taisnas) piejostas 

Vienlaikus ar piejostas piešūšanu atbilstoši montāžiezīmēm piešuj jostturus ieveramās jostas 

saturēšanai. Jostturu otru galu noloka un ar stipršuvi uzšuj gar piejostas augšmalu (sk. 4.33.c att., 

4. šuve). Lai varētu ievērt un brīvi bīdīt jostu, jostturus nenostiepj, bet uzšuj ar uzlaidi piejostas 

lejasmalā, veidojot pat 5 mm ieloci kā 4.33.c attēlā. 

Lai sekmētu ātru un kvalitatīvu piejostas apstrādi, jālieto speciālas pierīces.  

Kvalitātes prasības gurnģērba augšmalas apstrādei ar piejostu: 

▪ piejostas platumam jābūt viscaur identiskam, ja vien modelī nav iecerēts citādi; 

▪ piejostas sānu un vidus vīlēm precīzi jāsakrīt ar atbilstošām vīlēm uz izstrādājuma; 

▪ furnitūrai jāsatur piejostas malas, nedeformējot apģērbu. 

Priekšmala ar nolocītu malu ir visvienkāršākais priekšmalas apstrādes veids (sk. 4.34. att.). Lai 

aizdares mala būtu stingrāka, pie nolokamās malas pievieno starpliku (sk. 4.34.a att.) vai malu noloka 

dubulti (sk. 4.34.b att.). Gar aizdares iekšmalu vai ārmalu vai gar abām šīm malām dažkārt nošuj 

dekoratīvās apdares nošuves. 

 
 

a) 

 

b) 

4.34. attēls. Priekšmala ar nolocītu malu 

Aizdarsloksne ir drānas sleja vai josla, kas piešūta vienai no pavēruma pusēm vai abām, lai veidotu 

pārlaidumaizdari, bet, ja šādai detaļai ir dekoratīva funkcija, tad to sauc par apdarsloksni. 

Aizdarsloksni piegriež kopā ar priekšdaļas detaļu (sk. 4.35.a, b att.) vai kā atsevišķu detaļu (sk. 4.35.c, 

d, e att.). Aizdarsloksnes iekšmalā vai ārmalā, vai abās šajās malās mēdz iešūt iemalojumu (sk. 

4.35.d att.), rišu, mežģīni vai citu apdares elementu. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

4.35. attēls. Priekšmala ar aizdarsloksni 

Pogcaurumus parasti izvieto perpendikulāri aizdares malai jeb horizontāli (sk. 4.36.a att.), bet, ja 

pogcauruma gals pietuvojas aizdares malai (sk. 4.42.b att.), tad pogcaurumus izvieto paralēli aizdares 

malai jeb vertikāli (sk. 4.36.c att.), tieši uz priekšdaļas viduslīnijas. Uz aizdarsloksnēm (sk. 4.36.d att.) 

vertikāli izvietoti pogcaurumi izskatās labāk. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

4.36. attēls. Pogcaurumu izvietojums 

Zemapmalu (sk. 4.37.c att.) dublē un piešuj pie priekšdaļas priekšmalas, precīzi savietojot 

montāžiezīmes atloka augšmalā un locījuma vietā uz priekšmalas (sk. 4.37.c, d att.). 

Šajā darba etapā lietderīgi apstrādāt plecu vīles un iešūt apkakli un tikai tad turpināt priekšmalu 

apstrādi. Aizdares daļā nošuj nošuvi – pa zemapmalu, cauršujot vīļuzlaides (sk. 4.37.e att., 2. šuve), 

neskarot priekšdaļu, bet atloka daļā – pa priekšdaļu un vīļuzlaidēm (sk. 4.43.e att. 3. šuve), neskarot 

zemapmalu. No atloka locījuma līnijas uz abām pusēm atstāj 1,5–2 cm posmu bez nošuvēm. Ja drāna 

ir blīva un vīļuzlaide apvērstā stūrī veido traucējošu sabiezinājumu, vīļuzlaides noapaļotajos stūros 

nogriež šaurākas (sk. 4.37.d att., 2. šuve). Apšūto priekšmalu piegludina. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

4.37. attēls. Priekšmalu apstrāde ar zemapmalu 

 

 
ATCERIETIES! 

  

Atloka noapaļotajā stūrī ir jāuztur 

zemapmala, bet lejasmalas un 

priekšmalas noapaļotajā stūri ir 

jāuztur priekšdaļas detaļa. 

Kvalitātes prasības priekšmalu apstrādei: 

▪ aizdares malai jābūt taisnai vai atbilstoši iecerei, aizdarsloksnei ir jābūt vienādi platai 

visā tās garumā; 

▪ abām priekšmalām jābūt identiskām, ja vien tas nav noteikts citādi; 

▪ starp pogām un pogcaurumiem jābūt vienādiem attālumiem; 

▪ vienrindas aizdarē visām pogām un vertikālajiem pogcaurumiem jābūt uz viduslīnijas, 

bet horizontāliem pogcaurumiem – 3–5 mm pāri viduslīnijai uz priekšmalas pusi. 

Roces griezummalu mēdz apstrādāt ar figurālām apmalām jeb pēc priekšroces un mugurroces formas 

piegrieztām roces apmalām (sk. 4.38.a, b att.) vai ar slīpgriezuma drānas sloksnes apmalu, kas ir 

piegriezta 45° leņķī attiecībā pret šķēriem vai audiem. Figurālas vai slīpgriezuma sloksnes apmalas 

piešuj slēgtai rocei, kad sānvīle ir sašūta, vai vaļējai rocei – kad sānvīle vēl nav sašūta.  
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Pēc roces formas piegrieztās (figurālās) apmalas (sk. 4.38.b att.) vispirms dublē. Sašuj mugurroces 

un priekšroces apmalu galus jeb apmalu plecu un sānu griezummalas (sk. 4.38. c att.), atgludina vīles 

vai nogludina pretēji sānu un plecu vīlēm plecģērbā. Apdiedz apmalas iekšmalu (sk. 4.38.d att., 

1. šuve), šuvi sākot no sānu griezummalām vai sānvīles. Sagatavoto apmalu piešuj pie roces ar 

apvērsumvīli, šujot no apmalas puses un precīzi savietojot roces griezummalas, plecu un sānu vīļu 

vietas. Apšūto roces malu nostiprina ar nošuvi (sk. 4.38.e att., 3. šuve, vai 4.6. tabulas sadaļu 

“Apvērsumvīles”). Apmalu piestiprina pie plecu un sānu vīlēm (sk. 4.38.e att., 4. šuve), lai, uzvelkot 

apģērbu, tā neatlocītos. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

4.38. attēls. Roces vai kakles apstrāde ar figurālām apmalām 

Slīpgriezuma apmalas sloksne ir 2–4 cm plata (platums ir atkarīgs no piešūšanas metodes un drānas 

biezuma).  

Pirms  apstrādā roci ar slīpgriezuma apmalu (sk. 4.39.a att.), ir jāapstrādā apģērba plecu vīles. Pēc tam 

pāra detaļas saliek ar virspusēm kopā un gar roces griezummalu mēdz pielīmēt līmeģi, lai turpmākā 

apstrādē roces mala neizstieptos. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

4.39. attēls. Roces vai kakles apstrāde ar slīpgriezuma apmalu 

Gar roces griezummalu piešuj apmalu (sk. 4.39.b att., 1., 2. šuve), noloka un atšuj apmalas iekšējo 

griezummalu (sk. 4.39.b att., 3. šuve). Ja apģērba virsdrāna nav caurspīdīga, tad apmalas iekšmalu var 

apdiegt (sk. 4.39.c att., 1. šuve) un atšūt (sk. 4.39.c att., 4. šuve), nenolokot griezummalu. 

Kvalitātes prasības roces vai kakles apstrādei ar apmalu: 

▪ jāievēro šuvju un vīļu kvalitātes prasības un tehniskie noteikumi; 

▪ no izstrādājuma virspuses apmala nedrīkst būt redzama; 

▪ nav pieļaujama roces, kakles apmalas vai malas vērpe; 

▪ apstrādātajā roces, kakles malā nedrīkst būt detaļu uzturējuma vai nepietiekamas 

higrotermiskās apstrādes pazīmes. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

4.40. attēls. Atlokapkakles apstrāde  
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Atlokapkakles apstrādi sāk ar virsapkakles, zemapmalas un mugurkakles apmalas dublēšanu. Pēc 

tam apstrādā plecģērba priekšmalas (sk. 4.37. att.) un plecu vīles. Apšuj zemapkakli ar virsapkakli (sk. 

4.40.b att.), uzturot virsapkakli noapaļotajos stūros. Nošuj nošuvi, lai nostiprinātu apkakles ārmalu (sk. 

4.40.c att., 2. šuve). Malas apstrādes alternatīvas sk. 4.6. tab. sadaļā “Apvērsumvīles”.  

 
ATCERIETIES! 

 Izgriež liekās vīļuzlaides noapaļotajos stūros (sk. 4.40.b att.), ja 

ir tāda vajadzība. Sašuj apkakles iešūšanas griezummalas jeb 

iekšmalas (sk. 4.40.c, d att., 3. šuve), lai iešujot malas 

nenobīdītos un apkakle nevērptos. Piegludina apkakli.  
Pirms iešūšanas jāpārbauda, vai 

apkakle ir simetriska, vai apšūtā 

ārmala ir taisna un noapaļotie 

stūri ir vienādas plastiskas 

formas, vai pareizi veidojas detaļu 

pārmalojumi u. tml. 

Iešuj apkakli, ieliekot to starp plecģērba un zemapmalas virspusēm kaklē (sk. 4.40.d, e att., 10. šuve). 

Zemapkakli liek pie plecģērba kakles, bet virsapkakli – pie zemapmalas un mugurkakles apmalas, 

savieto mugurkakles apmalas, apkakles un plecģērba viduslīniju montāžiezīmes; plecu vīļu sašuves 

savieto ar atbilstošām montāžiezīmēm uz apkakles; savieto visu savienojamo detaļu griezummalas un 

sašuj ar mašīnšuvi (sk. 4.40.d, e att., 10. šuve). Zemapmalu piestiprina pie plecu vīlēm (sk. 4.40.e att., 

11. šuve). Piegludina apkakles iešūšanas vīli. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

4.41. attēls. Atlokapkakles apstrāde oderētiem plecģērbiem 

virsapkakle 

priekša 
priekša 

mugura 

zemapmala 

priekšdaļa 

virsapkakle 

1 2 3 

4 
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Oderētos plecģērbos apkakles  iekšmalu nesašuj (sk. 4.41.a att., 3. šuvi nešuj). Apvērstu un 

piegludinātu apkakli noloka garenvirzienā uz pusēm (sk. 4.41.a att.) zemapkakles virzienā un nolīdzina 

iešūšanas griezummalas. Virsapkakli iešuj zemapmalas un mugurkakles apmalas kaklē (sk. 4.41.b, 

c att., 3. šuve), bet zemapkakli iešuj priekšdaļas un mugurdaļas kaklē, vīles atgludina un sašuj to 

vīļuzlaides (sk. 4.41.c att., 4. šuve), savietojot atbilstošās montāžvietas. Piegludina apkakles iešūšanas 

vīli. 

 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

4.42. attēls. Stāvatliektās apkakles apstrāde 

Stāvatliektai apkaklei dublē virsapkakli un iekšējo stāvdaļu vai abas stāvdaļas, apšuj zemapkakli ar 

virsapkakli gar ārmalu (sk. 4.42. a att.), izgriež liekās vīļuzlaides stūros, jo asā stūrī tās traucēs. Nošuj 

dekoratīvo nošuvi gar apkakles atlokāmās daļas ārmalu (alternatīvu sk. 4.6. tabulas sadaļā 

“Apvērsumvīles”). Sašuj apkakles iešūšanas griezummalas (sk. 4.42.b att.), lai iešujot tās nenobīdītos 

un apkakle nevērptos. Pārbauda šuvuma precizitāti un piegludina apkakli.  

Nogludina iekšējās stāvdaļas iešūšanas vīļuzlaidi (sk. 4.42.c att.). Apkakles atlokāmo daļu ieliek starp 

stāvdaļām tā, lai iekšējās stāvdaļas (ar nogludināto malu) virspuse būtu pie virsapkakles, bet ārējās 

stāvdaļas virspuse – pie zemapkakles (sk. 4.42.d att.), savieto centra montāžiezīmes apkakles vidū un 

atlokāmās apkakles galus ar montāžiezīmēm stāvdaļu galos un sašuj. Apvērš apkakli un pārbauda 

šuvuma precizitāti. 

Iešujot stāvdaļu kaklē (sk. 4.42.e att., 5. šuve), ārējo stāvdaļu liek pie kakles no ģērba virspuses, savieto 

apkakles centra montāžiezīmi ar mugurdaļas centru, bet plecu vīļu sašuves – ar atbilstošām 

montāžiezīmēm uz apkakles ārējās stāvdaļas. Stāvdaļas ārmalas sašuvei ir jāsakrīt ar aizdares malu. 
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Iešuj iekšējo stāvdaļu (sk. 4.42.e att., 6. šuve), savietojot atbilstošās montāžvietas. Ja nepieciešams, 

nošuj apdares nošuvi gar stāvdaļas augšmalu un galiem (sk. 4.42.e att., 7. šuve). Piegludina apkakli, 

pārbauda kvalitāti. 

Kvalitātes prasības apkaklēm: 

▪ apkaklei jābūt simetriskai, apšūtām malām – taisnām un noapaļotiem stūriem, vienādas 

plastiskas formas, bet asiem stūriem – vienādi asiem; 

▪ apkakles ārmala un stūri nedrīkst locīties uz augšu;  

▪ apkaklē un gar kakli nav pieļaujama vērpe vai detaļu uzturējums;  

▪ vīļuzlaides nedrīkst deformēt apģērba detaļas. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

4.43. attēls. Piedurknes šķēluma apstrāde ar apmalojumvīli 

Piedurknes šķēluma apstrādei ar apmalojumvīli slīpgriezuma apmalas sloksnes vienu 

griezummalu piešuj pie šķēluma griezummalām tā, lai sašuve būtu paralēla apmalas griezummalai, 

bet iegriezuma galā aizķertu tikai dažus piedurknes detaļas drānas pavedienus (sk. 4.43. a att.). Aploka 

slīpgriezuma apmalu ap šķēluma griezummalām (sk. 4.43. b att.), uzšuj apmalas otru griezummalu, to 

nolokot uz iekšpusi. Šķēluma vietā piedurkni pārloka gareniski (sk. 4.43. c att.), savieto apstrādātās 

šķēluma malas un nošuj “iešuves” nošuvi slīpi pāri šķēluma apmalojuma augšējam stūrim, tad pagriež 

piedurkni un turpina nošuvi slīpi gar piedurknes garenlocījumu 1–1,5 cm garumā. Šķēlumu piegludina 

un pārbauda kvalitāti. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

4.44. attēls. Piedurknes pārlaidaizdare ar aizdarsloksnēm 

Piedurknes aizdares aizdarsloksnes pārloka garenvirzienā uz pusēm ar virspusi uz iekšu, atloka 

vienas malas vīļuzlaidi un tad apšuj virsējās aizdarsloksnes vienu galu kā 4.44.a att., bet apakšējās 

aizdarsloksnes galu apšuj kā 4.44.b att. Aizdarsloksnes apvērš ar virspusi uz āru, rūpīgi izbīdot stūrus. 

Piešuj aizdarslokšņu garenmalu ar nenolocīto vīļuzlaidi (sk. 4.44.c, e att., 1. šuve). Mašīnšuvēm jābūt 

paralēlām un jābeidzas tieši uz aizdares gala līnijas. Pārgriež aizdares atveri, galā iegriežot slīpināti uz 

šuves galu  (sk. 4.44.d att.). Aploka aizdarsloksnes ap vīles griezummalām un uzšuj aizdarsloksnes 

nolocīto garenmalu (sk. 4.44. att., 2. šuve). Nošuj apdares nošuvi gar aizdarsloksnes pretējo malu (sk. 

4.44.e att., 3. šuve). Sakārto aizdarsloksnes un nošuj apdares nošuvi aizdares galā, cauršujot 

aizdarsloksnes šķēluma lejasgalu (sk. 4.44.e att., 4. šuve). Piegludina piedurknes aizdarsloksnes. 

Atzīmē un iestrādā pogcaurumus. Atzīmē pogu vietas un piešuj pogas. 

Kvalitātes prasības piedurkņu pārlaidaizdarēm: 

▪ aizdarsloksnēm ir jābūt vienāda platuma visā to garumā; 

▪ virsējai aizdarmalai pilnībā jānosedz apakšējā; 

▪ abu piedurkņu aizdarēm ir jābūt identiskām; 

▪ nav pieļaujama detaļu deformācija. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

4.45. attēls. Piedurknes lejasmala ar nolocītu vīļuzlaidi 

Piedurkņu lejasmalu apstrādei lieto slēgtās vai vaļējās nolocījumvīles (sk. 4.45. att.). Pirms 

nolocīšanas malu aplīdzina un atzīmē locījuma līniju.  

Lejasmalas nolocījumā mēdz pievienot elastīgo lenti, to ieverot atšūtajā malā (sk. 4.45.b att.) vai 

piešujot pie griezummalas (sk. 4.45.c att.). Ieveramās lentes tunelim jābūt 2–5 mm platākam par lenti. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

4.46. attēls.  Piedurknes lejasmala ar piešūtu aproci 

 
ATCERIETIES! 

 Ieloces piedurknes dūrgalā ieloka atbilstoši montāžiezīmēm 

un nofiksē tās ar nošuvi (sk. 4.46.a att.), vienlaikus nolokot un 

fiksējot arī dūrgala aizdares augšējo apmaloto malu uz 

piedurknes iekšpusi. Apstrādā piedurknes zemvīli.  
Ieloces loka aizdares virzienā. 

Aproci dublē un vienas garenmalas vīļuzlaidi nogludina uz detaļas iekšpusi. Piešuj aproces nenolocīto 

garenmalu dūrgala piedurknes iekšpusē (sk. 4.46.b att.). Apšuj aproces galus (sk. 4.46.c att.), 

virsaproces (aproces ārējās daļas) galu griezummalu atvirzot 1–2 mm no zemaproces (aproces 
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iekšējās daļas) galiem, lai izvairītos no pārmalojuma aproces virspusē (no virsaproces puses). Apvērš 

aproci un uzšuj virsaploces malu (sk. 4.46.d att.). Piegludina aproci.  

Aproces piešūšanas malas nolocīto vīļuzlaidi mēdz atšūt (sk. 4.46.e att., 1. šuve). 

Iešūto piedurkņu plecgalā ir paredzēts uzturējums, kuru drēbniecībā pirms piedurkņu iešūšanas 

sagludina, bet rūpniecībā to ar detaļu iezīmēm un speciāli regulējamām šujmašīnām izvieto plecgalā 

precīzi, saskaņā ar konstrukciju.  

Pirms plecgala sagludināšanas (tikai drēbniecībā) uzturējuma vai savilkuma veidošanai piedurknes 

plecgalā nošuj vienu vai divas paralēlas nošuves (sk. 4.47.a att.).  

Vislielāko uzturējumu vai savilkumu veido piedurknes plecgala centrā, no kurienes to uz malām 

pakāpeniski samazina. Mugurpusē uzturējuma vai savilkuma posms ir garāks nekā priekšpusē. 

Paduses daļā savilkumu neveido, bet uzturējums mēdz būt niecīgs. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

4.47. attēls. Piedurknes plecgala apstrāde un iešūšana 

Sagatavoto piedurkni iešuj rocē pēc sānu un plecu vīļu savienošanas, savietojot griezummalas un 

montāžiezīmes. 

 
ATCERIETIES! 

 Drēbniecībā piedurknes pirms iešūšanas mēdz iespraust 

un iediegt (sk. 4.47.b att.), un tad izstrādājumu uzvelk uz 

manekena vai pielaiko pasūtītājs, lai konstatētu un 

novērstu defektus vai nepilnības. Iešūtās piedurknes 

šuvi un vīļuzlaides piegludina (sk. 4.47.c att.). 

Piedurkni iešuj no piedurknes puses, lai 

varētu sekot un regulēt uzturējuma 

lielumu un izvairītos no nevēlamām 

krokām piedurknes detaļā. Vīles abas 

griezummalas apdiedz kopā no 

izstrādājuma, nevis no piedurknes puses. 

Piedurknes iešūšanas tāpat kā plecu vīļu 

sašūšanas šuves dūriena garums nevar 

būt lielāks par 2mm. 

Oderētos plecģērbos, lai plecgala forma labāk saglabātos, pēc piedurkņu iešūšanas no piedurknes 

puses iešuj piepleci (sk. 4.47.d att.), šujot pa plecgala roces līniju.  
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Vīlēs iešūtās kabatas apstrādā vienlaikus ar vīlēm, kurās tās izvietotas.  

Kabatu maisiņus piegriež no oderdrānas vai kabatdrānas (sk. 4.48.a att.) vai, ja drāna ir plāna, kopgriež 

kopā ar pamatdetaļu (sk. 4.48.b att.). Lai kabatas neizstieptos, to atveru malās iestrādā pastiprinājuma 

lenti, bet, lai labāk saglabātos kabatas malas forma, nošuj apdares nošuves (sk. 4.48.a, b, catt., 3. šuve). 

Kabatu mēdz papildināt līstīte (sk. 4.48.d att.) vai pārloks (sk. 4.48.e att.). Līstītes sagatavo līdzīgi 

pārlokiem. 

Vīriešu bikšu priekšpusē piejostas piešuves vietā mēdz iešūt mazu apslēptu pulksteņkabatu (sk. 

4.48.f att.). Kabatu iestrādā starp bikšu priekšstaras virsdrānu un oderi pirms piejostas piešūšanas. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

4.48. attēls. Vīlēs iešūtu kabatu apstrāde  

Kvalitātes prasības vīlēs iešūtām kabatām: 

▪ kabatas atveres malai cieši jāpiekļaujas vīles malai; 

▪ kabatu malas nedrīkst deformēties;  

▪ kabatu atveru galiem jābūt labi nostiprinātiem. 
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4.11. tabula 

Iegriezto kabatu piegriezumdetaļas 

Kabatas nosaukums Piegriezumdetaļas 

Kabata ar līstīti (iešūto vai 

uzšūto līstīti) 
1. pamatdetaļa (virsdrānas);  

2. līstīte (virsdrānas);  

3. mugurējais kabatas maisiņš (oderdrānas vai kabatdrānas);  

4. priekšējais kabatas maisiņš (oderdrānas vai kabatdrānas);  

5. pretsloksne (virsdrānas);  

6. garensloksne (starplikas);  

7. līstītes starplika. 

Ietvarkabata (ar apmalām) 
1. pamatdetaļa (virsdrānas); 

2. augšējā apmala (virsdrānas);  

3. apakšējā apmala (virsdrānas);  

4. mugurējais kabatas maisiņš (oderdrānas vai kabatu drānas);  

5. priekšējais kabatas maisiņš (oderdrānas vai kabatu drānas);  

6. pretsloksne (virsdrānas);  

7. garensloksne (starplikas);  

8. apmalu starplikas 2 detaļas (var nebūt biezām drānām). 

Pārlokkabata 
1. pamatdetaļa (virsdrānas); 

2. virspārloks (virsdrānas);  

3. zempārloks (virsdrānas vai oderdrānas);  

4. viena vai divas apmalas (virsdrānas);  

5. mugurējais kabatas maisiņš (oderdrānas vai kabatu drānas);  

6. priekšējais kabatas maisiņš (oderdrānas vai kabatu drānas); 

7. pretsloksne (virsdrānas vai oderdrānas);  

8. garensloksne (starplikas);  

9. virspārloka starplika;  

10.  apmalu starplikas 1 vai 2 detaļas vai neviena. 
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4.12. tabula 

Trīs iegriezto kabatu apstrāde 

Līstīškabata Ietvarkabata Pārlokkabata 

1. Atzīmē kabatas vietu: 

uzšūtai līstītei; 

a)   

iešūtai līstītei. 

 b)  

 

 

 

 

2. Sagatavo iegriezto kabatu detaļas: dublē, apšuj, nogludina vai piegludina. 

a) Uzšūtās līstītes galus 

apšuj, apvērš un piegludina. 

 

b) Iešūto līstīti nogludina 

garenvirzienā uz pusēm. 

 

Apmalas nogludina 

garenvirzienā uz pusēm. 

Kabatas apmalas var būt divas 

atsevišķi grieztas vai 

kopgrieztas. 

 

Apmala parasti ir pilnībā dublēta, 

viendaļīga un tiek nogludināta uz 

pusēm vai aptuveni 1/3 no tās 

platuma. Pārloka apstrādi sk. 

4.23. attēlā. 

 

3. Piešuj apdares detaļas. 

Pamatdetaļai no iekšpuses kabatas vietā pievieno garensloksni. Atzīmētajā kabatu vietā uz 

pamatdetaļas virspuses uzšuj sagatavotās kabatas apdares detaļas. 
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4. Pārbauda šuvuma precizitāti un pārgriež atveri. 

 
ATCERIETIES! 

Kabatas detaļu piešūšanas šuvēm jābūt stingri paralēlām. Ietvarkabatai un kabatai ar iešūto līstīti apdares detaļu 

piešūšanas šuvēm jābūt vienāda garuma (sk. b att.) un jābeidzas precīzi pie kabatas atveres galu līnijām. Kabatai ar 

pārloku (tas neattiecas uz ietvarkabatu ar pārloku) augšējai šuvei jābūt 3–5 mm garākai (sk. c att.), bet kabatai ar 

uzšūto līstīti augšējai šuvei jābūt 3–5 mm īsākai (sk. a att.). Atveri pārgriež no pamatdetaļas apakšpuses, sākot no 

centra, virzienā uz sāniem, galos veidojot trīsstūrveida iegriezumus. Iegriezums jābeidz 0,15 mm no šuves gala. 

a)  b)  c)  

5. Apvērš kabatas detaļas, nostiprina kabatas galus un sašuj kabatas maisiņus. 

Pa pārgriezto atveri kabatas detaļas izver no pamatdetaļas virspuses uz apakšpusi, sakārto un 

nostiprina, kabatas galus šujot pa trīsstūrīša pamatni reversā (sk. 4. šuvi; pārlokkabatai – 5. šuvi). 

Vienlaikus ar kabatas galu nostiprināšanu vai pēc tam sašuj kabatas maisiņu malas ar 1 cm platu 

sašuvumvīli. Sašūto kabatu piegludina vai presē. 
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Pretsloksne var būt no virsdrānas, oderdrānas vai speciālas zīda lentes (klasiskos vīriešu uzvalkos). Tā 

nosedz kabatas maisiņu kabatas iekšpusē atveres vietā. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

4.49. attēls. Dažādu iegriezto kabatu apstrāde  

Iegrieztās kabatas ērtāk šūt, ja kabatu maisiņus piešuj pēc kabatas atveres pārgriešanas un kabatu 

galu nostiprināšanas (sk. 4.49.c att.). 

Pārlokkabatās ar oderdrānas zempārloku (sk. 4.49.c att.) pretsloksnei jābūt no oderdrānas, bet 

kabatās ar virsdrānas zempārloku tai jābūt no virsdrānas. Biezas drānas izstrādājumu šūšanā kabatu 

apstrādē izvēlas tādas metodes, kas ļauj maksimāli samazināt drānas kārtu radīto biezumu. 

Neoderētos izstrādājumos apdiedz kabatas maisiņa un citas apģērba iekšpusē redzamās 

griezummalas. Oderētos izstrādājumos kabatu apstrādē griezummalas neapdiedz, izņemot 

gadījumus, ja ir balta vai gaiša odere vai ļoti irstoša virsdrāna, tad apdiedz arī visu savienojumvīļu 

(sānvīļu, iesānvīļu, vidusvīļu u. c.) griezummalas. 

Kvalitātes prasības iegrieztām kabatām: 

▪ kabatas stūros nedrīkst būt ne caurumu, ne savilkumu, ne arī citu materiāla 

deformācijas pazīmju; 

▪ kabatas līstītes malu un galu līnijām ir jābūt savstarpēji paralēlām; 

▪ ietvarkabatu abām apmalām no virspuses jābūt vienāda platuma visā to garumā; 

▪ jābūt augstai noformējuma kvalitātei ne vien izstrādājuma virspusē, bet arī iekšpusē; 

▪ pāra detaļu formām, rakstam un izvietojumam jābūt simetriskam;  

▪ detaļu formnoturībai jābūt ilgstošai; 

▪ vīriešu bikšu dibenkabatu maisiņiem ir jāsniedzas piejostā, bet iegriezto sānkabatu 

maisiņiem ir jāsniedzas arī sānvīlēs. 
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4.4. DAŽĀDU ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA (GURNĢĒRBI, PLECĢĒRBI, ODERĒTS 

IZSTRĀDĀJUMS) 

Lai gan atšķirīgiem apģērba modeļiem detaļu konfigurācija nav pat līdzīga, detaļu un griezummalu nosaukumi var būt vienādi.  

Apģērbu veidojošās detaļas var iedalīt šādi: 1) pamatdetaļas – nosaka apģērba telpisko formu, piemēram, priekšpuse un tās daļas, mugurpuse 

un tās daļas, piedurkne un tās daļas; 2) palīgdetaļas – nenosaka apģērba telpisko formu, piemēram, zemapmalas, starpliku detaļas, oderdetaļas, 

eģlentes; 3) konstruktīvi dekoratīvās detaļas, piemēram, kabatu un apdares detaļas, aproces, jostas, atdaļas utt.  

Taisna silueta klasisku brunču pamatdetaļu un griezummalu nosaukumi skatāmi 4.13. tabulā, bet oderdrānas detaļas un to apstrāde – 4.53. attēlā.  

4.13. tabula 

Brunču pamatdetaļas un to griezummalas 

Modelis un tā detaļas Griezumdetaļu un griezummalu nosaukumi 

  

  

 

 

Detaļu nosaukumi  Griezummalu nosaukumi  

1. Brunču priekšdaļa 

2. Brunču mugurdaļa  

3. Brunču piejosta 

1. Sānu griezummala 

2. Vidusvīles un šķirtnes griezummala 

3. Augšējā griezummala 

4. Lejasmalas griezummala 

5. Piejostas garenmalu griezummalas  

6. Piejostas galu griezummalas 

Brunči vai bikses, blūze vai krekls, žakete vai kostīmjaka ir virsdrēbju kārta, kuru velk virs veļas zem virsģērba, piemēram, virsjakas vai mēteļa. 

Virsdrēbes jeb virsģērbi veido sadzīves apģērba galveno kārtu, kuru valkā virs apakšveļas lielākoties iekštelpās vai atbilstošos laikapstākļos, kad 

tas nepieciešams. 
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4.14. tabula 

Bikšu pamatdetaļas un to griezummalas 

Modelis un tā detaļas Griezumdetaļu un griezummalu nosaukumi 

  

 

Detaļu nosaukumi Griezummalu nosaukumi 

1. Priekšstara 

2. Dibenstara 

3. Virspiejosta 

Zempiejosta mēdz būt 

austa jostas lente. 

Kabatas, aizdares u. c. 

detaļas un to nosaukumus 

sk. 4.3. nodaļā “Mezglu 

(moduļu) šūšana”. 

1. Sānu vīles jeb sāna griezummala 

2. Soļa vīles jeb soļa griezummala  

3. Sēdvīles vai vidusvīles griezummala  

4. Augšējā griezummala 

5. Bikšu galu vai lejasmalas griezummala 

6. Piejostas garenmalu griezummalas (piejostas 

garenmalas) 

7. Piejostas galu griezummalas (piejostas gali) 

Blūzes griezumdetaļu un griezummalu nosaukumi skatāmi 4.15. tabulā. 
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4.15. tabula 

Blūzes piegriezumdetaļas un to griezummalas 

Modelis un tā griezumdetaļas Griezumdetaļu un griezummalu nosaukumi 

  

Detaļu nosaukumi 

1. Priekšdaļa, 2 det. 

2. Mugurdaļa, 1 det. 

3. Mugurdaļas atdaļa, 2 det. 

4. Piedurkne, 2 det. 

5. Aizdarsloksne, 2 det. 

6. Virsapkakle, 1 det. 

7. Zemapkakle, 1 det. 

8. Apkakles stāvdaļa, 2 det. 

9. Aproce, 2 det.  

10. Kabata, 1 det. 

 Griezummalu nosaukumi 

 

1. Priekšējā griezummala jeb 

priekšmala 

2. Kakles griezummala 

3. Pleca vīles griezummala 

4. Roces griezummala  

5. Krūšu iešuves sānlīnijas  

6. Sāna vīles griezummala  

7. Lejas griezummala   

8. Augšējā griezummala  

9. Garenmalu griezummalas  

 

10. Dūrgala griezummala 

11. Piedurknes priekšējā zemvīles griezummala  

12. Piedurknes mugurējā zemvīles griezummala 

13. Viduslīnija 

14. Piedurknes plecgala griezummala  

15. Detaļas gala griezummala jeb detaļas gals 

16. Apkakles iešūšanas jeb iekšējā griezummala 

17. Apkakles ārējā griezummala  
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4.16. tabula 

Kostīmjakas piegriezumdetaļas un to griezummalas 

          

Atsevišķu konstruktīvo līniju nosaukumi: atloklīnija; lejasmalas (locījuma) līnija; dūrgala līnija 

Griezumdetaļu nosaukumi Griezummalu nosaukumi 

1. Priekšdaļas (priekšas) 

vidusdaļa  

2. Priekšdaļas (priekšas) 

iesāndaļa 

3. Mugurdaļas (muguras) 

vidusdaļa  

4. Mugurdaļas (muguras) 

iesāndaļa 

5. Virspiedurkne  

6. Zempiedurkne  

7. Zemapmala  

8. Virsapkakle 

9. Zemapkakle   

10. Sānkabatas pārloks  

11. Sānkabatas apmala  

12. Mugurkakles apmala  

1. Pleca vīles griezummala  

2. Sāna vīles griezummala  

3. Roces griezummala 

4. Kakles griezummala  

5. Mugurdaļas vidusvīles griezummala  

6. Piedurknes plecgala griezummala  

7. Piedurknes elkoņvīles griezummala  

8. Piedurknes priekšvīles griezummala 

9. Dūrgala griezummala  

10. Lejasmalas griezummala  

11. Aizdares (priekšmalas) griezummala 

12. Atloka griezummala  

13. Zemapmalas iekšējā griezummala jeb 

iekšmala 

14. Mugurkakles apmalas iekšējā 

griezummala  

15. Reljefvīles (iesānvīles) griezummala  
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Oderētie plecģērbi, tostarp arī kostīmjakas, pieder pie daudzslāņu izstrādājumiem. Slāņus veido virsdrānas, starpliku, siltinošo starpliku un 

oderdrānas detaļu slāņojumi. 

Kostīmjakām, tāpat kā jebkuram izstrādājumam, detaļu skaits nav pastāvīgs, bet atkarīgs no konkrētā modeļa. Oderētas kostīmjakas virsdrānas 

detaļas un to griezummalas skatāmas 4.16. tabulā, bet oderdrānas detaļas – 4.19. tabulā. 

Jebkurā tehnoloģiskā procesā darbi jāveic, ievērojot tehnoloģisko operāciju pēctecību. Tas veicina secīgu un ritmisku darba norisi. 

4.17. tabula 

Brunču un bikšu izgatavošanas secība 

Modeļa attēli ar tehnoloģisko mezglu 

numerāciju to apstrādes secībā 
Tehnoloģiskās apstrādes secība 

a) Brunči  

 

 

 

 

 

 

1. Pārbauda griezumdetaļu skaita atbilstību modeļa specifikācijas kartei un kontūru atbilstību 

lekāliem.  

2. Veic detaļu sākumapstrādi.  

2.1. Dublē detaļas (sk. atbilstošu tehnoloģisko mezglu apstrādi). 

2.2. Higrotermiski formveido bikšu detaļas. 

2.3. Apstrādā detaļu griezummalas (sk. 4.50. att.) atbilstoši vīles veidam.  

2.4. Apstrādā iešuves (sk. 4.12.–4.13. att.), ieloces un reljefus. 

2.5. Pievieno atdaļas.  

2.6. Sagatavo sīkdetaļas (sk. 4.19.–4.20. att.).  

3. Uzšuj vai iestrādā kabatas (sk. 4.21.–4.26., 4.48.–4.49. att.).  

4. Brunčiem savieno vidusvīli (sk. 4.6. tab.), apstrādā šķirtnes (sk. 4.27.–4.28. att.). un aizdari (sk. 

4.29.  att.). 

5. Biksēm savieno soļa vīles (sk. 4.6. tab., 4.50. att.) un sēdvīli, apstrādā aizdari (sk. 4.30. att.). 
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b) Bikses  

 

6. Savieno sānu vīles (sk. 4.6. tab.) 

7. Apstrādā augšmalu ar piejostu (sk. 4.31.–4.33. att.) vai apmalu. 

8. Apstrādā brunču lejasmalu vai bikšu galus (sk. 4.7. tab., 4.50. att.).  

9. Veic beigu apdari.  

10. Pārbauda izpildījuma kvalitāti (sk. 4.20. tab.).  

 

 
ATCERIETIES! 

  

Neoderētos apģērbos apdiedz visas vīļu vai 

detaļu griezummalas, bet oderētos virsģērbos 

griezummalas apdiedz tikai irstošām 

drānām. Izstrādājumos ar lejasmalā 

atstāvošu oderi griezummalas apdiedz 

posmā no lejasmalas līdz vidukļa līmenim. 
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4.18. tabula 

Plecģērbu izgatavošanas secība 

Modeļa attēli ar tehnoloģisko mezglu 

numerāciju to apstrādes secībā 
Tehnoloģiskās apstrādes secība 

a) Plecģērbs (neoderēts) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pārbauda piegriezumdetaļu skaita atbilstību modeļa specifikācijas kartei, kontūru atbilstību 

lekāliem. 

2. Veic detaļu sākumapstrādi. 

2.1. Dublē detaļas (sk. atbilstošu tehnoloģisko mezglu apstrādi).  

2.2. Precizē dublēto detaļu kontūras, veic aplīdzināšanu atbilstoši lekāliem vai piegrieztnēm 

(rūpnieciskajā ražošanā veic šo detaļu atkārtotu piegriešanu).  

2.3. Atzīmē iztrūkstošās montāžiezīmes un līnijas. Ja nepieciešams, sagatavo papildu starpliku 

slāņojumus, pievieno tās.  

2.4. Apstrādā detaļu griezummalas atbilstoši vīles veidam (sk. 4.50. att.). 

2.5. Apstrādā iešuves (sk. 4.12.–4.45. att.), ieloces (sk. 4.15. att.), pievieno atdaļas (sk. 4.17.–

4.18. att.), iesāndaļas un ielaidumus, veic detaļu savilkumus.  

2.6. Apstrādā šķirtnes (sk. 4.28. att.).  

2.7. Sagatavo sīkdetaļas (savelces, jostas (sk. 4.19. att.), uzplečus utt.). 

3. Savieno oderes pamatdetaļas, apdiedz vīļuzlaides (sk. 4.19. tab., 4.54. att.), ja nepieciešams. 

4. Uzšuj vai iestrādā kabatas (sk. 4.21.–4.25. att., 4.48.–4.49. att.). 

5. Sagatavo apmalas, apstrādā aizdari vai priekšmalas (sk. 4.34.–4.37. att.). 

6. Savieno sānu un plecu vīles (sk. 4.6. tab.).  

7. Sagatavo un iešuj apkakli (sk. 4.40.–4.42. att.), apstrādā vīļuzlaides. 
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b) Plecģērbs (oderēts) 

 

8. Atšuj lejasmalu. 

9. Sagatavo, iešuj piedurknes, apstrādā vīļuzlaides (4.43.–4.47. att.). 

10. Iešuj pieplečus un polsterus. 

11. Sagatavo oderi (sk. 4.19. tab., 4.54. att.). 

12. Iešuj oderi gar zemapmalām (sk. 4.55. att.).  

13. Piešuj oderi dūrgalos, ja tas nav sākotnēji izpildīts. Sastiprina dūrgala nolocījuma vīļuzlaides ar 

atbilstošām piedurkņu vīļuzlaidēm. Sastiprina oderi ar virsdrānu rocē. 

14. Piešuj oderi lejasmalā (sk. 4.55.c–g att.), ja paredzēts. 

15. Atšuj izstrādājuma atstāvošās oderes lejasmalu. 

16. Veic beigu apdari – izpilda izstrādājuma HTA, izšuj, pārgriež pogcaurumus (sk. 4.36. att.), piešuj 

pogas, veic tīrīšanu, marķēšanu, kvalitātes kontroli (sk. 4.20. tab.) un iepakošanu. 

Griezumdetaļu malas mēdz apdiegt, apgriezt ar robiņšķērēm vai apstrādāt ar kādu no malu vīlēm (sk. 4.40. att.) Griezummalas apdiedz pirms vai 

pēc griezumdetaļu savienošanas. Tas atkarīgs no vīles veida. 

   

a) Apdiedz ar trīsdiegu apdiegumdūrienu b) Apdiedz ar četrdiegu apdiegumdūrienu c) Apdiedz ar izteikti smalku trīsdiegu 

apdiegumdūrienu 

  

(sk. 4.7. tabulu) 

d) Apdiedz ar  smalku zigzagšuvi e) Apgriež ar robiņšķērēm f) Apstrādā ar malu apstrādes vīli 

4.50. attēls. Detaļu griezummalu apstrāde 
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Par higrotermisko apstrādi (HTA) sauc detaļu vai izstrādājumu apstrādi uz speciālām iekārtām, iedarbojoties uz izstrādājumu ar siltumu, 

mitrumu un spiedienu. Šūtā apģērba izgatavošanā HTA aizņem apmēram 25–30 % no kopējā izgatavošanas laika. 

 

ATCERIETIES! 
 Līmdrānas pievieno, realizējot izstrādājuma detaļu higrotermisko apstrādi. Līmdrānu 

izmantošana ievērojami paātrina tehnoloģisko procesu salīdzinājumā ar apģērba 

izgatavošanu, kurā starplikas pievieno ar diegiem. 
Līmdrānas un citu starpliku lietojums ļauj: 

▪ iegūt un nostiprināt detaļu iecerēto formu 

(piemēram, lielās apkakles, apdares detaļas);  

▪ saglabāt izstrādājuma formu ekspluatācijas 

apstākļos;  

▪ nostiprināt atsevišķas izstrādājuma daļas, 

piemēram, dūrgalus, lejasmalu, zemapkakli, 

zemapmalu, roci, kakli. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

4.51. attēls. Starplikas oderētu plecģērbu priekšdaļas piegriezumdetaļās 
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Sieviešu kostīmjakās un mēteļos starpliku pievieno pa visu priekšdaļas laukumu (sk. 4.51.a, b att.) vai atsevišķos posmos (sk. 4.51.c, d att.). Arī 

zemapmalām starpliku pievieno pa visu laukumu vai atsevišķus posmos (sk. 4.51.e att.). Lai palielinātu formnoturību un cietību, plecu daļā un 

atloku stūros mēdz lietot papildu starpliku kārtas (sk. 4.51.f, g att.), līdzīgi kā vīriešu žaketēs. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

4.52. attēls. Starplikas oderētu plecģērbu iesāndaļu, mugurdaļas un piedurkņu piegriezumdetaļās 

 
ATCERIETIES! 

 
Priekšas iesāndaļu mēdz noklāt ar starpliku visas detaļas platumā un garumā (sk. 

4.52.a att.), bet sāndaļas starpliku parasti klāj gar roci un lejasmalas nolocījumā (sk. 

4.52.b att.). Mugurdaļā starplika klāj virslāpstiņu posmu gar kakli un roci (sk. 4.52.c att.), 

piedurknē – dūrgalu un plecgalu (sk. 4.52.a att.). 

 

Līmdrānas starplikas piegriež ar 3 mm mazākām 

vīļuzlaidēm nekā virsdrānas detaļām, ar aprēķinu, 

lai starplikas iešūtos vīlē, bet to līmes virskārta 

nenonāktu saskarē ar dublēšanas vai 

gludināšanas iekārtu darba virsmām. 

Nolocījumvīles starplikas pārsedz locījuma līniju 

par 0,5–1,0 cm (vidēji biezām drānām) vai 

sniedzas tieši līdz locījuma līnijai (izteikti plānām 

vai biezām drānām). 
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Starplikas bez līmvielas pārklājuma mūsdienu apģērba ražošanā lieto maz. Arī drēbniecībā pārsvarā lieto starplikas ar līmvielas pārklājumu, jo 

starpliku pievienošana ar roku dūrieniem vai mašīnšuvēm ir darbietilpīga. 

 

ATCERIETIES! 
 Brunču oderi (sk. 4.53. att.) apstrādā līdzīgi virsdrānai. Sašuj iešuves vai noloka tās kā 

ieloces un nofiksē ar nošuvi gar detaļas augšmalu (sk. 4.53.b att.). Apdiedz mugurdaļas 

vidusvīles griezummalas un sašuj vīli starp aizdares un šķirtnes montāžiezīmēm. Sašuj un 

apdiedz sānvīles, atšuj lejasmalu un piegludina brunču oderes vīles (sk. 4.53.c, d att.). Piešuj 

oderi pie aizdares (sk. 4.53.e att.) un šķirtnes vīļuzlaidēm (sk. 4.27.e att.), bet, ja atstāj 

nepiešūtu, tad aizdares posmā atšuj oderes vīļuzlaides (sk. 4.53.f att.) un šķirtnes vietas 

izgriezumu apdiedz vai atšuj ar slēgto nolocījumvīli (sk. 4.53.g att.). Sakārto uz brunču 

virsdrānas uzvilkto oderi un piešuj gar augšmalu, precīzi savietojot vīles (sk. 4.53.h att.). 

Izvēloties līmdrānu konkrētas virsdrānas 

dublēšanai, ir jāsaskaņo šīs virsdrānas un 

starplikas virsmas blīvums un elastība, kā arī 

tehnoloģiskie apstrādes un jau gatava 

izstrādājuma kopšanas režīmi (pieļaujamā 

apstrādes temperatūra, mitruma un dažādu 

ķīmisku vielu klātbūtne). 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

 

h) 

4.53. attēls. Oderes sagatavošana un iešūšana brunčos 
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Oderētiem izstrādājumiem ir vairākas priekšrocības: tie ir patīkamāki valkāšanā, labāk piegulst ķermeņa figūrai, labāk slīd, ģērbjot virs cita 

apģērba, kā arī tiek pasargāta virsģērba iekšpuse gan valkāšanā, gan kopšanā.  

 

4.19. tabula 

Kostīmjakas oderdrānas detaļas 

Attēli Oderdrānas detaļas 

 

1. Priekšdaļa 

2. Mugurdaļa  

3. Virspiedurkne  

4. Zempiedurkne  

5. Priekšējais kabatas maisiņš 

6. Mugurējais kabatas maisiņš 

7. Pakaramais  

Kostīmjakas oderes detaļas piegriež pēc virsdrānas detaļu formas (sk. 4.19. tab.), bet par zemapmalu un mugurkakles apmalu mazākas, kā arī 

par 1–1,5 cm īsākas dūrgalos un apģērba lejasmalā. Lai, valkājot apģērbu, odere neierobežotu apģērba valkātāja kustības un nedeformētu 

virskārtu, roces apakšdaļā un piedurknē par 1 cm pagarina un paplatina detaļas (“paaugstina” griezuma līnijas un novirza arī tās sānis par 1 cm). 

Par polstera biezumu noslīpina pleca līniju un pazemina piedurknes plecgalu.  

Drēbniecībā oderes detaļas piegriež pēc izstrādājuma pirmās uzlaikošanas, kad ir veiktas virsdrānas detaļu korekcijas un izmaiņas pārnestas uz 

piegrieztnēm.  
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Oderes apstrādes paņēmiens lielā mērā ir atkarīgs no izstrādājuma veida un konstrukcijas. Oderes apstrāde ietver pašas oderes apstrādi, 

siltinošās starplikas apstrādi,  pakaramā un priekšmalu turētāja sagatavošanu, detaļu savienošanu ar izstrādājumu.  

Atbilstoši oderes iešūšanas paņēmienam ir vairāki oderes sagatavošanas veidi: 

1. savieno visas oderes detaļas, atstājot vaļējas plecu vīles un neiešūtas piedurknes; 

2. savieno visas oderes detaļas, atstājot daļēji sašūtas plecu vīles (sk. 4.54.a att.) un iešūtas vai neiešūtas piedurknes (sk. 4.54.c att.); 

3. savieno visas oderes detaļas, ieskaitot plecu vīles un piedurknes (sk. 4.54.d att.). 

4. oderes detaļas montē tādā pašā secībā kā virskārtu (sk. 4.54. att.). Detaļu griezummalas savieno ar nogludinātām, retāk – atgludinātām 

sašuvumvīlēm. Oderes detaļu savienojumvīles nogludina pretēji virskārtas vīļu virzienam, lai izvairītos no palielināta biezuma 

savienojumu vietās. Vīļu griezummalas apdiedz tikai mēteļiem ar lejasmalā atstāvošu oderi, parasti – līdz vidukļa līmenim. Plecģērbiem 

bez mugurkakles zemapmalas (sk. 4.55.b att.) pirms oderes piedurkņu iešūšanas plecu vīles sašuj daļēji (sk. 4.54.a att.). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

4.54. attēls. Kostīmjakas oderes sagatavošana  
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Pakaramo mēdz šūt no oderdrānas sloksnes (sk. 4.54.e att.). To saloka gareniski ar virspusi uz āru un nošuj, kā ilustrēts 4.54.f attēlā. Cilpas garums 

sašūtā apģērbā ir 7 cm, platums – 5–7 mm. Pakaramo piešuj pie oderes vai pie mugurkakles zemapmalas simetriski viduslīnijai (sk. 4.54.g att.). 

Gar zemapmalu un mugurkakles apmalas iekšējo griezummalu piešuj sašūtu oderi (sk. 4.55.a att., 3. šuve). Odere un virsdrāna jāliek ar virspusēm 

kopā. Sakārto un iešuj oderi dūrgalos. Sastiprina vīļuzlaides dūrgalā, lai nostiprinātu piedurknes nolocīto vīļuzlaidi, sasaista oderi ar virsdrānu 

plecgalā un roces lejā, lietojot drānas vai austas lentes. Piešūtas lentes garums: 2–3 cm. Apšuj priekšmalas lejas stūri un piešuj oderi lejasmalai. 

Caur lejasmalā vai citur atstāto atveri apvērš kostīmjaku  ar virspusi uz āru un caur kreisās piedurknes priekšvīlē atstāto atveri aizšuj kostīmjakas 

apvēršanas atveri. Aizšuj piedurknē atstāto atveri. 

Pirms oderes iešūšanas kostīmjakā bez mugurkakles apmalas virsapkakles iešūšanas šuvei (sk. 4.55.b att., 1.a šuve) jābeidzas apmēram 3 cm no 

zemapmalu galiem. Kad odere ir piešūta pie zemapmalām (sk. 4.55.b att., 2. šuve), sašuj oderes pleca vīles (sk. 4.55.b att., 3. šuve), iešuj oderi gar 

virsapkakli (sk. 4.55.b att., 4. šuve) un sastiprina apkakles daļu iešūšanas vīles (sk. 4.55.b att., 5. šuve). Turpmākā oderes iešūšanas kārtība atbilst 

iepriekšējam aprakstam.  

Priekšmalas lejas aso stūri apšuj šādi: noslīpina zemapmalas lejasmalu (sk. 4.55.c att.); noloka zemapmalu pa priekšmalas locījuma līniju ar drānas 

virspusi uz iekšu, savieto lejas griezummalas un apšuj stūri (sk. 4.55.d att.); izgriež stūrī liekās vīļuzlaides un apvērš stūri ar drānas virspusi uz āru. 

Pēc apvēršanas stūra lejasmalā jāveidojas ielocei (sk. 4.55.e att.), kas, sarūkot zemapmalas iekšmalai, pasargās izstrādājumu no deformācijas šajā 

vietā. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

4.55. attēls. Oderes iešūšana kostīmjakā 
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Noslēgumapstrādes mērķis ir izstrādājumam piešķirt preces izskatu. Tā ietver šādas darbības: 

1. izstrādājuma tīrīšana – griezumdetaļu marķēšanas talonu noņemšana, nenogriezto šujamdiegu apgriešana, attīrīšana no pūkām un 

krīta, ķīmisko traipu likvidēšana; 

2. gatavā izstrādājuma higrotermiskā apstrāde (HTA); 

3. furnitūras piešūšana, citas apdares pievienošana; 

4. izstrādājumu kvalitātes pārbaude, marķēšana un komplektēšana. 

Gatavos izstrādājumus tīra vienkārši ar rokas suku vai ar tvaikotāju – suku ar tvaika pievadu. Tīrīšanu ar parasto suku ērti veikt, izstrādājumu 

novietojot uz tvaika manekena. Ja izgatavošanas procesā uz izstrādājuma ir radušies ķīmiski traipi, tos papildus tīra ar ķīmiskiem šķīdinātājiem. 

Tirgū tiek piedāvātas specializētas darba vietas, darba galdi (parasti gludināmie galdi) ķīmisku traipu likvidēšanai. Tīrot likvidē arī detaļu 

numerācijas paliekas. Līmētās etiķetes nedrīkst nonākt zem gludekļa virsmas vai starp prešu spilveniem. Pretējā gadījumā etiķetē lietotā līme 

neatgriezeniski paliek uz izstrādājuma. 

4.20. tabula 

Kvalitātes prasības gataviem izstrādājumiem 

Kvalitātes prasības 

visiem tehnoloģiskiem mezgliem 

1. jāievēro šuvju, vīļu un tehnoloģisko mezglu kvalitātes prasības un 

tehniskie noteikumi; 

2. tehnoloģiskā mezgla izpildījumam jāatbilst tā tehniskajiem 

noteikumiem un apģērba modeļa tehniskajām prasībām;  

3. pēc higrotermiskās apstrādes uz detaļas vai tehnoloģiskā mezgla 

nedrīkst palikt gludinājumspīds, drānas šķiedru apsvilums vai 

sakausējums; 

4. pāra detaļām vai tehnoloģiskajiem mezgliem ir jābūt identiskiem 

un simetriski izvietotiem uz apģērba (ja vien nav noteikts citādi); 

līmes savienojumiem 

9. savienojumam jābūt noturīgam gan apstrādes, gan ekspluatācijas 

laikā; 

10. līmviela nedrīkst izspiesties cauri virsdrānai; 

11. līmviela nedrīkst radīt sabiezinājumus vai izciļņus; 

12. līmdrāna nedrīkst šķērsot dublēto detaļu griezummalas;  

13. līmdrāna nedrīkst atslāņoties, burbuļoties vai deformēt dublējamo 

piegriezumdetaļu; starplika nedrīkst deformēt dublējamo 

piegriezumdetaļu 
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apģērba oderes sagatavošanai un iešūšanai 

5. oderi nedrīkst redzēt no apģērba lejasmalas, tā var sniegties līdz 

pusei no apģērba lejasmalas nolocījuma platuma; 

6. parasti oderes un virsdrānas vīles sakrīt, bet vīļuzlaides 

nogludina pretējos virzienos; 

7. odere vai tās detaļas nedrīkst deformēt virsdrānas detaļas vai 

apģērbu; 

8. plecģērbu mugurdaļā, lāpstiņu līmenī, oderei ir jābūt nedaudz 

platākai, lai, valkājot apģērbu, odere nenospriegotos un neplīstu 

noslogotajās vietās; 

aizdarņiem 

14. aizdarņus izvēlas piemērotus apģērbam: aizdarņa krāsai, formai, 

izskatam jāatbilst izstrādājuma kopskatam; 

15. jābūt labai aizdarņu noturībai apģērbā; 

16. nedrīkst būt bojāti aizdarņi vai to stiprinājumi, tiem jāpilda savas 

funkcijas; 

17. aizdarņiem jābūt pareizi novietotiem, lai nebojātu apģērba 

kopskatu;  

18. aizdarņa stiprinājumam jābūt kvalitatīvam, tas nedrīkst deformēt 

izstrādājumu vai bojāt kopskatu; 

19. pogcaurumiem jābūt kvalitatīviem – ilgnoturīgiem, labi izšūtiem ar 

atbilstošiem diegiem. 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN PILNVEIDEI 

1. uzdevums  

Šūtā apģērbā identificēt vīles, šuves, to tehniskos noteikumus un kvalitātes nepilnības 

Materiāltehniskais nodrošinājums: šūts izstrādājums (brunči, bikses, krekls, blūze); metodiskie materiāli, rakstāmpiederumi vai viedās ierīces. 

1. Izpētiet metodisko materiālu (sk. 4.6.–4.9. tabulu)!  

2. Pētiet apģērbu, identificējiet vīles un šuves apģērba tehnoloģiskajos mezglos un aizpildiet tabulas slejas (sk. piemēru)! 

Aizpilda izglītojamo grupa 

Tehnoloģiskais 

mezgls 

Tehniskais zīmējums, 

vīles apzīmējums 
Tehniskie noteikumi 

Šuves, vīles kvalitātes 

nepilnības 

Sānvīle  

  

Nogludinātās sašuvumvīles vīļuzlaide – 10 mm 

Dūriena garums sašuvē – 2,5 mm 

Apdiegumšuves platums – 6 mm 

Dūrienu biežums apdiegumšuvē – 4 dūr./cm 

Vīlē ir krokas – velk sašuvi  

Lejasmala   

 

Slēgtās nolocījumvīles platums – 20 mm 

Slēgtās nolocījumvīles iekšējais nolocījums – 10 mm 

Dūriena garums atšuvē – 3 mm 

Nolocījumvīlē ir drānas sašķiebe 

Kabata  

       

Augšmalas apdiegtā nolocījumvīle – 25 mm 

Apdiegumšuves platums – 7 mm  

Dūrienu biežums apdiegumšuvē – 4 dūr./cm 

Kabatas uzšuvē un augšmalas atšuvē ir 

atšķirīgs dūrienu garums, kabatas 

augšmalā uzšuves dūrieni ir mazāki, 

nepietiekama HTA  
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 Dūriena garums augšmalas atšuvē – 3 mm 

Sānu un lejasmalas vīļuzlaide – 10 mm 

Dūriena garums kabatas uzšūšanas šuvē – 2,5 mm 

Uzlikumvīles uzšūšanas šuve – 1 mm no malas 

Secinājums Izstrādājumam ir zema kvalitāte, jo ir daudz kvalitātes nepilnību. 

2. uzdevums 

Sagatavot šujmašīnu darbam  

Materiāltehniskais nodrošinājums: neiediegota šujmašīna, šujamdiegi, šķēres, metodiskais mācību materiāls. 

 

 Avots: https://ppt-online.org/ 

1. Ielieciet, ieregulējiet adatu (sk. 3. pielikumu)!  

2. Iediegojiet šujmašīnu (sk. 4. pielikumu)!  

3. Ielieciet spolītes turētāju kuģītī (sk. 4. pielikumu)!  

4. Nospriegojiet augšējo un apakšējo diegu, noregulējiet piemērotu dūrienu garumu šuvē 

(sk. 6. pielikumu)!  

 

 

 

 

 

 

 

https://ppt-online.org/
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3. uzdevums 

Šūt pa papīra trafaretu, gūstot pirmās darba iemaņas ar šujmašīnu 

Materiāltehniskais nodrošinājums: neiediegota šujmašīna; šuvju trafareti (sk. 2. pielikumu). 

 

1. Iepazīstiet šujmašīnas sastāvdaļas (sk. 4. pielikumu)!  

2. Paņemiet trafaretus ar dažādas konfigurācijas līnijām (sk. 2. pielikumu)! Apsēdieties un ērti 

iekārtojieties pie neiediegotas mašīnas, pagrieziet mašīnas spararatu, līdz adata ir augšā, 

paceliet pēdiņu un novietojiet trafareta lapu tā, ka adata atrodas sākuma punktā. Pagrieziet 

spararatu, lai adatu ievadītu punktā. Izlīdziniet trafareta lapu un nolaidiet spiedpēdu, lai ar 

mašīnadatas dūrieniem sekotu līnijas kontūrām!  

3. Ieslēdziet mašīnu un, lēnām virzot lapu, šujiet pa līniju! 

Ievērojiet! Ikreiz, kad ir nepieciešams pagriezt spararatu, grieziet to tajā pašā virzienā, kādā parasti tas konkrētai mašīnai darbojas. 

1. Līnijas beigās sagatavojieties ātri apstāties, apturot adatu, nolaistu tieši līnijas asajā stūrī. Ja tas neizdodas, dariet to , ar roku pagriežot 

spararatu!  

2. Paceliet spiedpēdu, lai atbrīvotu lapu un to pagrieztu! Kad lapa tiek pagriezta, lai turpinātu šūt pa nākamo līnijas daļu, adatai jābūt 

iedurtai lapā.  

3. Nolaidiet spiedpēdu un turpiniet, kā norādīts iepriekš, kamēr sasniedzat beigu punktu. 

Lai attīstītu prasmes, katrs vingrinājums jāatkārto vairākas reizes. Kad vingrinājums izdodas, to var izpildīt, hronometrējot laiku. Tikai pēc veiksmīgi 

pabeigta viena vingrinājuma drīkst pāriet uz nākamo.  

4. uzdevums  

Pirmie soļi darbā ar šujmašīnu un drānu 

Materiāltehniskais nodrošinājums: šujmašīna, šujamdiegi, 30–70 cm garas kokvilnas auduma slejas. 
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1. Iediegojiet šujmašīnu, noregulējiet šujamdiegu spriegojumu (sk. 3.–4. pielikumu)! 

2. Uz galda līdzās šujmašīnai novietojiet divas kaudzītes ar 20 auduma detaļām katrā!  

3. No katras kaudzītes paņemiet vienu auduma detaļu un, tās saliekot kopā, sašujiet, ik pa 

laikam apstājoties (pārtverot šuvekli), lai pārliecinātos par atbilstošu šuves kvalitāti un 

sakārtotu griezumdetaļas, un turpiniet šūt, nepaceļot spiedpēdu! Griezumdetaļu malām 

jāsakrīt, neveidojot krokieloces. Sašuvumvīles uzlaide – 10 mm. Šuvekļa griezummalu 

savstarpējai līdzināšanai var lietot magnēta ierobežotājpierīci. 

20 auduma detaļu kaudzīte jāsašuj 4 minūtes tā, lai vismaz 14 paraugi būtu kvalitatīvi un pieņemami.  

Vingrinieties uz drānas gabaliņa šūt nošuves ar 7–10 cm garām reversšuvēm! Pēdiņu paceliet ar ceļgala pedāli! Vingrinieties izmantot visas pedāļa 

funkcijas (tās, kuras ir šujmašīnā), piemēram, adatas pozicionēšanu augšā vai lejā. Uzturiet darba vietu pareizā darba kārtībā. 

5. uzdevums  

Sašūt trīs dažādu drānu detaļas, salīdzināt iegūtos rezultātus, secināt 

Materiāltehniskais nodrošinājums: šujmašīna, rokdarbu rīki, dažādu drānu slejas, piemēram, kokvilna, oderdrāna, šifons.  

1. Iediegojiet šujmašīnu, nospriegojiet diegus (sk. 3.–4. pielikumu)!  

2. Sašujiet vismaz trīs atšķirīgu drānu sleju pārus uz vienas un tās pašas šujmašīnas, nemainot apstrādes režīmus! Visām slejām jābūt 

piegrieztām vai nu drānas garenvirzienā, vai šķērsvirzienā.  

3. Nosakiet, kura drāna šuvās visvieglāk, bet kura visgrūtāk, kuras drānas šuvums ir viskvalitatīvākais, bet kuras visnekvalitatīvākais.  

4. Atgludiniet vīļuzlaides! Nosakiet, kura drāna gludinājās visvieglāk, bet kura visgrūtāk.  

Ievērojiet higrotermiskās apstrādes (HTA) režīmus, ko rekomendē drānas ražotājs! Gludinot drānu, kurai nav zināma kopšanas instrukcija, 

vispirms gludina nelielu drānas gabaliņu, izmēģinot dažādus temperatūras režīmus. Tas dos priekšstatu par drānas reakciju uz dažādām 

gludināmās virsmas temperatūrām. Turpmākai drānas apstrādei izvēlas optimālo variantu. 

5. Nosauciet iegūto detaļu savienojuma jeb vīles nosaukumu. (Nosaukums veidojas no veikto darbību apzīmējumiem – sašuj, atgludina.)  

6. Nogludiniet vīļuzlaides vienam detaļu pārim! Kādu vīli ieguvāt? 
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Iegaumējiet! Lai paātrinātu HTA iedarbību, lieto gludināmās iekārtas ar tvaiku. Ja uz drānas paliek mitruma traipi, tad HTA izpilda bez 

mitrināšanas. 

7. Trešajam detaļu pārim, kas nepakļāvās gludināšanai, vīļuzlaides piegludiniet! Kā sauc šo vīli? Ieskatieties konspektā! 

6. uzdevums  

Josta drānas šķērsvirzienā vai garenvirzienā 

Materiāltehniskais nodrošinājums: iediegota šujmašīna, rokdarbu rīki, vismaz 90 cm garš audums. 

1. Piegrieziet vienu sleju auduma garenvirzienā, otru – šķērsvirzienā (10 x 90 cm)!  

Ievērojiet! Piegriežamajai drānai un šūšanai paredzētajām detaļām jābūt bez burzījumiem. 

2. Pastiepiet slejas, turot aiz galiem! Kura drānas sleja ir elastīgāka – šķērsvirziena vai garenvirziena? 

3. Salokiet drānas slejas garenvirzienā uz pusēm un sašujiet malas un galu (sk. 4.19. att.)! Lietojiet detaļu griezummalu magnēt iskos 

ierobežotājus! 

Ievērojiet! Vērpes pazīmes šuveklī nav pieļaujamas. 

Atcerieties! Lai detaļas saturētu kopā un nenobīdītos montāžiezīmes, drēbniecībā pirms sadiegšanas vai sašūšanas tās var saspraust ar 

kniepadatām perpendikulāri savienojuma līnijai. 

4. Atgludiniet vīles un apvērsiet detaļas, rūpīgi izbīdot malas un jostas stūros salokot vīļuzlaides pa šuves līnijām! Piegludiniet apšūtās 

detaļas (sk. 4.19. a att.)! Vai izskatās pēc jostām? 

Ievērojiet higrotermiskās apstrādes (HTA) režīmus! 

5. Kura josta labāk pakļāvās apstrādei – šķērsvirziena vai garenvirziena? 

6. Aplieciet jostu ap vidukli un ļoti cieši sasieniet! Vai šuves plīsa! Kurai jostai? Kādas deformācijas saskatāt jostās pēc to atsiešanas? Kura 

josta jums šķiet piemērotāka lietošanai? Vai jostas garums ir pietiekams? 

7. Kuras apģērba detaļas vēl tiek pakļautas stiepes slodzei? 

8. Kā varētu mazināt detaļu izstiepšanos? Vai tas ir jādara? Pamatojiet savu viedokli! 
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7. uzdevums  

Kopīgais, atšķirīgais iešuvēs, ielocēs  

Materiāltehniskais nodrošinājums: mācību metodiskie materiāli, kokvilnas audums, šūšanas piederumi. 

1. Izlasiet, izpētiet aprakstu par iešuvēm un ielocēm! Sašujiet (sadiedziet) ar roku dūrieniem vienu iešuvi un ieloci, kā aprakstīts! 

2. Atgludiniet (atlokiet ar rokām) iešuvi un ieloci! Vai pamanījāt, ka dažādus tehnoloģiskos mezglus apstrādā vienādi – sašuj, atgludina? 

3. Apskatiet atgludināto ieloci no abām pusēm! Salīdziniet ar attēliem! Kurā detaļas pusē saskatāt lentieloci, kurā – pretieloci?  

4. To pašu sašūto iešuvi un ieloci nogludiniet (nolokiet ar rokām) uz vienu pusi! Salīdziniet ar attēliem! Kā sauc iegūto iešuvi un ieloci? 

5. Padomājiet, kā citādi var iegūt pretieloci vai lentieloci. 

8. uzdevums  

Šūt iepirkumu maisiņu, vingrinoties vīļu šūšanā un šuvju režīmu regulēšanā 

Materiāltehniskais nodrošinājums: šujmašīna, dažādi rokdarbu rīki, izstrādājuma piegriezumdetaļas, šujamdiegi, šujmašīnu pierīces. 

1. Saņemiet izstrādājuma piegriezumdetaļas, izpētiet izstrādājuma aprakstu!  

2. Noregulējiet iekārtas (sk. 5. pielikumu) un pierīces, uzstādot režīmus atbilstoši tehnoloģiskajām operācijām, vīļu un šujamā 

izstrādājuma tehniskajiem noteikumiem!  

3. Šujiet izstrādājumu atbilstoši aprakstam (sk. tab. zemāk), lietojot pierīces, ievērojot šūšanas, izstrādājuma (sk. tab.) un vīļu tehniskos 

noteikumus (sk. 4.6.–4.8. tab.) un kvalitātes prasības (sk. 4.9. tab.)! Demonstrējiet veikumu grupai! 
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Šuvekļa zīmējums, 

detaļas 

Tehnoloģisko mezglu 

šķērsgriezumi un 

tehniskie noteikumi 
Apstrādes secība 

1. 2. 3. 

 

 

 

Griezumdetaļas 

1. Pamatdetaļas, 2 

det. 

2. Rokturi, 2 det.  

 

 

 

 

a)  vai 

 

 

b)    vai  

 

c)  

 

 

1. Pārbaudiet piegriezumdetaļu kvalitāti (sk. 4.4. tab. 1.–4. punktu) un atbilstību 

specifikācijai (sk. 1. sleju)!  

Iegaumējiet! Detaļu griezummalām jābūt līdzenām, ar vienāda platuma vīļuzlaidēm visā 

savienojamās malas garumā. 

1) Izgludiniet detaļas, ja tās ir saburzītas.  

Ievērojiet higrotermiskās apstrādes (HTA) režīmus, ko rekomendē drānas ražotājs! 

Gludinot drānu, kurai nav zināma kopšanas instrukcija, vispirms gludina nelielu drānas 

gabaliņu, izmēģinot dažādus temperatūras režīmus. Tas dos priekšstatu par drānas reakciju 

uz dažādām gludināmās virsmas temperatūrām. Turpmākai drānas apstrādei izvēlas 

optimālo variantu. 

2) Sašujiet maisiņa pamatdetaļas (sk. a att.)! Par dubultvīles vai sašuvumvīles apstrādi sk. 

4.6. tab. Ieregulējiet dūriena garumu šuvē – 2,5 mm! 

Atcerieties! Pirms veicat tehnoloģisko operāciju, ir jānoregulē iekārtas un pierīces, uzstādot 

režīmus atbilstoši tehnoloģiskajām operācijām, vīļu un šujamā izstrādājuma tehniskajiem 

noteikumiem. 

3) Atšujiet maisiņa augšmalu ar nolocījumvīli (sk. b att.)! Par vīles apstrādi sk. 4.7. tabulā. 

Ieregulējiet dūriena garumu šuvē – 3 mm! 

Iegaumējiet! Lai detaļas saturētu kopā un nenobīdītos montāžiezīmes, drēbniecībā pirms 

sadiegšanas vai sašūšanas tās var saspraust ar kniepadatām perpendikulāri savienojuma 

līnijai. 
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Šuvekļa zīmējums, 

detaļas 

Tehnoloģisko mezglu 

šķērsgriezumi un 

tehniskie noteikumi 
Apstrādes secība 

Dūriena garums:  

▪ iekšējās 

šuvēs – 2,5 mm;  

▪ virspusē 

redzamajās šuvēs – 

3 mm. 

Apdiegumšuves 

platums – atbilstošs 

drānai 

 

d) 

4) Izgludiniet maisiņu! 

5) Sašujiet rokturu malas (sk. c att., 1. šuvi)! Rokturu detaļu pārlokiet garenvirzienā uz 

pusēm, savietojiet griezummalas, sašujiet (sk. apvērsumvīli 4.7. tab.). Ieregulējiet 

dūriena garumu šuvē – 2,5 mm! 

 

Iegaumējiet! Lai iegūtu precīzu apvērstās vīles līniju, vīle pirms apvēršanas ir jāpiegludina, 

tad jāatgludina un tikai pēc tam jāapvērš.  

6) Piegludiniet, atgludiniet vīļuzlaides, apvērsiet rokturi, rūpīgi izbīdot apšūto malu, un nošujiet apdares nošuves – 1 mm attālumā no abām 

rokturu malām (sk. c att., 2. šuvi)! Piegludiniet rokturus! 

7) Pēc lekāla atzīmējiet rokturu vietas maisiņa augšmalā!  

Iegaumējiet! Uz drānas jāzīmē ar drēbnieka krīta plāksnīti, speciālu marķieri vai zīmuli, lietojot lineālu vai lekālu. Līnijas biezums nevar pārsniegt 

1 mm. 

8) Uzšujiet rokturus atzīmētajās vietās maisiņa augšmalā (sk. slēgto uzlikumvīli 4.6. tab.)! Uzšūšanas šuves izpildes gaitu skatīt d attēlā. 

Ieregulējiet dūriena garumu šuvē – 3 mm! 

Atcerieties! Lai detaļas saturētu kopā un nenobīdītos montāžiezīmes, drēbniecībā pirms sadiegšanas vai sašūšanas tās var saspraust ar 

kniepadatām perpendikulāri savienojuma līnijai. 

9) Izgludiniet maisiņu! 

10) Pārbaudiet darbu izpildījuma kvalitāti, veiciet labojumus, novērtējiet veikumu! 
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Šuvekļa zīmējums, 

detaļas 

Tehnoloģisko mezglu 

šķērsgriezumi un 

tehniskie noteikumi 
Apstrādes secība 

Kvalitātes prasības iepirkuma maisiņam: 

▪ jāievēro šuvju un vīļu kvalitātes prasības (sk. 4.9. tab.); 

▪ jāatbilst izstrādājuma tehniskiem noteikumiem (sk. šīs tabulas 1.–.3. sleju); 

▪ maisiņa malām jābūt taisnām, rokturiem – identiskiem; 

▪ maisiņa drānai un savienojumiem jābūt ilgnoturīgiem un jāiztur 10 kg slodze. 

9. uzdevums  

Identificēt vīles un šuves tehnoloģiskā mezgla šķērsgriezumā 

Materiāltehniskais nodrošinājums: tehnoloģisko mezglu šķērsgriezuma attēli, metodiskie materiāli, rakstāmpiederumi vai viedās ierīces. 

1. Izpētiet metodiskos materiālus par vīlēm (sk. 4.6.–4.11. tab.) un mašīndarbu terminiem (sk. 4.2. tab.)!  

2. Identificējiet vīles un šuves tehnoloģiskā mezgla (atdaļu) attēlā un aizpildiet tab. 2.–4. sleju (sk. piemēru)! 

3. Pārbaudiet viens otra darbu! 
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Tehnoloģiskā mezgla 

šķērsgriezums 

Aizpilda izglītojamais 

Mašīnvīles apzīmējums Mašīnvīles nosaukums Mašīnšuves 

1 2 3 4 

a)  
 

 

Sašuvumvīle 

1. Piešuve 

2. Apdiegumšuve 

b)  
 

 

Nošuvumvīle 

1. Piešuve  

2. Apdiegumšuve 

3. Nošuve 

c)  

 

Apvērsumvīle 
1. Apdiegumšuve 

2. Apšūšanas šuve (apšuve) 

3. Uzšūšanas šuve  

 

Uzlikumvīle 

d)  

 

Apdiegtā nolocījumvīle 
1. Apdiegumšuve 

2. Atšuve vai nošuve  

3. Uzšūšanas šuve 

 

Vaļējā uzlikumvīle 
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10. uzdevums  

Bikšu sānkabata 

Materiāltehniskais nodrošinājums: tehnoloģisko mezglu šķērsgriezumu attēli, krāsainie zīmuļi, rakstāmpiederumi vai viedās ierīces. 

Atpazīstiet tehnoloģiskā mezgla detaļas!  

1) Iekrāsojiet detaļas katru citā krāsā!  

2) Sanumurējiet detaļas!  

3) Nosauciet detaļas! 

Aprakstiet tehnoloģiskās operācijas, kuras apzīmētas ar cipariem! 

(Atbildi sk. 4.26. att. aprakstā) 

 

 

1) Priekšstara 

2) Dibenstara 

3) Priekšstaras (kabatas) 

iesāns 

4) Aizmugurējais kabatas 

maisiņš 

5) Priekšējais kabatas maisiņš 

6) Sārtā – līmeģe 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  
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11. uzdevums  

Mezglu tehnoloģiskā apstrāde 

Materiāltehniskais nodrošinājums: metodiskie materiāli, rakstāmpiederumi vai pierīces. 

1) Izlasiet aprakstu un apskatiet attēlus par uzšūto kabatu apstrādi! 

Kāpēc kabatas augšmalas nolocījumā lieto garenvirzienā piegrieztu starpliku? 

a) Lai būtu cietāka mala 

b) Lai kabatas augšmala neizstieptos 

c) Lai vieglāk būtu ielocīt 

2) Vai 4.24. att. kabatas 3. nošuvi var izpildīt pirmo? Pamatojiet! a) Jā  

b) Nē  

c) Šuvju secībai nav nozīmes 

3) Kura šuve 4.24. att. nav numurēta, bet ir jāveic, šujot kabatu? a) Pārloka galu apšūšanas šuve 

b) Pārloka sašuve 

c) Pārloka apdares nošuve 

4) Apskatiet 4.27. attēlu un izlasiet pārlaidumšķirtnes apstrādes aprakstu! Vai drānas 

šķērsvirzienā piegriezta pārlaidumšķirtnes starplika pasargās locījuma malu no 

izstiepšanās? Pamatojiet atbildi! 

a) Nē, jo… 

b) Jā, jo… 

c) Garenpavediena virzienam starplikas detaļās 

nav nozīmes 

Apspriediet atbildes grupā!  
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12. uzdevums  

Trenēt šūšanas precizitātes iemaņas, šujot iegriezto ietvarkabatu  

Materiāltehniskais nodrošinājums: šujmašīna, šujmašīnas pierīces, dažādi rokdarbu rīki, izstrādājuma piegriezumdetaļas vai drāna, starplikas, 

šujamdiegi. 

1. Izvēlieties tehnoloģiskajām operācijām atbilstošus instrumentus un pierīces! 

2. Regulējiet iekārtas un pierīces, uzstādot režīmus atbilstoši tehnoloģiskajām operācijām un tehniskajiem noteikumiem!  

3. Apstrādājiet kabatu atbilstoši aprakstam, lietojot pierīces, ievērojot šūšanas un kabatas tehniskos noteikumus, kvalitātes prasības! 

Tehniskie zīmējumi Tehnoloģiskās apstrādes secība 

 

a)  

 

c)  

 

1. Dublējiet pamatdetaļu un apmalas! 

Ievērojiet higrotermiskās apstrādes (HTA) režīmus, ko rekomendē drānas ražotājs. 

2. Ar četrām līnijām atzīmējiet kabatas vietu detaļas virspusē (sk. a att.)!  

Ievērojiet! Uz drānas jāzīmē ar drēbnieka krīta plāksnīti, speciālu marķieri vai zīmuli, lietojot 

lineālu vai lekālu. Līnijas biezums nevar pārsniegt 1 mm. 

3. Piešujiet pretsloksni pie mugurējā kabatas maisiņa (sk. c un h att., 1. šuvi).  

4. Pamatdetaļas virspusē atzīmētajā kabatu vietā uzšujiet apmalas (sk. d un h att., 2., 3. šuvi). 

Ievērojiet! Visas iekšējās šuves detaļu malās nostiprina ar nostiprinājumu jeb reversu šuvi 7–

10 mm garumā. Lai detaļas saturētu kopā un nenobīdītos montāžiezīmes, drēbniecībā pirms 

sadiegšanas vai sašūšanas tās var saspraust ar kniepadatām perpendikulāri savienojuma 

līnijai. 
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Tehniskie zīmējumi Tehnoloģiskās apstrādes secība 

d)  

 

e)   

 

f)  g)  

 

5. Pārbaudiet darba izpildījuma precizitāti un pārgrieziet kabatas atveri (sk. e att.). Grieziet 

no detaļas apakšpuses, sākot no kabatas vidus, galos veidojot trīsstūrveida iegriezumu.  

Ievērojiet! Iegriezumam stūros jābeidzas 0,15 mm no šuves. Šuves līnijām jābūt paralēlām un 

jābeidzas precīzi uz kabatas galu līnijām. Apmalām visā to garumā jābūt vienāda platuma ar 

precizitāti līdz milimetram.  

6. Izveriet apmalas uz pamatdetaļas apakšpusi, sakārtojiet detaļas un nostipriniet kabatas 

galus ar reversšuvi, cauršujot trīsstūrveida iegriezuma pamatni un apmalas (sk. f un h att., 

4. šuvi).  

7. Piešujiet kabatas maisiņus (sk. g un h att., 5., 6. šuvi)!  

Ievērojiet! Savienojot divas dažāda biezuma detaļas, plānāko novieto virspusē. 

8. Aizšujiet kabatas atveri ar pagaidu dūriena mašīnšuvi! 

9. Sašujiet kabatas maisiņu ar 10 mm platu stāvvīli (sk. h att., 7. šuvi)!  

10. Apdiedziet kabatas maisiņu, ja tas vajadzīgs.  

11. Piegludiniet kabatu! 

12. Pārbaudiet kabatas kvalitāti! 



 

4. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA 

 

261 

Tehniskie zīmējumi Tehnoloģiskās apstrādes secība 

h)  

13. uzdevums  

Šūt oderētus brunčus  

Materiāltehniskais nodrošinājums: šujmašīna, šujmašīnas pierīces, dažādi rokdarbu rīki, izstrādājuma piegriezumdetaļu lekāli, virsdrāna 

līmdrāna, odere, aizdarņi, šujamdiegi. 

1. Izpētiet (sk. tab.) šujamā izstrādājuma tehnisko zīmējumu, mākslinieciski konstruktīvo pazīmju uzskaitījumu, detaļu specifikāciju, 

izgatavošanas noteikumus un tehnoloģiskās apstrādes secību! 

2. Izvēlieties izstrādājumam piemērotu virsdrānu, tai piemērotu furnitūru un līmdrānu, piemērotus šujamdiegus un mašīnadatas!  

3. Izvēlieties tehnoloģiskajām operācijām atbilstošus instrumentus un pierīces, noregulējiet iekārtas un pierīces, uzstādot režīmus 

atbilstoši tehnoloģiskajām operācijām un apģērba tehniskajiem noteikumiem!  

4. Šujiet izstrādājumu atbilstoši aprakstam, ievērojot šūšanas, apģērba un tehnoloģisko mezglu tehniskos noteikumus, kvalitātes 

prasības, lietojot pierīces! 

5. Identificējiet kļūmes un defektus, nosakiet un novērsiet to cēloņus, izstrādājumu prezentējiet grupai! 
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1. tabula 

Brunču tehniskais zīmējums un mākslinieciski konstruktīvās pazīmes 

Modeļa tehniskais zīmējums Mākslinieciski konstruktīvā pazīme un pazīmes apraksts 

Mākslinieciski 

konstruktīvā 

pazīme 

Mākslinieciski konstruktīvās pazīmes apraksts 

 

      

 

Izstrādājums Oderēti brunči 

Stils Klasisks 

Sezona Starpsezonu 

Siluets Taisns 

Garums Līdz ceļgala līmenim 

Virsdrāna Poliestera audums 

Priekšpuse Viendaļīga  

Mugurpuse Divdaļīga  

Augšmala Ar 3 cm platu piejostu 

Kabatas Nav 

Aizdare Ar 18 cm garu slēpto plastmasas rāvējslēdzēju; plakana poga ar diviem 

atvērumiem, diametrs: 15 mm 

Lejasmala 3 cm plata apdiegtā nolocījumvīle atšūta ar slēpto dūrienu 

Apdare, apdares 

nošuves 

Dūriena garums iekšējās šuvēs un virspusē redzamajās šuvēs – 2,5 mm 
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2. tabula 

Brunču detaļas un lekāli 

Nr. p. k. Detaļas nosaukums Lekālu skaits Detaļu skaits 

 Virsdrānas detaļas 

1. Priekšdaļa 1 1 

2. Mugurdaļa 1 2 

3. Piejosta 1 1 

 Oderes detaļas 

4. Priekšdaļas odere 1 1 

5. Mugurdaļas odere 1 2 

 Starplikas detaļas 

6. Piejostas starplika 1 1 

7. Šķirtnes starplika 1 2 

8. Aizdares starplika 1 2 
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3. tabula 

Brunču tehnoloģiskās apstrādes secība 

Tehnoloģiskā mezgla shēma  Apstrādes secība 

 

a)  

b)  

c)      d)  

1. Izklājiet virsdrānu, oderdrānu, līmdrānu (sk. a att.), izvietojiet lekālus uz 

virsdrānas, oderdrānas, līmdrānas!  

Ievērojiet! Piegriežamajai drānai un šūšanai paredzētajām detaļām jābūt bez 

burzījumiem. 

2. Apvelciet lekālu kontūras uz virsdrānas, oderdrānas, līmdrānas!  

Ievērojiet! Uz drānas jāzīmē ar drēbnieka krīta plāksnīti, speciālu marķieri vai zīmuli, 

lietojot lineālu vai lekālu. Līnijas biezums nevar pārsniegt 1 mm. 

3. Piegrieziet detaļas no virsdrānas, oderdrānas, līmdrānas!  

Ievērojiet! Detaļu griezummalām jābūt līdzenām, ar vienāda platuma vīļuzlaidēm visā 

savienojamās malas garumā. 

4. Dublējiet piejostu, pārlaidumšķirtnes (sk. b att.) un aizdares vīļuzlaides! 

Ievērojiet higrotermiskās apstrādes (HTA) režīmus, ko rekomendē drānas ražotājs. 

Līmdrānu pievieno, pārsedzot šuvju un locījuma līnijas 2–5 mm. 

5. Apstrādājiet vidukļa iešuves (sk. c att., 4.2. –4.3. tab.) priekšdaļas un mugurdaļas 

detaļās!  
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e)  

f)     g)  

 

h)     i)  

 

j)     l)  

 

 

 

 

Ievērojiet! Iešuves nogludina uz apģērba centru. 

6. Apdiedziet mugurdaļas vidusvīles un sānu griezummalas (sk. d att.)! 

7. Iešujiet slēpto rāvējslēdzēju (sk. e att.; apraksts pie 4.29. att.), lietojot slēptā 

rāvējslēdzēja spiedpēdu.  

8. Sašujiet mugurdaļas vidusvīli līdz šķirtnei (sk. f att.)! 

9. Piegludiniet aizdari, atgludiniet mugurdaļas vidusvīli un nogludiniet šķirtnes 

vīļuzlaides! 

Ievērojiet! Gludinot drānu, kurai nav zināma kopšanas instrukcija, vispirms gludina 

nelielu drānas gabaliņu, izmēģinot dažādus temperatūras režīmus. Tas dos 

priekšstatu par drānas reakciju uz dažādām gludināmās virsmas temperatūrām. 

Turpmākai drānas apstrādei izvēlas optimālo variantu. Lai iegūtu precīzu vīles līniju, 

nogludināmās vīles uzlaides vispirms piegludina, atgludina un tad nogludina, līdz 

panāk pilnīgu vīļuzlaižu piegulumu detaļai. 

10. Nolokiet šķirtnes malas un nostipriniet šķirtnes augšgalu ar dubultu nošuvi (sk. g 

att., apraksts pie 4.27. att.)! 

11. Sašujiet un atgludiniet sānu vīles (sk. h att., par apstrādi sk. 4.6. tab.)! 

Ievērojiet! Visas iekšējās šuves detaļu malās nostiprina ar nostiprinājumu jeb reversu 

šuvi 7–10 mm garumā. 

12. Nolīdziniet un apdiedziet brunču lejas griezummalu (sk. 4.50. att.)! 

13. Apdiedziet mugurdaļas oderes vidusvīles griezummalas (sk. 4.50. att.)! 

14. Sašujiet iešuves priekšdaļas un mugurdaļas oderes detaļās (sk. c att.)! 

15. Sašujiet oderes sānu vīles un vidusvīli starp aizdares un šķirtnes montāžiezīmēm! 

16. Nogludiniet iešuves un oderes sānu vīles, atgludiniet vidusvīli!  

17. Atšujiet oderes lejasmalu ar slēgto nolocījumvīli (sk. apstrādi 4.7. tab.)! 



 

4. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA 

 

266 

 

m)  

18. Apstrādājiet šķirtni (sk. j att., apraksts pie 4.53. att.), aizdari ar oderi, piešujiet oderi 

brunču augšmalā! 

Ievērojiet! Savienojot divas dažāda biezuma detaļas, plānāko novieto virspusē. 

19. Piešujiet piejostu brunču augšmalā (sk. j att., apraksts pie 4.43. att.)! 

20. Atšujiet brunču lejasmalu (sk. i att.)! 

21. Atzīmējiet un apdiedziet pogcaurumu, piešujiet pogu! 

22. Iztīriet un izgludiniet brunčus! 

Ievērojiet! Ja vīļuzlaižu nospiedumi ir redzami šuvekļa virspusē, tad to novēršanai 

jāveic deformētās vietas piegludināšana zem vīļuzlaidēm šuvekļa iekšpusē. Pēc beigu 

HTA izstrādājumu novieto atdzesēšanai uz atbilstoša pakaramā (10–25 min atkarībā 

no drānas šķiedru sastāva un biezuma). 

23. Novērtējiet brunču kvalitāti (sk. 4.20. tab.). 
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5
.

5. DARBA ORGANIZĀCIJA

5. DARBA ORGANIZĀCIJA 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamo spējas izprast šūto izstrādājumu izgatavošanas 

uzņēmumu darbību, novērtēt darba vietas atbilstību noteiktā darba 

specifikai, izvērtēt darba uzdevumu, sakārtot darba vietu un materiālus, 

lietot racionālus pamata darba paņēmienus, orientēties darba 

normēšanas jautājumos. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj izvērtēt pastāvošos darba vides riska faktorus tekstilizstrādājumu, 

apģērba, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē tekstilmateriālu 

izgatavotāju un apstrādātāju profesijā. 

Zina darba vides riska faktorus, riska avotus un cēloņus nozarē, 

tekstilmateriālu izgatavotāju un apstrādātāju darba apstākļus un saturu, 

darba vides riskus, nelaimes gadījumu cēloņus, būtiskākās saslimšanas, 

profilaktiskos pasākumus. 

Izprot tekstilizstrādājumu, apģērba, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas 

nozares darba vides specifiku, atbildīgas rīcības nozīmi attiecībā uz savu 

un apkārtējo drošību darbā. 

Spēj novērtēt darba vietas atbilstību noteiktā darba specifikai un darba 

uzdevumu pēc tehnoloģiskās dokumentācijas un paraugmodeļa. 

Zina šūto izstrādājumu izgatavošanas uzņēmumu darbību, izstrādājumu 

izgatavošanas etapus un procesus, nepieciešamo tehnoloģisko 

aprīkojumu un materiāltehnisko nodrošinājumu, tehnoloģiskās 

dokumentācijas veidus, tajos lietotos apzīmējumus, tehnisko zīmējumu 

izstrādes pamatprincipus, paraugmodeļu izgatavošanas tehnoloģiju. 

Izprot darba vietas organizācijas nozīmi un tehnoloģiskās dokumentācijas 

nozīmi izstrādājumu izgatavošanā. 

Spēj sakārtot darba vietu un materiālus pirms un pēc noteikta darba 

veikšanas, atbilstoši ergonomikas un darba drošības prasībām. 

Zina ergonomikas pamatprincipus, darba drošības prasības darba vietas 

iekārtošanai, racionālas darba vietas iekārtošanu, darba normēšanas 
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pamatus, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas kārtību 

un gadījumus. 

Izprot ergonomikas un darba drošības prasību ievērošanas nozīmi darba 

vides iekārtošanā un uzlabošanā, aizsardzības līdzekļu nozīmi iespējamo 

risku novēršanā. 

Spēj lietot racionālus pamata darba paņēmienus saskaņā ar kustību 

ekonomijas principiem. 

Zina racionālus darba paņēmienus, kustību ekonomijas principus un to 

ievērošanas priekšnoteikumus, darba efektivitātes nodrošināšanas 

pasākumus. 

Izprot racionālu darba paņēmienu ietekmi uz darba efektivitāti. 
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Cilvēks lielu daļu dzīves pavada strādājot. Darbs ietekmē cilvēku fizioloģiski un emocionāli, nosaka 

veicamās aktivitātes, darbā veidojas sociālās attiecības un notiek vai nenotiek personas pašrealizācija. 

Līdz ar to darbs nosaka darbinieka dzīves kvalitāti. Šajā aspektā svarīgi risināt problēmas, kas negatīvi 

ietekmē darbiniekus, pašu uzņēmumu un ražošanas procesu, ietverot visus aspektus, kas saistīti ar 

darba vietas, tās apkārtējās vides piemērošanu darbiniekam. Darba organizācijas un darba 

normēšanas jautājumu risināšana ir īpaši svarīga šūšanas uzņēmumos, jo tajos joprojām pastāv ļoti 

augsts roku darba īpatsvars.  

Ar terminu darba organizācija saprot pasākumu sistēmu, kas nodrošina racionālu darbaspēka 

izmantošanu, atbilstošu strādājošo izvietojumu ražošanas procesā, darba sadalījumu starp 

strādājošajiem, atbilstošas darba metodes, darba normēšanu, darba vietu organizāciju, to apkalpi un 

labvēlīgu darba apstākļu radīšanu. Darba organizācija ir pasākumu kopums, kas virzīti uz darba 

procesu efektivitātes paaugstināšanu, tos noregulējot. 

5.1. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANAS PROCESS 

Darba procesā izpildītājs tieši iedarbojas uz darba priekšmetu, veicot fizisku un garīgu darbu.  

Izpildītājs darba procesā veic roku, mehanizētos roku, mašīnu – roku, mašīnu, aparatūras un 

automatizētus darbus.  

Roku darba procesu ilgums, ko veic izpildītājs vai izpildītāju grupa, nelietojot instrumentus (ar 

enerģijas avotu), tieši atkarīgs no izpildītāja iemaņām, veiklības un spējām. Plašražošanai raksturīgi 

vienveidīgi roku darba veidi, savukārt individuālajā ražošanā tie ir daudzveidīgi un atkārtojas reti, 

piemēram, darbs ar šķērēm. 

Mehanizētu roku darbu veic ar instrumentu, ko darbina enerģijas avots, un, veicot kustības, darba 

priekšmetam tiek pielikts fizisks spēks. Tā izpildes laiks atkarīgs no mehānisma darba režīma, 

palīgoperācijas tiek veiktas ar rokām. Piemēram, darbs ar gludekli. 

Mašīnu – roku darba procesā darba priekšmeta pārveidošanu vai apstrādi veic iekārta, bet priekšmeta 

pārvietošanu veic izpildītājs. Piemēram, darbs ar universālo šujmašīnu, overloku, nosegumšuves 

mašīnu u. c. 

Mašīnu darba procesos pamatdarba operāciju (šūšanu) izpilda pusautomāts, bet palīgdarbus (uzlikt, 

noņemt utt.), kas saistīti ar pamatdarba nodrošināšanu, izpilda ar rokām. Piemēram, darbs pie pogu 

piešūšanas vai pogcaurumu izšūšanas iekārtas. 

Automatizēto darbu procesos pamatdarba operācijas ir pilnībā automatizētas, bet palīgdarbi, kas 

saistīti ar pamatdarba nodrošināšanu, ir automatizēti daļēji. Izpildītājs tikai seko līdzi iekārtas darbībai 

un nodrošina to ar nepieciešamo. Piemēram, darbs pie uzlikto kabatu uzšūšanas automāta. 

Aparatūras darba procesos speciāli aparāti iedarbojas uz darba priekšmetu ar termisko, elektrisko vai 

ķīmisko enerģiju. Izpildītājs tikai seko aparātu darbam un regulē notiekošo procesu atbilstoši 

tehnoloģiskajām instrukcijām. Šūšanas rūpniecībā aparātu darba procesi nav izplatīti. 
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Šūšanas rūpniecībai raksturīgas divas ražošanas organizācijas pamatformas, kuras nosaka 

tehnoloģisko procesu periodiskumu un ilgumu: pārtrauktā jeb atsevišķu vienību ražošana – 

gabalražošana – un nepārtrauktā jeb plūsmas ražošana.  

Plūsmas ražošanu raksturo ritmiska un nepārtraukta izstrādājumu izgatavošana, darbs sadalīts 

daudzās operācijās, kas pēc to izpildes ilguma ir aptuveni vienādas. Darba operācijas ir cieši saistītas 

ar darba izpildes vietām, kas ir aprīkotas un sakārtotas atbilstoši operāciju izpildes kārtībai. Plūsmas 

ražošanu raksturo arī nepārtraukta apstrādājamo detaļu padošana no vienas darba vietas uz nākamo. 

5.2. DARBA VIETAS ORGANIZĒŠANA 

Darba vietas organizēšana ir cieši saistīta ar darba izpildes metodi un cilvēka darba kustībām. Kā vienu, 

tā otru ietekmē darba priekšmetu izvietojums darba vietā un vides ergonomiskie faktori, piemēram, 

sēdvirsmas augstums un ērtums, darba virsmas augstums un atbilstība lietotājam, darba priekšmetu 

izvietojums un attālums, darba instrumentu izvietojums un attālums utt. 

Šuvējas rūpnieciskā uzņēmumā strādā plūsmās vai grupās, katra izpilda vienu vai vairākas operācijas, 

plūsmā apvienotas vidēji 20–30 darba vietas, savukārt grupās ir 5–7 darba vietas. Darbs ir ļoti intensīvs 

un nogurdinošs, prasa pastiprinātu uzmanību visu darbadienu. Tādēļ, projektējot darba vietas, 

jādomā par iekārtu lietotāju komfortu (Darba aizsardzība uzņēmumā 2013) (papildu informācijai skatīt 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes 

stiprināšana” aktivitātes “20 darba aizsardzības apmācības moduļu (mācību programmu) 

profesionālās izglītības iestādēs izstrāde” metodisko līdzekli “Tekstila un šūto izstrādājumu ražošana” 

(pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/metmat_esf_2009_2012.shtml).  

Darba vietas ergonomiskajā analīzē iekļauj virkni faktoru, kas ļauj izvērtēt tās komforta pakāpi. 

Svarīgākie no tiem ir katra darbinieka rīcībā esošā platība (sk. 5.2. att.), tās atbilstība izpildāmajām 

operācijām, darba telpas sadalījums un aprīkojums. 

 

5.1. attēls. Šuvēju darba vietas rūpnieciskā uzņēmumā 
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Noteikumi paredz, ka rūpnieciskās ražošanas uzņēmumā attālumam starp darba vietu moduļiem 

jābūt 1,5 m, starp ražošanas apakšvienībām (sekcijām) – 2–2,5 m, starp sānu sienām un darba vietām – 

1,2 m, galvenās ejas platumam – 3–3,5 m, bet attālumam starp plūsmām – 1,5–2 m (sk. 5.2. att.) 

(Серова 2004). 

 

5.2. attēls. Šūšanas cehos nepieciešamie minimālie attālumi, cm, un pusfabrikātu padeve 

Neatkarīgi no operācijas izpildes apstākļiem – sēžot vai stāvot – tiek ieteikts šāds minimālais darba 

vietas solis: L = 1,1–1,6 m (sk. 5.2. att.). Lietojot nestandarta iekārtas vai lielgabarīta gludināšanas 

iekārtas, solis palielinās. 

Darba vietas plūsmā cita pret citu var būt izvietotas secīgi (sk. 5.3. att.), darbiniekiem sēžot rindā 

vienam aiz otra. 

 

5.3. attēls. Secīgs darba vietu izvietojums plūsmā un atbilstošie izvietojuma parametri, cm 

1100–1600 

15
00

–2
00

0 

2000–2500 



 

5. NODAĻA. DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

 
272 

Tāpat darbiniekus var izvietot ar muguru attiecībā citam pret citu (sk. 5.4. att.). 

 

5.4. attēls. Darbiniekam nepieciešamā platība, cm 

Lai racionāli organizētu darbu, izpildot nelielas darbietilpības operācijas, pieļaujams, ka viens 

darbinieks apkalpo divas vai vairākas iekārtas, piemēram, sašuj detaļas uz vienas iekārtas un apdiedz 

uz citas blakus stāvošas iekārtas (sk. 5.5. att.). 

 

5.5. attēls. Darba vieta un tās parametri (cm), darbiniekam apkalpojot divas iekārtas 

Organizējot darba vietu, nepieciešams izprast visus apstākļus – iekārtas, krēsla, starpgalda 

izvietojumu, darba vietas gabarītus, apgaismojumu, troksni, gaisa mitrumu, temperatūru u. c. 

apstākļus, kas ietekmē izpildītāju (Ministru kabineta noteikumi Nr. 359, Darba aizsardzība uzņēmumā 

2013). 
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Iekārtojot šuvējas darba vietu, jāņem vērā, ka:  

▪ instrumentiem un materiāliem jāatrodas savā noteiktā vietā; 

▪ instrumenti un materiāli jāizvieto tā, lai nav nepieciešams tos meklēt; 

▪ jālieto tādas detaļu pārvietošanas ierīces starp darba vietām, ar kurām materiālus 

iespējams piegādāt tik tuvu lietošanas punktam, cik iespējams; 

▪ instrumenti un materiāli jāizvieto cilvēka rokas sasniedzamības zonā un tik tuvu 

strādājošajam, cik iespējams; 

▪ operatīvi jāaizgādā pabeigtais darbs uz nākamo darba vietu, lai izpildītājam apstrādātais 

pusfabrikāts nav jāpārvieto ar rokām; 

▪ darba vietā jābūt atbilstošam apgaismojumam – vietējam un vispārējam; 

▪ darba virsmas un sēdvirsmas augstums ir jāsaskaņo. Jābūt iespējai pārmaiņus piecelties 

un apsēsties; 

▪ darba vietas krāsai jābūt kontrastējošai attiecībā pret darba priekšmetu, lai mazinātu 

acu nogurumu (Darba aizsardzība uzņēmumā 2013). 

 

5.6. attēls. Darba vietas iekārtojuma piemērs (cm): 

A – mašīna, B – darba virsma, C – transportēšanas rati, D – papildu darba virsma, E – zona 

operatoram, F – papildu paaugstināta darba virsma, G – papildu pierīce sīku detaļu novietošanai, 

1 – priekšdaļa, 2 – priekšdaļa uz papildu darba virsmas, 3 – kabata, 4 – zemapmala 

Iekārtojot darba vietu, jāzina ieteicamie darba vietas iekārtošanas parametri (sk. 5.6. att.) (Introduction 

to Work Study). Darba vietai jābūt ērtai un atbilstošai cilvēka individuālajiem parametriem. Krēslam 

darba laikā ir jāatbalsta kājas, gurni, mugura un ķermenis – jānodrošina maksimāls komforta stāvoklis, 

tam jābūt aprīkotam ar atzveltni un maināmu sēdvirsmas augstumu, polsterētam (sk. 5.7. att.). Darba 

virsmas (galda) augstumam jābūt saliekta elkoņa līmenī, lai rokas uz tās varētu ērti izvietot. Jābūt 
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iespējai kājas brīvi izvietot zem galda (Darba aizsardzība uzņēmumā 2013). Prasības darba vietu 

iekārtojumam noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 359. 

 

5.7. attēls. Darba vietas iekārtošanas parametri 

Šuvējas darba vietas iekārtojumam jānodrošina ērta cilvēka darba kustību izpilde. To izveidojot, jāņem 

vērā ergonomikas pamatprincipi (sk. 5.8. att.): normāla sasniedzamības zona (sk. 5.8.a att.), 

maksimāla sasniedzamības zona (sk. 5.8.b att.), kā arī darba kustību trajektorija (sk. 5.9.a, b att.). 

 

5.8. attēls. Sasniedzamības zona darba vietā: a – normāla, b – maksimāla 

 

5.9. attēls. Darba kustību trajektorija darba vietā: a – pareizi, b– nepareizi 

Pusfabrikātu transportēšana 

Visvienkāršākās, vislētākās, arī visdrošākās transportēšanas ierīces ir transportēšanas ratiņi (sk. 

5.1. att.) un iekšējās transportēšanas plaknes ar dažādu pusfabrikātu pārvietošanas secību (sk. 5.10., 
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5.11. att.). Lietojot iekšējās transportēšanas plaknes, darba vietu izvietojumam jābūt tādam, lai 

operators bez grūtībām varētu pārvietot detaļas uz nākamo darba vietu (sk. 5.10., 5.11. att.). Tas 

ierobežo attālumus starp blakus izvietotām darba vietām, kā arī starp pretī izvietotām darba vietām. 

5.10. attēlā parādītās plūsmas organizācijai nepieciešamās transportēšanas plaknes izmērs platumā 

ir lielāks nekā 5.11. attēlā redzamajā, jo jānodrošina paralēla detaļu un pusfabrikātu plūsma, līdz ar to 

palielinās attālums starp plūsmas pretējās pusēs izvietotajām darba vietām. Tādējādi no strādājošo 

komforta viedokļa par labāku jāuzskata 5.10. attēla plūsmas organizācijas variants. 

  

5.10. attēls. Darba vietu izvietojums ar 

paralēlu pusfabrikātu pārvietošanu 

5.11. attēls. Darba vietu izvietojums ar 

zigzaga veida pusfabrikātu pārvietošanu 

Pilnīga pusfabrikātu transportēšanas procesu automatizācija atvieglo un paātrina tādas darbības kā 

pusfabrikātu pārvietošana un saņemšana un padarītā darba uzskaite, tā nerada pusfabrikātu 

uzkrāšanos darba vietās, nodrošina brīvu pārvietošanās iespēju telpā, tai pašā laikā nosaka operatora 

darba ražību, nodrošina pastāvīgu darba procesa kontroli (sk. 5.12. att.). Līdz ar to šādas sistēmas 

uzlabo ražošanas kultūru un paaugstina izstrādājumu kvalitāti. 

 

5.12. attēls. Pārvietošanas un uzskaites procesu automatizācija: Eaton piekaru sistēma 
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Darba vietas attiecībā pret pusfabrikātu transportēšanas līniju var izvietot gan vienā, gan divās rindās 

(sk. 5.13. att.), tādējādi palielinās operatora darba telpa, izvairoties no nošķirtām un norobežotām 

darba vietām, līdz ar to uzlabojas arī psiholoģiskā labsajūta. 

 

5.13. attēls. Darba vietu izvietojums, lietojot piekaru transportēšanas sistēmas 

Racionāli plānojot darba vietas, lietojot nepieciešamo aprīkojumu un izvēloties pareizus darba 

paņēmienus, iespējams novērst liekas cilvēka darba kustības un paaugstināt produktivitāti. 

5.3. DARBA LAIKA NORMĒŠANAS PAMATI 

Darba normu mēra laika vienībās (laika norma) vai saražotās produkcijas daudzumā (izstrādes 

norma). Darba normēšanu veic, lai racionāli izmantotu cilvēku resursus un ražošanas iespējas, lai 

plānotu ražošanas jaudu un apjomu, kā arī darba samaksu.  

Darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām, kad darbinieks atrodas darba devēja rīcībā 

un saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un darba līguma nosacījumiem izpilda savus darba 

pienākumus. Izņēmumi ir pārtraukumi darbā (Darba likums 2001). Likumdošanā noteikts, ka darba 

dienas ilgums ir astoņas stundas. 
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5.14. attēls. Darba laika izlietojums, normējamā un nenormējamā laika sastāvdaļas 

Saskaņā ar 5.14. attēlu visu darba dienas laiku nosacīti dala darba laikā un pārtraukumos. Darba 

dienas laika izlietojumā ietilpst gan produktīvais laiks (darba laiks) un reglamentētie pārtraukumi, gan 

arī tādi laika zudumi kā nereglamentētie pārtraukumi un laiks darbam, kas nav paredzēts ražošanas 

uzdevumā (sk. 5.14. att.).  

Arī reglamentētie pārtraukumi uzskatāmi par darba laika zudumiem, bet, tā kā tie ir neizbēgami, tos 

normē (ierobežo). Pie reglamentētajiem darba laika zudumiem pieskaitāmi:  

1. iekārtas dīkstāves laiks diegu ievēršanai, spolītes maiņai, diegu nomaiņai (ilgums 

atkarīgs no iekārtas veida), darba vietas apkalpei; laiks detaļu komplektu nomaiņai, 

darba izpildes kartes aizpildīšanai (sagatavošanās pabeigšanas laiks); 

2. pārtraukumi fizioloģiskām vajadzībām un atpūtai; 

3. citi pieļaujamie darba laika zudumi. 

Darba dienas laika 

izlietojums

Pārtraukumi

Nereglamentētie Reglamentētie

Darba laiks

Laiks ražošanas 
uzdevumu izpildei

Sagatavošanās –
nobeiguma laiks

(Tsp)

Operatīvais (Top): 
pamata (Tpam) un 
palīglaiks (Tpal)

Darba vietas 
apkalpošanas laiks

(Tapk)

Laiks darbam, kas 
nav paredzēts 

ražošanas 
uzdevumā

Laiks gadījuma 
darbu izpildei

Neražošanas laika 
patēriņš

Normējamais laiks 
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Shēmā (sk. 5.14. att.) atdalīti darba dienas normējamā un nenormējamā laika posmi. 

Reglamentēto pārtraukumu normas (laiks atpūtai un personīgām vajadzībām, kā arī pārtraukumi, 

kurus nosaka tehnoloģija, ražošanas procesu organizācija un darba aizsardzības normatīvi) izsaka 

procentos no maiņas laika. 

Laika norma rāda, cik daudz darba laika jāizlieto produkcijas vienības izgatavošanai vai darba 

(operācijas) veikšanai atbilstoši sagatavotam vidējas intensitātes izpildītājam noteiktos (normālos) 

organizatoriski tehniskos apstākļos.  

Darba operāciju izpilda strādnieks vai to grupa, apstrādājot noteiktu darba priekšmetu vai vairākus 

vienlaikus apstrādājamus priekšmetus vienā darba vietā ar vieniem un tiem pašiem darba līdzekļiem. 

Darba operācijā ietilpst vairāki darba paņēmieni. Operāciju sadala sīkāk paņēmienos, darbībās, 

kustībās. 

Darba laika normas sastāvdaļas 

Darba laika izlietojuma elementi ir: 

▪ pamatlaiks (Tpam); 

▪ ar pamatlaiku neizbēgami saistītais palīglaiks (Tpal); 

▪ kvalitātes kontroles laiks (Tkval),  

▪ operatīvais laiks, ko veido visi trīs iepriekš minētie elementi kopā (Top);  

▪ darba vietas apkalpes laiks (Tapk); 

▪ darba procesa sagatavošanas un pabeigšanas laiks (Tsp);  

▪ laiks atpūtai un fizioloģiskajām vajadzībām (Tatf);  

▪ reglamentēto pārtraukumu laiks (Tptp).  

Laika normu aprēķina pēc pamatformulas (5.1.): 

Nl=Tsp+Top+Tapk+Tatf+Tptp (5.1.) 

kur: 

Nl – laika norma, min; 

Top – operatīvais laiks, min, – laiks, kad tiek veiktas tiešas darba priekšmeta izmaiņas; 

Tsp – sagatavošanas un pabeigšanas laiks, min, – laiks, lai sagatavotos un pabeigtu darbu; 

Tapk – darba vietas apkalpes laiks, min, – laiks darba vietas funkciju nodrošināšanai; 

Tatf – laiks atpūtai un fizioloģiskajām vajadzībām, min; 

Tptp – reglamentētie pārtraukumi, kurus nosaka darba tehnoloģija un procesa organizācija, min. 
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5.4. DARBA EFEKTIVITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Darba efektivitātes līmeni var paaugstināt, projektējot darba procesu un normējot darba laiku. Lai to 

panāktu, šūšanas uzņēmumā jāievēro turpmāk minētie noteikumi. 

Labvēlīgas darbinieka darba pozas un darba kustību trajektorijas izvēle. Darba pozai jābūt 

nepiespiestai, dabīgai, tiek pieļauts darbs pārmaiņus sēdus un stāvus. Izvēloties kustību trajektoriju, 

priekšroka jādod simetriskām, līganām un nepārtrauktām kustībām. 

Cilvēka kustību ekonomija, izslēdzot no darba procesa neefektīvas vai mazefektīvas un 

nogurdinošas kustības un darbības. Šīs kustības var novērst, racionāli konstruējot iekārtas, plānojot 

darba vietas, lietojot nepieciešamo aprīkojumu un izvēloties pareizus darba paņēmienus. 

Paralēlu darba kustību un darbību saskaņošana. Pirmā prasība daļa ļauj vienmērīgi izlīdzināt 

fizisko slodzi uz cilvēka ķermeni, kas samazina noguršanas procesa intensitāti. Otrā prasība daļa 

nosaka nepieciešamību nodrošināt vienlaicīgu mašīnas un cilvēka darbību (atsevišķus roku darbus un 

palīgdarbus un sagatavošanas darbus automātiskās iekārtas darba laikā) vai vairāku iekārtu 

vienlaicīgu apkalpi. 

Kustību un darbību racionāla secība. Šis noteikums nosaka racionālas atsevišķu darba operāciju 

kustības maiņas laikā, ko panāk ar racionālu darba dalīšanu starp izpildītājiem, darba vietu plānošanu, 

izmantojot nepieciešamo organizatorisko un tehnisko aprīkojumu, izpildot atsevišķas roku darbības 

ar atpakaļkustību pēc iepriekšējās kustības beigām. 

Darba normēšana un darba organizācija šūšanas uzņēmumā balstās uz kustību ekonomijas principiem. 

Vislabākos rezultātus var sasniegt, ja šos principus ievēro katrā konkrētā operācijā, katrā darba vietā 

un, it sevišķi, izpildot daudzreiz atkārtojamās operācijas, no kurām praktiski sastāv rūpnieciskās 

apģērba izgatavošanas process. 

Pavisam ir deviņi kustību ekonomijas principi: 

1. pēc iespējas samazināt kustību skaitu; 

2. samazināt pārvietojuma attālumu; 

3. optimāli izmantot abas rokas; 

4. nodrošināt dabisku operatora pozu (stāvokli) un kustības; 

5. pazemināt nepieciešamo precizitāti; 

6. vienkāršot satveršanu; 

7. uzturēt ritmu; 

8. samazināt skatiena pārvietojumu skaitu; 

9. pārvietot detaļas nometot, nevis noliekot. 

Svarīgākais ir pirmais princips, jo ikreiz, novēršot lieku kustību, reizē tiek taupīts laiks gan tās 

uzsākšanā, gan attāluma veikšanā pašā kustībā, gan kustības nobeigšanā. 
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Optimāli izmantojot abas rokas (trešais princips) vienkāršās kustībās, kuras neprasa augstu precizitāti 

un skatiena pārvietošanu, darbu var veikt tikpat kvalitatīvi, bet daudz ātrāk, nekā darbinot vienu roku 

(operācija tad jāizpilda secīgi). Turpretim, ja ir jāmaina skatiena leņķis, lai pārvietotu rokas (augstākai 

precizitātei), operatoram ērtāk un mazāk nogurdinoši ir izpildīt katru kustību secīgi, nevis vienlaikus. 

Abu roku vienlaicīga kustība kopējā ciklā jāizmanto tik daudz, cik vien tas ir iespējams. 

Dabiska poza un kustības (4) tiek nodrošinātas, organizējot operatora darba vietu. To nodrošina 

komfortabls operatora sēdus stāvoklis pareizā augstumā ar labu muguras atbalstu jostasvietas 

rajonā. Gurniem jāatrodas horizontālā (vai tuvu tam) stāvoklī; kāju svaram pilnībā jābalstās uz pedāļa 

vai kāda cita atbalsta; sola mala nedrīkst spiest uz gurnu apakšdaļu; darba atzīmēm, iezīmēm, 

punktiem jābūt labi redzamiem, lai operatoram nav jāieņem neērts galvas vai ķermeņa stāvoklis; 

nepieciešamās kustības jāizpilda tikai saskaņā ar dabisko ķermeņa stāvokli; ne kājas, ne rokas nedrīkst 

būt pakļautas paaugstinātam nogurumam to neērta stāvokļa dēļ. 

Satveršanas vienkāršošana (6) reglamentē rokas pirkstu darbību. Piemēram, mazu detaļu nav vēlams 

ņemt ar visiem rokas pirkstiem, bet tikai ar 2 vai 3.  

Kad darbam radītie apstākļi operatoram ļauj izpildīt vienu un to pašu kustību kompleksu ciklu pēc cikla 

(bez neērtiem traucējumiem), sāk izpausties nosacītie refleksi un stabilizējas noteikts ritms (7). Ritmam 

zūdot, darba cikla ilgums palielinās.  
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN PILNVEIDEI 

Šūto izstrādājumu izgatavošanas procesi 

1. uzdevums 

Atbildiet uz jautājumiem! 

1. Kas ir darba organizācija? 

2. Kāpēc darba organizācijas un darba normēšanas jautājumu risināšana ir īpaši svarīga 

šūšanas uzņēmumos? 

3. Nosauciet, kādus darba veidus strādājošais veic darba vietā. 

4. Raksturojiet roku (mehanizēta roku, mašīnu – roku, automatizētu, aparatūras) darba 

procesu, nosauciet tā pazīmes! 

5. Nosauciet šūšanas rūpniecībai raksturīgās ražošanas pamatformas! 

6. Raksturojiet atsevišķu gabalu (plūsmas) ražošanu! 

7. Nosauciet ražošanas tipus, raksturojiet un salīdziniet tos! 

Darba vietas organizēšana 

1. uzdevums 

1. Iekārtojiet šuvējas darba vietu atbilstoši nosacījumiem operācijas “Apšūt žaketes 

priekšmalu ar zemapmalu” izpildei! Aprakstiet un uzzīmējiet to!  

2. Iekārtojiet šuvējas darba vietu atbilstoši nosacījumiem operācijas “Iešūt rāvējslēdzēju 

sporta jakas aizdarē” izpildei! Aprakstiet un uzzīmējiet to! 

3. Iekārtojiet šuvējas darba vietu atbilstoši nosacījumiem operācijas “Iešūt rāvējslēdzēju 

sporta jakas aizdarē” izpildei! Aprakstiet un uzzīmējiet to! 

4. Iekārtojiet šuvējas darba vietu atbilstoši nosacījumiem operācijas “Uzšūt bikšu 

dibenkabatu” izpildei! Aprakstiet un uzzīmējiet to! 
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2. uzdevums 

Ar kādiem paņēmieniem transportē pusfabrikātus attēlos redzamajā ražotnē? 

 

Avots: Prasanta Sarkar 201 

 

Avots: Prasanta Sarkar 2015 

 

Avots: Prasanta Sarkar 2015 
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3. uzdevums 

Raksturo, kā darba vietas (darbinieki) izvietotas attiecībā cita pret citu attēlos redzamajā ražotnē? 

 

Avots: Prasanta Sarkar 2015 

 

Avots: Prasanta Sarkar 2015 

 

Avots: Prasanta Sarkar 2015 
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4. uzdevums 

Raksturo, vai attēlā redzamā darba vieta atbilst šuvēja darba vietas iekārtošanas noteikumiem. Kas 

būtu jāuzlabo? 

 

Avots: Chan J., et al. 2002 

5. uzdevums 

Kurā no attēliem nodrošināta atbilstoša darbinieka darba poza? Kas to nodrošina? 

   

a) b) c) 
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Darba laika normēšanas pamati 

1. uzdevums

Atbildiet uz jautājumiem! 

1. Kas ir darba normēšana?

2. Nosauciet, kādās vienībās var izmērīt darba normu!

3. Definējiet darba laiku!

4. Nosauciet darba laika (pārtraukumu) sastāvdaļas!

5. Raksturojiet reglamentētos (nereglamentētos) pārtraukumus!

6. Aprakstiet laiku ražošanas uzdevuma izpildīšanai (laiku darbam, kas nav paredzēts

ražošanas uzdevumā)!

7. Nosauciet ražošanas uzdevuma izpildīšanas laika sastāvdaļas!

8. Raksturojiet sagatavošanas un pabeigšanas laiku (operatīvo laiku, darba vietas

apkalpošanas laiku)!

9. Nosauciet tās darba un pārtraukumu laika sastāvdaļas, kas tiek normētas!

10. Kas ir laika norma?

11. Kas ir darba operācija?

12. Nosauciet darba laika normas sastāvdaļas!

2. uzdevums

Aprēķiniet laika normu (Nl), ja: 

Top – 2,5 min; 

Tsp – 0,10 min; 

Tapk – 0.,16 min; 

Tatf – 0,26 min; 

Tptp – 0,2 min. 

3. uzdevums

Aprēķiniet izstrādes normu, ja: 

1. vienības izgatavošanas laiks ir 22 min;

2. operācijas izpildes laiks ir 2,5 min.
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6. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA

6.
ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU TEHNISKĀS 

DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA 

Nodaļas mērķis 
Attīstīt izglītojamo prasmes sagatavot jauna projektējamā šūtā 

izstrādājuma modeļa tehnisko dokumentāciju 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj sastādīt šūto izstrādājumu tehnisko dokumentāciju, iekļaujot tajā 

modeļa mākslinieciski konstruktīvo aprakstu vai mākslinieciski 

konstruktīvo pazīmju uzskaitījumu; tehnisko zīmējumu; modeļa 

griezumdetaļu un izejmateriālu sarakstu, to izlietojumu vienam 

izstrādājumam; gatava izstrādājuma sastāvu un tā kopšanas prasības, 

izgatavošanas, iepakošanas, transportēšanas prasības un norādes. 

Zina šūto izstrādājumu dokumentācijas sastāvdaļas un to saturu. 

Izprot šūto izstrādājumu tehniskās dokumentācijas satura un 

precizitātes svarīgumu jauna modeļa izgatavošanā atbilstoši 

vispārpieņemtām izstrādājumu kvalitātes prasībām. 

6.
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6.1. JAUNA MODEĻA IZSTRĀDES TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA 

Modeļa tehniskā dokumentācija – dokumentu kopa, kurā apkopota informācija par apģērba 

modeļa projektēšanu un izgatavošanu. Tehniskā dokumentācija ļauj organizēt un realizēt bez 

novirzēm izstrādājumu izgatavošanas procesu tā, lai izgatavotie izstrādājumi neatšķirtos no 

mākslinieka sākotnējās ieceres un atbilstu vispārpieņemtām šūto izstrādājumu kvalitātes prasībām. 

Jauna modeļa izstrāde sākas ar tā māksliniecisku ieceri (visbiežāk – veidojot apģērba kolekcijas). 

Mākslinieks izstrādā jaunu modeļu mākslinieciskās skices (sk. 6.1.a att.), kuras tiek precizētas un 

pārtop modeļa tehniskajos zīmējumos, saskaņā ar kuriem notiek modeļa izgatavošana. 

Modeļa tehniskajā dokumentācijā ietver: 

▪ apģērba modeļa etalonparaugu un tā piegriešanas lekālu komplektu bāzes 

augumlielumam (elektroniskā formā vai kartonā);  

▪ tehnisko zīmējumu;  

▪ piegriezumdetaļu sarakstu;  

▪ izejmateriālu sarakstu (izlietojumu vienam izstrādājumam);  

▪ gatava izstrādājuma sastāva un kopšanas prasību norādes;  

▪ izgatavošanas (piegriešanas, montāžas, noslēgumapstrādes prasības), marķēšanas, 

iepakošanas, transportēšanas prasības un norādes. 

Etalonparaugs (sk. 6.1.b att.) – modeļa paraugs, kas atbilstoši noteiktajai kārtībai uzņēmumā 

apstiprināts plašražošanai un ar kuru paredzēts salīdzināt visas ražošanas vienības izgatavošanas 

laikā, testēšanā, pieņemšanā un piegādē pasūtītājam. Etalonparauga apstrādes tehnoloģija un gatava 

izstrādājuma mēri, to gradēti atvasinājumi tiek dokumentēti un iekļauti modeļa tehniskajā 

dokumentācijā. Etalonparaugs kopā ar tā piegriešanas lekālu komplektu bāzes augumlielumam tiek 

glabāts uzņēmumā vismaz vienu gadu.  

Modeļa tehniskais zīmējums (sk. 6.1.c att.) ir tehnisks, detalizēti precīzs, proporcionāls modeļa 

attēlojums, kurā uzskatāmi – visbiežāk priekšskatā un mugurskatā – attēlotas tā salikuma vienības, 

nolasāmas to apstrādes metodes. Apģērba tehniskais zīmējums ir rasējums, kas attēlo vizuālo 

informāciju par apģērba formu, siluetu, detaļu dalījumu, salikuma vienībām jeb moduļiem un to 

apstrādi. Zīmējumā līdztekus apģērba kopīgajai vizualizācijai var būt attēloti mērogoti rasēti 

detalizējumi, šķērsgriezumi, griezumi, tam jābūt skaidri saprotamam, viennozīmīgi interpretējamam. 

Ir svarīgi, lai zīmējums būtu proporcionāls un atbilstīgs apģērba formai (nepieciešamas 

pamatzināšanas par antropometriju, jo cilvēks ir apģērba mērķauditorija). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

6.1. attēls. Modeļa izstrāde: a) mākslinieciskā skice; b) etalonparaugs; c) tehniskais zīmējums – 

priekšskats, mugurskats 

Apģērba sortimentam, kur nepieciešama augstākas pakāpes detalizācija (uniformas, speciālie 

apģērbi), tiek attēlots arī sānskats un atsevišķos gadījumos arī īpašu pozīciju attēlojums. Zīmējuma 

īstenošana var notikt manuāli – tad, atkarībā no rasētāja pieredzes un pieejamiem līdzekļiem, var 

izmantot šablonus gan cilvēka figūras, gan apģērba (uzņēmuma ierastā sortimenta) formas un 

galveno detaļu attēlošanai. Šobrīd tirgū plaši pieejamas specializētas CAD sistēmas (sk. 6.2. att.).  

Apģērba tehniskā zīmējuma īstenošanai var izmantot gan brīvpieejas, gan maksas programmatūras, 

kas plaši pazīstamas dažādu rasējumu izveidei (Adobe Ilustrator, CorelDraw u. c.). Ņemot vērā IT 

attīstību kopumā un arī tās integrēšanu apģērba ražošanas nozarē, ir pieejamas apģērba CAD 

sistēmas šādu rasējumu datorvadītai un automatizētai izveidei (piemēram, Lectra, Gerber, 

Koppermann, Vidya u. c.). Strādājot šādās specializētās sistēmās, ierasta prakse ir atvieglot speciālistu 

darbu ar īpaši pielāgotiem rīkiem, moduļu un apģērba nozarei raksturīgo rasējumu bibliotēku. CAD 

sistēmu lietojumam ir vairākas priekšrocības, tostarp datorvadīta projekta realizācija, kas ietaupa laiku 

un paaugstina izpildītā darba precizitāti. Mūsdienīgākās apģērba CAD sistēmas ļauj rasēto informāciju 

integrēt produkta datu pārvaldības (PDM) vai produkta dzīvescikla vadības (PLM) sistēmās, kas 

automatizēti šo informāciju piesaista visiem ražošanas procesiem. Dažas no specializētajām apģērba 

projektēšanas sistēmām piedāvā arī moduli apģērba kolekciju katalogu datorvadītai izveidei un katra 

projektētā modeļa tehniskās dokumentācijas izstrādei. Katrai konkrētai CAD sistēmai modeļa 

tehniskās dokumentācijas veidne ir atšķirīga. 
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6.2. attēls. Modeļa tehniskās dokumentācijas izveide apģērba projektēšanas datorsistēmās 

Griezumdetaļu sarakstu veido tabulā, nodalot griezumdetaļu un to lekālu grupas atbilstoši 

piegriežamo drānu veidiem. 

6.1. tabula 

Modeļa “Kleita” lekālu un griezumdetaļu saraksts (piemērs 6.2. att. kleitai) 

Nr. p. k. 
Griezumdetaļas 

nosaukums 
Lekālu skaits Griezumdetaļu skaits izstrādājumā 

 Pamatdrāna 

1. Priekšdaļa 1 1 

2. Mugurdaļa 1 1 

3. Piedurkne 1 2 

 Oderdrāna 

4. Priekšdaļa 1 1 

5. Mugurdaļa 1 1 

6. Piedurkne 1 2 

 Apdares drāna 

7. Piedurknes apakšējais volāns 1 2 
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6.2. tabula 

Modeļa “Brunči” lekālu un griezumdetaļu saraksts (piemērs 6.3. att. brunčiem) 

Nr. p. k. 
Griezumdetaļas 

nosaukums 

Lekālu 

skaits 
Griezumdetaļu skaits izstrādājumā 

Pamatdrāna 

1. Priekšdaļas iesāns 1 2 

2. Priekšdaļas vidusdaļa 1 1 

3. Mugurdaļa 1 2 

4. Pretieloču josla 1 1 

5. Piejosta 1 1 

Oderdrāna 

6. Priekšdaļa 1 1 

7. Mugurdaļa 1 2 

Līmdrāna 

8. Piejosta 1 1 

 

6.3. attēls. Brunču modeļa tehniskais zīmējums 

8. Piedurknes virsējais volāns  1 2 

9. Priekšdaļas oderes volāns 1 1 

10. Mugurdaļas oderes volāns 1 1 
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Gatava apģērba modeļa mēru tabulā (sk. 6.3. tab.) norāda izstrādājuma lieluma mērus (plecģērbiem – 

garumu pa mugurdaļas vidu; platumu krūšu, vidukļa, gurnu līmenī; piedurkņu platumu zemroces 

līmenī un galos; lejasmalas platumu; priekšdaļas un mugurdaļas platumu šaurākajā vietā virskrūšu un 

lāpstiņu līmenī u. c.; gurnģērbiem – augšmalas garumu vai platumu; garumu pa sānu un soļa vīlēm 

u. c.) un tā izgatavošanas laikā īpaši kontrolējamu daļu mērus (pleca vīles garumu; priekškakles, 

mugurkakles garumu; priekšroces, mugurroces garumu; aizdares un kabatu ieeju garumu; sēdvīles, 

priekšvīles, sānvīles garumu; apdares elementu, vīļu, nošuvju platumu u. c.). Mēru precizitātes 

nodrošināšanai nepieciešamības gadījumā norādi papildina ar mērīšanas paņēmiena aprakstu un 

grafisku attēlojumu tehniskajā zīmējumā (sk. 6.4. att.). Piemēram, platums gurnu līmenī: X cm no 

zemroces vai Y cm attālumā no vidukļa līmeņa; platums lejasmalā: mērīt pa loku vai mērīt pa taisni 

u. tml. 

 

IEVĒROJIET! 
 Izejmateriālu sarakstu (sk. 6.4. tab.) veido, nodalot visu 

izmantojamo drānu veidus, furnitūru, marķēšanas etiķetes un 

iepakojumu. 
Mēra pieļaujamās novirzes 

lielums nevar būt mazāks par 

mērīšanas instrumenta precizitāti. 

Drēbnieka mērlentei mērīšanas 

precizitāte ir 5 mm. 

Apkopo visus vienas izstrādājuma vienības izgatavošanai, marķēšanai un iepakošanai nepieciešamos 

izejmateriālus. Obligāti norādāmā informācija: materiāla veids un artikuls, šķiedru sastāvs, kopšanas 

prasības, izejmateriāla parametri atkarībā no tā veida – 1 m2 masa, platums, garums, pavediena 

lineārais blīvums, numurs vai diametrs, metriskais numurs vai blīvums (tex) u. c.; izejmateriāla 

patēriņš vienas izstrādājuma vienības izgatavošanai; izejmateriāla izmaksas vienai izstrādājuma 

vienībai.
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6.3. tabula 

Gatava apģērba modeļa mēru tabula (piemērs) 

 

6.4. attēls. Modeļa tehniskais zīmējums ar 

gatava izstrādājuma mērīšanas vietu 

norādēm 

Mērs, tā mērīšanas vieta, mērīšanas veids 

Mērs izstrādājumā katram 

ražojamam augumlielumam, 

cm 

Pieļaujamā 

novirze,  

+/– cm 

88–72-

97 

92–

76–

100 

96–

80–

103 

100–

84–

106 

 

A Staras garums pa sānu vīli  102 102 102 102 1,0 

B Soļa vīles garums  81 80 79 78 1,0 

Ca Ceļgala līmenis no staras gala  43,3 43 42,5 42 0,5 

C Staras platums ceļgalu līmenī priekšpusē 20 20,5 21 21,5 0,5 

D Staras gala platums  15 15,5 16 16,5 0 

E Augšmalas garums priekšpusē pa līkni 40,5 42,5 44,5 46,5 0,5 

F Utt. 
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Izejmateriālu sarakstu un to izlietojuma daudzumu vienai izstrādājuma vienībai (sk. 6.4. tab.) 

veido, nodalot visu izmantojamo drānu veidus, furnitūru, marķēšanas etiķetes un iepakojumu.  

Apkopo visus vienas izstrādājuma vienības izgatavošanai, marķēšanai un iepakošanai nepieciešamos 

izejmateriālus. Obligāti norādāmā informācija ir materiāla veids un artikuls, šķiedru sastāvs, kopšanas 

prasības, izejmateriāla parametri atkarībā no tā veida – 1 m2 masa, platums, garums, pavediena 

lineārais blīvums, numurs vai diametrs, metriskais numurs vai tex u. c.; izejmateriāla patēriņš vienas 

izstrādājuma vienības izgatavošanai; izejmateriāla izmaksas vienai izstrādājuma vienībai. 

6.4. tabula 

Modeļa izejmateriālu saraksts (piemērs) 

Nr. 

p. k. 

Izejmateriāla 

veids un 

lietojums 

izstrādājumā, 

artikuls 

Šķiedru 

sastāvs 

Kopšanas 

prasības 

Materiāla 

parametri 

Patēriņš 

vienam 

gabalam, 

m 

Izmaksas 

vienam 

gabalam, EUR 

1.  Virsdrāna, 

audums 

100 % lins 

  

Platums: 145 cm 

1 m2 masa: 150 g 

1,55 10,50 

2.  Oderdrāna, 

audums 

100 % 

kokvilna   

Platums: 145 

cm, 

1 m2 masa: 80 g 

1,55 3,25 

3.  Volānu drāna, 

audums 

100 % 

poliesteris  

Platums: 145 cm 

1 m2 masa: 32 g  

1 9,60 

4.  Līmes līmeģe  100 % 

poliesteris  

4 mm 1,3 0,12 

5.  Diegi 

sašūšanai, 

nošūšanai 

100 % 

poliesteris  

Nr. 120, 24 tex 115 … 

6.  Diegi 

apdiegšanai 

100 % 

poliesteris  

Nr. 240, 12 tex 200 … 

7.  Sastāva un 

kopšanas 

etiķete 

65 % 

poliesteris, 

35 % kokvilna 
 

2 × 6 cm 1 … 
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Nr. 

p. k. 

Izejmateriāla 

veids un 

lietojums 

izstrādājumā, 

artikuls 

Šķiedru 

sastāvs 

Kopšanas 

prasības 

Materiāla 

parametri 

Patēriņš 

vienam 

gabalam, 

m 

Izmaksas 

vienam 

gabalam, EUR 

8.  Zīmola un 

izmēra 

etiķete 

65 % 

poliesteris 

35 % kokvilna 
 

2 × 4 cm 1 … 

9.  Piekaretiķete Kartons  5 × 10 cm 1 … 

10.  Pakaramais Metāls, hromēts  1 … 

11.  Iepakojuma 

maiss 

100 % polietilēna maiss 65 × 95 cm 1 … 

Izstrādājuma izgatavošanas – piegriešanas, montāžas, noslēgumapstrādes – 

prasības 

Piegriešanas prasības. Apģērba modeļa pasūtījuma populārākajiem augumlielumiem projektē 

racionālus lekālu izvietojumus (sk. 6.5. att.) visu izstrādājuma drānu veidu piegriešanai. Katras drānas 

piegriešanai ir savs lekālu izvietojums. Pamatojoties uz šiem racionālajiem izvietojumiem, nosaka 

katras drānas izlietojuma normu viena izstrādājuma šūšanai. Šīs normas lieto, nosakot izstrādājuma 

pašizmaksu. Tradicionāla ikdienas apģērba piegriešanai plašražošanā akceptējamā drānas laukuma 

izmantošanas norma jeb laukuma aizpildījuma efektivitāte ir ≥ 80 %. 

 

6.5. attēls. Lekālu izvietojuma piemērs 
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Šūšanas, gludināšanas, presēšanas prasības lielā mērā ir atkarīgas no apstrādājamo drānu sastāva, 

struktūras, īpašībām un drānu ražotāju norādītām kopšanas prasībām (sk. 6.3. nodaļu). Šūšanas 

prasības nosaka arī modeļa dizains (nošuvju un apdares vīļu platumi).  

Apģērba moduļu apstrādes norādes bieži mēdz attēlot grafiski griezumshēmu veidā (sk. 6.6. att.). 

 

 

a) kakles apstrāde 

 

b) dūrgala apstrāde 

6.6. attēls. Apģērba modelis ar moduļu apstrādes griezumshēmām 

6.5. tabula 

Izejmateriālu šūšanas režīmi (piemērs) 

Nr. 

p. k. 

Izejmateriāla 

veids un 

lietojums 

izstrādājumā 

Šuves, vīles 

nosaukums pēc 

lietojuma 

izstrādājumā, 

griezumshēma, 

vīles uzlaides 

platums 

Šuves, vīles lietojums 

izstrādājumā 

Dūriena klase 

(ISO 4915-91), 

dūriena garums 

G, mm, vai 

dūriena biežums 

B, cm-1, dūriena 

platums P, mm 

Šujamdiegu 

veids un 

metriskais 

numurs Nm 

(vai tex) 

1. Virsdrāna 

Odere 

Savienotājvīle 

 

Sānu, muguras, 

reljefvīļu sašūšana, 

oderes piešūšana pie 

virsdrānas, pretieloču 

nostiprināšana 

301. klase 

G = 2,5 mm 

120 Nm 

2. Virsdrāna 

Odere 

Savienotājvīle 

 

Pretieloču joslas 

piešūšana pie 

lejasmalas 

504. klase 

G = 2,5 mm 

P = 3 mm 

120 Nm 

3. Virsdrāna Griezummalu 

apdiegšana 

Griezummalu 

pretirumapstrāde 

505. klase 

G = 2 mm 

180 Nm 
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6.6. tabula 

Modeļa gludināšanas režīmi (piemērs) 

Nr. p. k. 

Izejmateriāls (pēc 

lietojuma 

izstrādājumā) 

Gludekļa 

masa, kg 

Gludināšanas 

temperatūra, °C 
Tvaika lietošana 

1. Pamatdrāna 1,3 kg 
(līdz 150 °C) 

Ar nelielu tvaika 

daudzumu 

2. Oderdrāna 
(līdz 150 °C) 

Bez tvaika 

3. Līmdrāna 
(līdz 150 °C) 

Bez tvaika 

6.7. tabula 

Modeļa presēšanas režīmi (piemērs) 

Izejmateriāls (pēc 

lietojuma 

izstrādājumā) 

Presēšanas 

temperatūra, °C 
Spiediens, bar 

Izturēšanas 

laiks, s 

Līmdrāna 116–127 °C 
2–4 bar 

(200–350 p/cm2) 
12–15 s 

Marķēšanas, iepakošanas, transportēšanas tehnoloģiskās prasības un norādes 

Apģērba marķēšanas prasības. Saskaņā ar patērētāju aizsardzības likumdošanu gatava apģērba 

marķēšana un kopšanas etiķetēšana jāveic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

 
P = 3 mm 

4. Virsdrāna 

 

Slēgtā 

atšuvumvīle 

 

Lejasmalas atšūšana 301. klase 

G = 2,5 mm 

120 Nm 

 Utt. … … … … 
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27. septembra Regulai (ES) Nr. 1007/2011. Latvijā darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības likums 

(likumi.lv/doc.php?id=23309), kurā ir noteikts, ka izstrādājumam divus gadus ir jāsaglabā pienācīga 

kvalitāte un ražotājam vai pakalpojuma sniedzējam jābrīdina patērētājs par to, ko drīkst un ko nedrīkst 

darīt ar preci tās ekspluatācijas laikā. 

Marķējumā norādāmā informācija: 

▪ ražotāja nosaukums un/vai preču zīme; 

▪ ražotāja atrašanās vieta; 

▪ tekstilšķiedras sastāvs skaidri salasāmā un vienotā drukā. 

                                                           

6.7. attēls. Apģērba sastāva un kopšanas etiķetes piemērs 

Marķējumā sniegtā informācija par tekstilizstrādājumu tekstilšķiedru sastāvu ir norādāma valsts 

valodā, tekstilšķiedru sastāvu nedrīkst saīsināt (papildus skatīt 6.2. nodaļu “Tekstilšķiedru marķējums 

apģērbā”). 

Tekstilizstrādājumu marķējuma etiķetēm ir seši galvenie lietošanas mērķi: 

▪ patērētāju informēšana pirkuma brīdī, lai tiktu pieņemti labāki pirkumu lēmumi – 

izstrādājuma lielums; 

▪ patērētāju informēšana par produkta kopšanu (sk. 6.3. nodaļu “Apģērba kopšana”);  

▪ dizaina zīmola reklamēšana, piešķirot produktam zīmola identitāti (kā daļa no 

mārketinga stratēģijas);  

▪ apliecinājums, ka produkts atbilst noteiktiem vides standartiem;  

▪ precīza informēšana par dažādu vides risku mazināšanas vai pat novēršanas iespējām 

valkātājam konkrētajā apģērbā, lai palīdzētu samazināt ievainojumus;  

▪ drošības identifikatoru iestrādāšana, lai novērstu preču zādzību tirdzniecības vietās vai 

identificētu apģērba konkrēto lietotāju pēc speciālās kopšanas. 

LEWAL 

Virsdrāna: 

50 % poliesteris 

35 % poliamīds 

15 % akrils 

Oderdrāna:  

100 % poliesteris 

40
         

MADE IN LATVIA 

https://likumi.lv/doc.php?id=23309
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Funkcionālā aizsargapģērba marķējumu papildus nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes jaunā 

direktīva 2016/425 – Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2016/425 (2016. gada 9. marts) – par 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas ar 2018. gada 21. aprīli atceļ 1989. gada 21. decembra 

Padomes direktīvu 89/686/EEC “Par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem”. Piemēram, termoizturīga aizsargapģērba etiķetē jānorāda šāda informācija: 

ražotāja logo; izstrādājuma artikuls; izmantotais materiāls; piktogramma; izstrādājuma kopšanas 

simboli. 

Sastāva un kopšanas etiķetei jābūt iešūtai apģērbā vai uzdrukātai uz apģērba detaļas un jākalpo līdz 

ar apģērbu. Etiķetes iešūšanas operācijas nedrīkst bojāt izstrādājuma kopskatu, etiķetei nevajadzētu 

traucēt valkātāju apģērba lietošanas laikā, tai jābūt viegli atrodamai. Etiķetes veids un izmaksas ir cieši 

saistītas ar apģērba sortimentu un tirgus līmeni, kurā tas tiek pārdots. 

Izstrādājumu marķēšanas brīvprātīgie aspekti (etiķešu lielumi, krāsojums utt.) kopumā darbojas labi, 

jo tikai nedaudzi ražotāji vai mazumtirgotāji vēlētos pārdot apģērbu, neiekļaujot savu zīmolu, un tikai 

daži vēlētos piedāvāt apģērbu bez norādījumiem par tā kopšanu. Lielākā daļa priekšmetu (papīra  vai 

drānas etiķetes, uzšuves, aplikācijas, uzlīmes u. tml.), ko tradicionāli dēvē par etiķetēm, tiek iešūti 

apģērbā. Marķējuma veids un tā izmaksas ir cieši saistītas ar apģērba gabalu veidu un tā tirgus līmeni, 

kurā tos pārdod. 

Etiķetes ar visaugstākajiem izskata standartiem ir žakarda pinumā austas šauras lentes ar ieaustu 

informāciju raksta veidā. Uz tām parasti norādīts dizainera vai ražotāja uzņēmuma nosaukums, 

apģērba izmērs un piegulums, un tās lielākoties izmanto plašražotā vai indivīdam īpaši izgatavotā 

vīriešu un sieviešu apģērbā un pielāgotos apģērbos, jo īpaši dārgākajā tirgus segmentā. Gataviem 

apģērbiem uz etiķetes dažreiz tiek izšūts individuālā pircēja vārds, izmantojot datorizētu izšūšanas 

iekārtu. Šīs etiķetes parasti tiek uzšūtas uz zemapmalas vai oderes, ielokot abus etiķetes galus. Ir 

pieejamas taisnā vai zigzaga veida slēgdūriena pusautomātiskās un automātiskās šujmašīnas etiķešu 

precīzai un ātrai uzšūšanai (sk. video www.youtube.com/watch?v=W_zXhKDJrrw). 

Vislētākās etiķetes tiek drukātas uz austas siltumu, mitrumu un citas kopšanas iedarbes izturošas 

vajadzīgā platuma lentes. Tās piegādā apģērba ražotājam kā atsevišķu etiķešu rullīti, kas jāsadala ar 

šķērēm, vai jau sagrieztas ar nolocītām sānmalām. Etiķešu malas bieži rada diskomfortu, berzējoties 

gar ādu, tāpēc ir jāpārliecinās par etiķešu nekaitīgumu apģērba valkāšanas laikā. Etiķetes var būt 

uzšūtas uz apģērba virsmas vai arī tiek pārlocītas un ievietotas sašuvumvīlēs. 

Apģērbam bieži vien ir vairākas etiķetes – gan tekstila, gan piekaramās kartona etiķetes. Piemēram, 

sieviešu mētelim var būt austa etiķete ar zīmola nosaukumu un izmēru, kas uzšūta uz pamatdrānas 

virspusē, un drukāta etiķete, kas ievietota oderes sānu vīlē, sniedzot informāciju par šķiedru sastāvu 

un norādījumus par kopšanu. Marķējuma etiķešu skaitu var samazināt, žakarda austo lenšu etiķetes 

izgatavojot ar pastāvīgu, nemainīgu informāciju (zīmola nosaukums, izmēru apzīmējums) un drukātās 

etiķetes izgatavojot mainīgai informācijai (izejmateriālu sastāvs, kopšanas režīmi u. c.). 

Mazas, austas etiķetes ar zīmola vārdu vai logotipu bieži iešuj vīlē apģērba ārpusē, un tās ir paredzētas 

rādīšanai un reklāmai. Šādas etiķetes parasti izmanto džinsa un citos ikdienas apģērbos. 

http://www.youtube.com/watch?v=W_zXhKDJrrw
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6.8. attēls. Zīmola un drānu sastāva, kopšanas etiķešu shematiski attēli 

 

6.9. attēls. Zīmola un kopšanas etiķešu izvietojums blūzē 

  

6.10. attēls. Zīmola un kopšanas etiķešu izvietojums brunčos un biksēs 

zīmola etiķete, izmērs 

iekšpusē – uz mugurdaļas 

kreisās augšmalas apmalas, 

2 cm no aizdares 

kopšanas etiķete 

oderes iekšpusē –  

kreisajā sānu vīlē 

6 cm no augšmalas, 

ar skatu uz  

mugurpusi 

zīmola etiķete, izmērs 

iekšpusē – 

mugurdaļas 

dekoratīvās joslas 

kreisajā pusē 

kopšanas etiķete 

iekšpusē –  

kreisajā sānu vīlē 

15 cm no  

lejasmalas, 

ar skatu uz  

mugurpusi 

zīmola etiķete, izmērs 
mugurkakles centrā 

kopšanas etiķete 
iekšpusē – kreisajā sānu vīlē, 

15 cm no lejasmalas, 

ar skatu uz mugurpusi 
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Apģērba iepakošana, iesaiņošana un transportēšanas prasības. Iepakošana un iesaiņošana ir 

līdzekļu komplekss, kas nodrošina un aizsargā produkciju no bojājumiem un zudumiem loģistikas 

darbībās – transportēšanā, salikšanā noliktavās, kravu apstrādē, kā arī apmierina pircēju prasības pēc 

informācijas un produkcijas kvalitātes. 

Apģērba iepakošanai visbiežāk lieto caurspīdīgus polietilēna maisus, kuru garums un platums nosedz 

gatavu izstrādājumu, to nedeformējot un pietiekami aizsargājot no ārvides. 

Apģērbu visbiežāk iepako katru izstrādājumu atsevišķi – gan salocītā veidā, gan pakārtā veidā uz 

attiecīga izmēra un veida pakaramajiem.  

6.8. tabula 

Apģērba iepakošanas un transportēšanas noteikumu piemēri 

 

 

 

Transportēšana pakārtā veidā. 

Blūze uzkarināta uz plastmasas 

pakaramā ar pulēta tērauda āķi, 

iepakota polietilēna maisā, kas ir 

ne mazāks par 80 × 130 cm. 

 

Transportēšana pakārtā 

veidā. Brunči uzkarināti uz 

plastmasas pakaramā ar 

pulēta tērauda un 

plastmasas bīdāmiem 

klipšiem un pulēta tērauda 

āķi, iepakoti polietilēna 

maisā, kas ir ne mazāks par 

70 × 80 cm. 

Transportēšana pakārtā veidā. 

Bikses uzkarinātas uz plastmasas 

pakaramā ar pulēta tērauda un 

plastmasas bīdāmiem klipšiem 

un pulēta tērauda āķi, iepakotas 

polietilēna maisā, kas ir ne 

mazāks par 70 × 130 cm. 

Apģērba plašražošanai pieejamas dažādas gatavu izstrādājumu pakošanas iekārtas – gan salocītiem 

(sk. www.youtube.com/watch?v=TuRwcxL4lv4&feature=related), gan pakārtiem izstrādājumiem (sk. 

www.youtube.com/watch?v=s_6GN3Zidm8). 

http://www.youtube.com/watch?v=TuRwcxL4lv4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=s_6GN3Zidm8
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Maisos iepakotas apģērba vienības transportē tālāk no to izgatavošanas vietas uz tirgošanas vietām 

gan uz kronšteiniem kravas mašīnās – bez papildu ārējā iepakojuma (jeb taras), gan lietojot vēl papildu 

dažādas formas un izmēra kartona kastes. 

 

6.11. attēls. Garderobes kastes paraugs 

Lai ražotu jaunu apģērba modeli, būs nepieciešama visa izklāstītā tehniskā informācija. Tomēr 

ražošanai ikdienā modeļu tehniskās dokumentācijas tiek veidotas pēc iespējas kompaktākas – kā 

darba dokumentācija. Daļa no tehniskās informācijas tiek uzturēta uzņēmuma iecirkņu datubāzēs un 

katra konkrēta jauna modeļa darba dokumentācijā neparādās (piemēram, tradicionālo apstrādes 

metožu izpilde (vīles, šuves, to izpildes režīmi, gludināšanas un presēšanas režīmi), griezumdetaļu 

saraksts un to izvietojumu shēmas drānu piegriešanai; iepakošanas un transportēšanas noteikumi). 

Kompaktajā modeļa dokumentācijas variantā obligāti iekļaujamā informācija ir atkarīga no 

uzņēmuma darbības specifikas. Tajā noteikti tiks attēlots modeļa priekšskats, mugurskats un 

specifiskas apstrādes īpatnības; pilns modeļa izejmateriālu saraksts, kuru papildina ar nelieliem drānu 

paraugiem; gatava izstrādājuma mēru tabula.
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6.9. tabula  

Tehniskās dokumentācijas piemērs 

Modeļa numurs, pasūtītājs, autors, nodošanas datums u. c.  

 

 

Mērs 

izstrādājumā 

Mērs 

izstrādājumā, 

cm, 

augumlielumam 

88–72–97 

Pieļaujamās 

novirzes, 

± cm 

A 3,5 ±1 

B 2,5 ±1 

C 36 ±0,5 

D 15,5 ±0 

E 49 ±0,5 

F 54 ±0,5 

 

 

 

 

zīmola etiķete, izmērs 
iekšpusē – uz mugurdaļas 

kreisās augšmalas apmalas, 

2 cm no aizdares 

kopšanas etiķete 

oderes iekšpusē –  

kreisajā sānu vīlē 

6 cm no  

augšmalas 

ar skatu uz  

mugurpusi 



 

6. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA 

 

303 

Modeļa numurs, pasūtītājs, autors, nodošanas datums u. c.  

 

Nr. 

p. 

k. 

Izejmateriāls (pēc 

tā lietojuma 

izstrādājumā) 

Artikuls Sastāvs 

Materiāla 

platums, 

numurs vai citi 

gabarīti 

Izlietojuma 

norma 

Materiāla 

vienības cena 

Materiāla cena 

izstrādājumā, 

EUR 

1 Virsdrāna, audums 0275494 
50 % vilna,  

50 % poliesteris 

145 cm, 

220 g/m2 
0,74 m 1,78 EUR/m 1,32 

2 Līmdrāna  SF9025 
70 % poliamīds,  

30 % poliesteris 

135 cm, 

62 g/m2 
0,10 m 0,20 EUR/m 0,02 

3 Odere, audums 7862 100 % poliesteris 150 cm 0,30 m 2,35 EUR/m 0,71 

5 Rāvējslēdzējs ZP2 Poliamīds 20 cm 1 0,42 EUR 0,42 

6 Diegi sašūšanai 019016 100 % poliesteris Nr. 120 80 m … EUR/1000m 0,10 

7 Diegi apdiegšanai 019026 100 % poliesteris Nr. 220 200 m … EUR/5000m 0,15 

8 Diegi atšūšanai 019036 100% poliesteris Nr. 360 8 m … EUR/5000m 0,05 

9 Zīmola etiķete No:121 
Austa lente, balta, 

100 % poliesteris 
12 mm 90 mm 0,06 EUR/m 0,005 

10 Kopšanas etiķete KE01 CO, PES, PE u. c. 30 × 100 mm 1 0,06 EUR/gab. 0,06 

11 Pakaramais 
18-

666533 

Plastmasa, pulēts 

tērauds 
– 1 

54,13 EUR (par 

200 gab.) 
0,27 

12 Iepakojuma maiss # 287 Polietilēns 65 × 80 cm 1 
48,54 EUR (par 

500 gab.) 
0,10 

KOPĀ:  
 

Papildu tehniskās dokumentācijas piemērus var skatīt 8. un 9. pielikumā. 
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6.2. TEKSTILŠĶIEDRU MARĶĒJUMS APĢĒRBĀ 

Jebkuram tekstilizstrādājumam, kas tiek realizēts Eiropas Savienības tirgū, obligāti jābūt pievienotam 

tekstilšķiedru marķējumam. Ražotājam ir pienākums ievērot vienotus noteikumus un šo marķējumu 

dot saistībā ar vienotām prasībām. 

Tekstilšķiedru sastāvu apģērbā Eiropas Savienībā marķē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulu Nr. 1007/2011 par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva 

etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem.  

Marķējot šķiedru sastāvu apģērbā, galvenokārt jāņem vērā, ka: 

1. regula attiecas uz visām tekstilijām, kas tiek pārdotas Eiropas Savienībā; 

2. šī regula neattiecas uz tekstilizstrādājumiem, ko pēc individuāla pasūtījuma izgatavo 

pašnodarbināti drēbnieki; 

3. tekstilšķiedru sastāva marķējums ir obligāts; 

4. informāciju etiķetē vai marķējumā norāda tās dalībvalsts valsts valodā vai valodās, kuras 

teritorijā tekstilizstrādājumi tiek darīti pieejami patērētājiem; 

5. informāciju etiķetēs un marķējumos norāda viegli salasāmā veidā, saskatāmi, skaidri un 

izmantojot vienotu rakstzīmju izmēru, stilu un šriftu; 

6. tekstilizstrādājumu etiķetēm un marķējumam jābūt izturīgam, viegli salasāmam, 

saskatāmam un jāatrodas pieejamā vietā, etiķetei ir jābūt droši piestiprinātai; 

7. tekstilizstrādājumu etiķetēs un marķējumos šķiedru sastāva aprakstam izmanto tikai 

minētās regulas I pielikumā uzskaitītos tekstilšķiedru nosaukumus; 

8. tekstilšķiedru apzīmēšanai neizmanto saīsinājumus; 

9. tikai tādiem tekstilizstrādājumiem, kuri pilnībā sastāv no vienas šķiedras, etiķetē vai 

marķējumā drīkst izmantot apzīmējumu “100 %”, “tīrs” vai “viss”; 

10. ja izstrādājuma sastāvā ir viena veida šķiedras, bet tā sastāvā ir arī līdz 2 % citas šķiedras un 

tas tehnoloģiski ir bijis nepieciešams, tad šīs šķiedras var neuzrādīt un norādīt, ka tas ir tīrs 

tekstilizstrādājums no viena veida šķiedrām; 

11. dažādšķiedru tekstilizstrādājuma etiķetē vai marķējumā norāda visu tā sastāvā ietilpstošo 

šķiedru nosaukumus un to svara procentuālo daudzumu dilstošā secībā; šķiedras, kuru 

kopējais daudzums veido līdz 15 % no tekstilizstrādājuma kopējā svara, ir atļauts norādīt, 

izmantojot apzīmējumu “citas šķiedras” un uzreiz aiz šā apzīmējuma norādot to kopējā 

svara procentuālo daudzumu, ja šīs šķiedras ir grūti noteikt ražošanas procesā; 

12. terminu “zīds” neizmanto, lai apzīmētu tekstilšķiedru formu vai vienlaidu uztinumu 

filamentārā pavediena veidā. Tātad nevar lietot tādus apzīmējumus kā “mākslīgais zīds” vai 

“sintētiskais zīds”; 

13. izstrādājumus no tīras kokvilnas šķēriem un tīra lina audiem, kuros lins ir vismaz 40 % no 

drānas kopējā svara, var apzīmēt ar nosaukumu “kokvilna un lins”, aiz kura jānorāda sastāva 

specifikācija “tīras kokvilnas velki – tīra lina audi”; 
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14. ja tekstilizstrādājuma izgatavošanā lietotas vairākas drānas, kur katras masas procentuālais 

daudzums ir vismaz 30 %, tekstilšķiedru sastāvs jānorāda katrai drānas komponentei 

atsevišķi; 

15. oderi vienmēr uzskata par atsevišķu komponenti, un tai vienmēr atsevišķi jāuzrāda šķiedru 

sastāvs. 

Šeit minēta tikai daļa no visām prasībām, kas izvirzītas Eiropas Parlamenta un Padomes regulā. 

Papildu uzmanība jāpievērš, marķējot korsešizstrādājumus, izšūtas tekstilijas, samta tekstilijas, 

paklājus un citas specifiskas tekstilijas, kam regulā ir izvirzītas īpašas prasības. 

6.3. APĢĒRBA KOPŠANA 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu ražotājam jānodrošina un jāsniedz informācija, lai 

patērētājs ekspluatācijas laikā izstrādājumu nesabojātu. Pretējā gadījumā, ja ražotājs nebūs brīdinājis, 

ka, piemēram, izstrādājumu nedrīkst mazgāt augstā temperatūrā, balināt ar hloru saturošiem 

balinātājiem vai veikt citas kopšanas darbības, kas nav piemērotas konkrētam izstrādājumam, bet 

patērētājs šīs darbības būs veicis, tad, ņemot vērā, ka tektilizstrādājumus parasti var gan mazgāt, gan 

balināt, gan veikt citus kopšanas darbus, ražotājam būs jāuzņemas pilna atbildība un izstrādājuma 

bojājuma gadījumā tiks uzskatīts, ka tas ir pielīdzināms ražošanas defektam. Līdz ar to ražotāji parasti 

izvēlas pievienot informāciju par ieteicamajiem kopšanas veidiem. 

Ekspluatācijas laikā tekstilijas parasti kopj: mazgā, gludina, ķīmiski tīra, žāvē, kā arī balina. Kopšanas 

laikā tekstilijas pakļautas paaugstinātas temperatūras, ķīmisko līdzekļu un mehāniskai iedarbībai 

noteiktā laika intervālā. To, kā apģērbu kopt, nosaka tā šķiedru sastāvs, struktūra, apdares veids, kā 

arī izmantotie palīgmateriāli. Saskaņā ar standartu LVS EN 3758 rekomendētos kopšanas režīmus 

marķē, izmantojot simbolus (sk. 6.9. tab.). Kopšanas simbolus tekstiliju marķējumā norāda noteiktā 

secībā. Vispirms norāda ieteicamo mazgāšanas režīmu, tad norādes par balināšanu, žāvēšanu 

žāvētājos, žāvēšanu dabiskos apstākļos, gludināšanu, sauso ķīmisko tīrīšanu un slapjo ķīmisko 

tīrīšanu. Ja apģērba marķējuma apzīmējumos trūkst simbola no kādas iepriekš minētās grupas, tad 

patērētājs attiecībā uz šo kopšanas veidu var brīvi rīkoties.  
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6.10. tabula 

Tekstiliju kopšanas simboli 

Kopšanas veidu vispārējie simboli Rekomendācijas 

Mazgāšana 

 

Simbols informē par iespēju 

mazgāt ar rokām vai veļas 

mazgājamā mašīnā, izmantojot 

ūdeni un mazgāšanas līdzekļus. 

Skaitlis norāda maksimālo 

ūdens temperatūru, līnijas zem 

simbola – mazgāšanu standarta, 

saudzējošā vai ļoti saudzējošā 

režīmā.  

Standarta režīmā mazgājot var 

izmantot standarta mazgāšanas 

līdzekļus, kas satur 

mīkstinātājus, optiskos 

spodrinātājus, balinātājus un 

citas ķīmiskas vielas, netiek 

ierobežota mehāniskā iedarbība 

veļas mašīnā.  

Saudzīgā režīmā mazgājot tiek 

samazināts ūdens daudzums, 

mehāniskā iedarbība, netiek 

lietoti mazgāšanas līdzekļi, kas 

satur optiskos balinātājus un 

spodrinātājus.  

95  
Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 95 °C temperatūrā. 

70  
Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 70 °C temperatūrā. 

60  
Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 60 °C temperatūrā. 

60
 

Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 60 °C temperatūrā, 

saudzīgā režīmā. 

50  
Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 50 °C temperatūrā. 

50
 

Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 50 °C temperatūrā, 

saudzīgā režīmā. 

40  
Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 40 °C temperatūrā. 

40
 

Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 40 °C temperatūrā, 

saudzīgā režīmā. 

40
 

Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 40 °C temperatūrā, īpaši 

saudzīgā režīmā. 

30  
Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 30 °C temperatūrā. 
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Kopšanas veidu vispārējie simboli Rekomendācijas 

30
 

Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 30 °C temperatūrā, 

saudzīgā režīmā. 

30
 

Drīkst mazgāt veļas mašīnā 

maksimāli 40 °C temperatūrā, īpaši 

saudzīgā režīmā. 

 
Drīkst mazgāt tikai ar rokām. 

Maksimālā ūdens temperatūra 

40 °C. 

 
Nedrīkst mazgāt. 

Balināšana 

 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst balināt. 

Balināšana nepieciešama, lai 

tekstiliju padarītu baltāku vai 

iztīrītu traipus.  

 
Balināšanai drīkst lietot ikvienu 

balinātāju, ieskaitot gan hloru 

saturošos, gan hloru nesaturošos 

balinātājus. 

 
Balināšanai drīkst lietot skābekli 

saturošus, bet hloru nesaturošus 

balinātājus. 

 
Nedrīkst balināt. 

Žāvēšana 

veļas 

žāvētājā 

 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst žāvēt veļas 

žāvētājā paaugstinātā 

temperatūrā. Punktiņi simbola 

vidū norāda maksimālo 

žāvēšanas temperatūru.  

 
Drīkst žāvēt veļas žāvētājā 

maksimāli 80 °C temperatūrā. 

 
Drīkst žāvēt veļas žāvētājā 

maksimāli 60 °C temperatūrā. 

 
Nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā. 

Informāciju par žāvēšanu 

dabiskos apstākļos var sniegt 
 

Tekstiliju drīkst žāvēt, vertikāli 

izkarinot. 
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Kopšanas veidu vispārējie simboli Rekomendācijas 

Žāvēšana 

dabiskos 

apstākļos 

 

gan simbolu, gan aprakstošā 

veidā. 
 

Tekstiliju drīkst žāvēt, vertikāli 

izkarinot, ļaujot ūdenim notecēt, lai 

samazinātu burzīguma efektu. 

 
Tekstiliju drīkst žāvēt, izklājot 

horizontāli. 

 
Tekstiliju drīkst žāvēt, izklājot 

horizontāli un ļaujot liekajam ūdens 

daudzumam notecēt. 

 
Tekstiliju drīkst žāvēt ēnā, vertikāli 

izkarinot. 

 
Tekstiliju drīkst žāvēt, vertikāli 

izkarinot ēnā, ļaujot ūdenim 

notecēt, lai samazinātu burzīguma 

efektu. 

 
Tekstiliju drīkst žāvēt ēnā, izklājot 

horizontāli. 

 
Tekstiliju drīkst žāvēt ēnā, izklājot 

horizontāli un ļaujot liekajam ūdens 

daudzumam notecēt. 

Gludināšana 

 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst gludināt, kā 

arī informē par pieļaujamo 

gludekļa sildplates maksimālo 

temperatūru. 

 

 
Tekstiliju drīkst gludināt, maksimāli 

pieļaujamā sildvirsmas temperatūra 

200 °C. 

 
Tekstiliju drīkst gludināt, maksimāli 

pieļaujamā sildvirsmas temperatūra 

150 °C. 

 
Tekstiliju drīkst gludināt, maksimāli 

pieļaujamā sildvirsmas temperatūra 

110 °C. 
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Kopšanas veidu vispārējie simboli Rekomendācijas 

 
Tekstiliju nedrīkst gludināt. 

Profesionāla 

ķīmiskā 

tīrīšana 

 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst ķīmiski tīrīt. 

Burti simbola vidū norāda 

lietojamos tīrīšanas līdzekļus. 

Līnijas zem simbola norāda uz 

saudzīgu režīmu, kura laikā ir 

samazināta mehāniskā 

iedarbība. Dubultlīnija nozīmē 

ļoti saudzējošu režīmu.  

P
 

Sausā ķīmiskā tīrīšana 

Tīrīšanai var izmantot visbiežāk 

lietojamo ķīmiskās tīrīšanas līdzekli 

– perhloretilēnu vai arī ogļūdeņradi 

saturošus tīrītājus. 

P
 

Tekstilija jātīra saudzīgā režīmā, bet 

var izmantot visbiežāk lietojamo 

ķīmiskās tīrīšanas līdzekli – 

perhloretilēnu vai arī ogļūdeņradi 

saturošus tīrītājus. 

F
 

Tīrīšanai var izmantot vienīgi 

ogļūdeņradi saturošus tīrītājus, bet 

nedrīkst izmantot perhloretilēnu. 

F
 

Tīrīšanai var izmantot vienīgi 

ogļūdeņradi saturošus tīrītājus, bet 

nedrīkst izmantot perhloretilēnu. 

Tīrīšana jāveic saudzīgā režīmā. 

 
Nedrīkst lietot sauso ķīmisko 

tīrīšanu. 

W
 

Slapjā ķīmiskā tīrīšana 

Atļauta slapjā ķīmiskā tīrīšana 

W
 

Atļauta slapjā ķīmiskā tīrīšana 

saudzīgā režīmā. 

W

 

Atļauta slapjā ķīmiskā tīrīšana ļoti 

saudzīgā režīmā. 

W
 

Nedrīkst lietot slapjo ķīmisko 

tīrīšanu. 
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Šūtajam izstrādājumam jānorāda viens kopējs kopšanas marķējums, ņemot vērā katras izstrādājumā 

izmantotās drānas pieļaujamos kopšanas veidus. Ja izstrādājumā izmantotas vairākas drānas, tad 

kopējā kopšanas marķējumā jānorāda tas kopšanas veids, kas pieņemams visiem izmantoto drānu 

veidiem.  

Kopšanas marķējuma izvēles paraugs izstrādājumam, kurā izmantotas pamatdrāna, oderdrāna un 

starplika, dots 6.10. tabulā. Atsevišķo drānu kopšanas režīms norādīts 6.11. tabulas 2. slejā, bet 

izstrādājuma kopējais kopšanas režīms – 3. slejā. 3. slejā papildus doti paskaidrojumi izstrādājuma 

kopšanas režīma izvēlē. 

6.11. tabula 

Kopšanas veida izvēle šūtajam izstrādājumam, ja zināms katras izmantotās drānas pieļaujamais 

kopšanas veids 

Drāna Drānas kopšanas režīms 
Šūtā izstrādājuma kopējais kopšanas režīms, 

izmantojot simbolus un tā apraksts 

1 2 3 

Pamatdrāna 
60 P

 

 

 

 

 

 

 

40 P
  

Mazgāšana: tā kā visas drānas drīkst mazgāt veļas 

mašīnā, bet maksimāli pieļaujamā ūdens temperatūra 

katrai drānai ir atšķirīga, tad visu izstrādājumu arī 

drīkst mazgāt veļas mašīnā, taču temperatūrai jābūt 

vienādai ar maksimāli pieļaujamo temperatūru 

drānām kopumā. 

Balināšana: tā kā pamatdrānu un oderdrānu nedrīkst 

balināt, tad visu izstrādājumu arī nedrīkst balināt.  

Žāvēšana: tā kā visas drānas drīkst žāvēt veļas 

žāvētājā, tad arī izstrādājumu drīkst žāvēt veļas 

žāvētājā. Maksimāli pieļaujamā temperatūra ir 60 °C, 

jo tā ir vienāda ar maksimāli pieļaujamo temperatūru 

drānām kopumā.  

Gludināšana: izstrādājumu drīkst gludināt. Maksimāli 

pieļaujamā gludekļa sildvirsmas temperatūra ir 

110 °C, kas ir vienāda ar maksimāli pieļaujamo 

gludināšanas temperatūru drānām kopumā.  

Oderdrāna 
40 P
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Drāna Drānas kopšanas režīms 
Šūtā izstrādājuma kopējais kopšanas režīms, 

izmantojot simbolus un tā apraksts 

Starplika 
60 P

 

 

 

 

Profesionālā ķīmiskā tīrīšana: izstrādājumu var 

ķīmiski tīrīt sausā ķīmiskā tīrīšanā ar perhloretilēnu vai 

ogļūdeņradi saturošiem tīrītājiem saudzīgā režīmā. 

Normāls režīms nav pieļaujams, jo oderdrānu tādā 

kopt nedrīkst.  

Drānas šūtajiem izstrādājumiem jāizvēlas tā, lai pēc iespējas mazāk ierobežotu patērētāju 

ekspluatācijas laikā un atvieglotu apģērba kopšanu. Jāpievērš uzmanība, lai visu izmantoto drānu 

pieļaujamie kopšanas režīmi būtu pēc iespējas tuvāki. 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN PILNVEIDEI 

Jauna modeļa izstrādes tehniskā dokumentācija 

1. uzdevums 

Nosauciet attēlā atzīmētos gatavu brunču mērus! Kāds svarīgs gatavu brunču mērs (vai vairāki mēri) 

un tā pavadošais mērs attēlā nav atzīmēts? 

 

Autore: E. Lapkovska, RTU studente 

Brunču modeļa attēls 

Tekstilšķiedru marķējums apģērbā 

1. uzdevums 

Kādā valodā Latvijas veikalos jānorāda tekstilšķiedru marķējums apģērbam?  

Atbilžu varianti: 

a) latviešu valodā; 

b) angļu valodā; 

c) latviešu un krievu valodā; 

d) visās Eiropas Savienības valodās; 

e) jebkurā no valodām. 
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2. uzdevums 

Vai tekstilšķiedru sastāvs apģērbam pievienotajā etiķetē var tikt norādīts kādā no svešvalodām Latvijā, 

ja ar šķiedru nosaukumu tulkojumiem var iepazīties, izmantojot informāciju bukletā, kas novietots pie 

kases? 

Atbilžu varianti: 

a) jā, var, jo pircējs var iepazīties ar informāciju latviešu valodā; 

b) nē, nevar, jo informācijai ir jābūt vismaz novietotai blakus izstrādājumam; 

c) nē, nevar, jo informācijai jābūt droši piestiprinātai izstrādājumam valsts valodā. 

3. uzdevums 

Vai audumu veikalā pie sienas drīkst būt nodaļas nosaukums “Mākslīgā zīda audumi”? 

Atbilžu varianti: 

a) jā, var, jo tā var saukt mākslīgo šķiedru audumus; 

b) nē, nevar, jo nav atļauts lietot vārdu “zīds” saistībā ar kādām citām šķiedrām, izņemot dabisko 

zīdu;  

c) jā, var, ja šie audumi vizuāli un pēc taustes atgādina zīda audumus; 

d) jā, tā var saukt visus multifilamentāro pavedienu audumus. 

4. uzdevums 

Kā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām būtu jānorāda šķiedru sastāvs izstrādājumam, kurā ir 25 % 

vilnas, 70 % akrila un 5 % poliamīda šķiedras? 

Atbilžu varianti: 

a) 25 % vilna, 70 % akrils, 5 % poliamīds; 

b) 70 % akrils, 25 % vilna, 5 % citas šķiedras; 

c) 70 % akrils, 25 % vilna; 5 % poliamīds.  

5. uzdevums 

Blūzes šūšanā izmantoti divi dažāda šķiedru sastāva audumi. Viens audums izmantots blūzes stāva 

daļā, bet otrs piedurknēs. Vai izstrādājumam šķiedru sastāvs marķējumā jānorāda katrai drānai 

atsevišķi? 

Atbilžu varianti: 

a) visos gadījumos jānorāda atsevišķi; 

b) var norādīt gan atsevišķi, gan kopā; 
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c) jānorāda atsevišķi, ja piedurknēs izmantotā auduma masa veido vismaz 30 % no visa

izstrādājuma masas;

d) var norādīt kopā, ja abiem audumiem ir vienāds šķiedru sastāvs.

Apģērba kopšana 

1. uzdevums

Vai apģērba kopšanas marķējums ir pareizs? 

40 P

Atbilžu varianti: 

a) ir pareizs, ja izstrādājumu var gan mazgāt veļas mašīnā, gan ar rokām;

b) nav pareizs, jo ar rokām izstrādājumu var mazgāt tikai zemākā temperatūrā;

c) nav pareizs, jo simbols nozīmē, ka izstrādājumu var mazgāt vienīgi ar rokām, bet 40

atļauj mazgāt veļas mašīnā.

2. uzdevums

Vai apģērba kopšanas marķējums ir pareizs? 

60 P

Atbilžu varianti: 

a) ir pareizs, jo katrs simbols attiecas uz savu kopšanas veidu;

b) nav pareizs, jo parasti izstrādājumus, ko var mazgāt 60 °C temperatūrā, var arī balināt;

c) nav pareizs, jo nav ievērota kopšanas simbolu pareizā secība.

3. uzdevums

Ko nozīmē simbols  kopšanas marķējumā? 

Atbilžu varianti: 

a) tekstiliju drīkst žāvēt, izklājot horizontāli;

b) tekstiliju drīkst žāvēt žāvētājā;

c) tekstiliju drīkst žāvēt ēnā, izklājot horizontāli;

d) tekstiliju drīkst žāvēt saulē, izklājot horizontāli.

NORĀ
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DĪJUMI SKOLOTĀJIEM 

NORĀDĪJUMI PEDAGOGIEM 
Videomateriāli. Lai veicinātu apgūt racionālus darba paņēmienus un nozarē izmantotos inovatīvos 

risinājumus, iepazīstinot izglītojamos ar apgūstamo tēmu, papildus metodiskajiem materiāliem ir 

jārāda un jākomentē atbilstošs video (video ir svešvalodās) no interneta vietnes (sk. sadaļu “Ieteicamo 

informācijas avotu saraksts”). Video interneta vietņu saraksts sakārtots pa tēmām un ietver sižetus 

par apstrādes metodēm, ko lieto rūpniecībā vai drēbniecībā. Lai būtu vieglāk orientēties un atlasīt 

vajadzīgo, atsevišķu video satura raksturojumā ir iekļauts atslēgvārds “automatizēta” vai “drēbnieka”, 

kas norāda uz ražošanas veidu. Vietnes bez šiem atslēgvārdiem atbilst gan drēbniecībai, gan 

rūpniecībai. 

Uzdevumi sakārtoti to izpildes pēctecībā. Uzdevumi “Šūtā apģērbā identificēt vīles, šuves un to 

tehniskos noteikumus un kvalitātes nepilnības” un “Identificēt vīles un šuves tehnoloģiskā mezgla 

attēlā, uzzīmēt tās” rosina atcerēties vīles, šuves, to lietojumu un saprast tehniskos zīmējumus, attīsta 

tehnoloģisko mezglu zīmēšanas pamatprasmes. Lai izglītojamajam padziļinātu izpratni par 

tehnoloģisko mezglu uzbūvi, uzdevumā lietderīgi iekļaut attēlu tam tehnoloģiskajam mezglam, kuru 

drīzumā šūs vai apgūs teorētiski. Iesākumam jāizvēlas tehnoloģisko mezglu šķērsgriezumi ar viegli 

uztveramām, atpazīstamām vīlēm, pakāpeniski kāpinot šķērsgriezumu sarežģītību. 

Vingrinājumi ar šuvju un vīļu atpazīšanu šķērsgriezumos pildāmi tikmēr, kamēr izglītojamais tos 

pilnībā izprot un spēj paveikt.  

Uzdevumā “Sagatavot šujmašīnu darbam” iekļauts metodiskais materiāls, kurā parādīts, kā ielikt, 

ieregulēt adatu, kā iediegot šujmašīnu, kā nospriegot šuvi, taču pedagogam ir nepieciešams to parādīt 

un komentēt. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, kad nobloķējas šujmašīnas mehānismi 

nepareizi ielikta spolītes turētāja dēļ, vajadzētu ļaut pavingrināties un tad pārbaudīt uzdevumu izpildi. 

Uzdevums “Šūt pa trafaretu” ietver sešus vingrinājumus, kas paredzēti šūšanas operatoru apmācībai, 

taču noderīgi arī citu izglītojamo pirmo šūšanas iemaņu iegūšanai. Šūšana notiek bez diegiem pa 

papīru (sk. praktiskā darba aprakstu). Īsas šuves līnijas, bieža apstāšanās un detaļas pagriešana veicina 

acu, roku, ceļa un pēdu saskaņotas koordinācijas attīstīšanu. Šujot drānas detaļas, šo darbību kopumu 

papildinās, piemēram, detaļu slāņu salāgošana un noturēšana noteiktā pozīcijā. Šā praktiskā darba 

kopējais laiks ir 60–390 minūtes (6. vingrinājums – 90 minūtes). Testa laiks 1.–3. vingrinājumam ir 

5 minūtes (maksimāli pieļaujamo kļūdu skaits: 9), 4. vingrinājumam – 3 minūtes (5 kļūdas), 

5. vingrinājumam – 4 minūtes (7 kļūdas), 6. vingrinājumam – 6 minūtes (10 kļūdas).

Uzdevumā “Pirmie soļi ar šujmašīnu un drānu” izglītojamais iemācās izmantot abas rokas, kas vienlīdz 

kustas, paceļot abus auduma gabalus, savietojot to griezummalas, turot detaļas un šujot vīli. 

Vingrinājumu var paplašināt ar 7–10 cm garām reversšuvēm, pēdiņas pacelšanu ar ceļgala pedāli u. c. 

uzdevumiem. Modernām ražošanas iekārtām ir pedāļa funkcijas (piemēram, adatas pozicionēšana 

augšā vai lejā) un citu rīku funkcijas, kuru lietošanā ir lietderīgi vingrināties, pilnveidojot iemaņas. 

Uzdevumā “Sašūt trīs dažādas drānas, salīdzināt, secināt” izglītojamais gūst pirmo pieredzi gan 

atšķirīgu drānu, gan savienojuma vīļu apstrādē, kā arī iepazīst šūšanas noteikumus.  
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Uzdevums “Josta drānas šķērsvirzienā vai garenvirzienā” veicina izpratni par piegriezumdetaļu 

īpašībām auduma garenvirzienā vai šķērsvirzienā. Vienlaikus tiek apgūta jostu izgatavošana un 

apvērsumvīļu apstrāde, kā arī šūšanas noteikumu praktisks lietojums. 

Pirms uzdevuma “Šūt iepirkumu maisiņu, vingrinoties vīļu šūšanā un šuvju režīmu regulēšanā” vēlams 

noskatīties video ar racionālu darba paņēmienu lietošanu un organizēt diskusiju (diskusijas paraugu 

sk. nākamajā tabulā). 

Jautājumi Atbildes 

1) Kā izskatās iepirkumu maisiņš, kurš būs jāšuj?

2) Kādas detaļas būs iepirkumu maisiņam, kurš būs jāšuj? Vai ir svarīgi, no

kādas drānas tiks pagatavotas detaļas? Kāpēc tas ir svarīgi?

Piemēru sk. 

uzdevumā 

3) Ar kādu vīli šūsiet iepirkumu maisiņa pamatdetaļas? (Sk. 4.6. tab.) Kura

savienojuma vīle ir piemērotāka? Kāpēc?

Sk. uzdevuma 

a att. 

4) Ar kādu vīli atšūsiet iepirkumu maisiņa augšmalu? (Sk. 4.7. tab.) Kura

labāka – slēgtā vai vaļējā nolocījumvīle?

Sk. uzdevuma 

b att. 

5) Ar kādu vīli šūsiet iepirkumu maisiņa rokturus? (Sk. 4.7. tab.) Kas notiks, ja

vīļuzlaides paliks virspusē redzamas?

Sk. uzdevuma c att. 

6) Kā piestiprināsiet maisiņa rokturus? (Sk. 4.7. tab.) Vai vaļējā uzlikumvīle

būs piemērota? Kāpēc būs/nebūs piemērota?

Sk. uzdevuma 

d att. 

7) Vai dūriena garums šuvēs ietekmē vizuālo izskatu un savienojuma

izturību?

Jā, ietekmē 

8) Cik gariem dūrieniem jābūt šuvēs, kuras nav redzamas maisiņa virspusē

(ir iekšējās šuvēs)? Sk. uzdevuma 

1. slejas lejā9) Cik gariem dūrieniem jābūt šuvēs, kuras ir redzamas maisiņa virspusē (ir

ārējās šuvēs)?

10) Cik gariem dūrieniem jābūt apdiegumšuvēs? Cik platai jābūt

apdiegumšuvei?

11) Kādi HTA režīmi un apstrādes noteikumi ir jāievēro? Atbilstoši drānai 

12) Kādi apstrādes noteikumi vēl jāievēro, šujot iepirkumu maisiņu? Sk. 4.4., 4.9. tab. 

13) Kādas šūšanas pierīces būs jālieto?

Šūto izstrādājumu vērtēšanas kritēriji: konstruktīvā sarežģītība; drānas apstrādes sarežģītība; 

tehnoloģisko mezglu sarežģītība; apstrādes metožu atbilstība modelim; materiālu atbilstība; šuvuma 

kvalitāte; higrotermiskās apstrādes kvalitāte; izgatavošanas laiks. 



317 

NORĀDĪJUMI PEDAGOGIEM

Jautājumi un atbildes, rosinājumi diskusijām, uzdevumi tēmai “Šūto izstrādājumu 

izgatavošana” 

1. Kāpēc bikšu aizdarē rāvējslēdzēja tiltiņatdurei jāatrodas virs apdares nošuves?

Ja tiltiņatdure atrodas zem apdares nošuves, tad, regulāri atverot rāvērslēdzēju, slīdnis atdursies pret 

nošuvi un to saplēsīs. 

2. Kāpēc bikšu aizdari nebūtu vēlams apstrādāt pēc sanvīļu sašūšanas?

Sašūtās sānvīles traucē apstrādāt aizdari. 

3. Cik lielam jābūt pogcaurumam? Kā nosaka pogcauruma lielumu?

Pogai brīvi (taču ne vaļīgi) javirzās cauri pogcaurumam. Pogcauruma atveres garums = pogas diametrs 

+ 2 – 5 mm (atkarībā no pogas biezuma).

4. Apskatiet 4.39. attēlu! Bez kuras šuves var iztikt roces apstrādē ar apmalu?

Var iztikt bez 2. šuves. 

5. Kas notiks, ja, iešujot apkakli, montāžiezīmes netiks savietotas?

Ja apkakli neiešūs simetriski, tā izskatīsies šķība. Šķībi iešūtas detaļas mēdz vizuāli deformēt apģērba 

valkātāja figūru.  

6. Apskatiet 4.41. c attēlu! Kāpēc biezas drānas apģērbos apkakles vīles ir jāatgludina?

Apkakles vīles biezas drānas apģērbiem ir jāatgludina, lai mazinātu vīļu biezumu un būtu līdzenāka 

detaļu salaiduma vieta.  

7. Aplūkojiet 4.41. a attēlu! Iztēlojieties, kā nobīdās detaļas, kad noloka apkakli! Lai to izprastu,

veiciet eksperimentu! Saspraudiet divas identiskas detaļas gar vienu garāko malu un

nolokiet abas detaļas paralēli saspraustajai malai! Izmēriet, par cik nobīdījās detaļas viena

attiecībā pret otru.

8. Izpētiet apkakles šķērsgriezumu 4.42.e attēlā un izlasiet tā aprakstu! Vai 2. un 7. šuve ir jāšuj

vienmēr? Komentējiet savu viedokli!

Bez 7. šuves var iztikt (vai arī to nošuj tikai atlokapkakles posmā). Arī 2. šuve virsapkakles pusē var 

nebūt, ja cauršuj zemapkakli un vīļuzlaidi, t. i., nošuj malu nostiprinošu nošuvi apdares nošuves vietā. 

9. Jums ir jāapdiedz ļoti irstoša drāna. Kuru no 4.50. attēlā vizualizētajām apstrādēm jūs

lietosiet? Ļoti irstošai drānai ir piemērota četru diegu apdieguma šuve, kas vizualizēta 4.50.b

attēlā.

10. Vai pēc piedurknes iešūšanas vīli atgludina, nogludina uz piedurknes pusi, nogludina uz

stāva pusi?

Piedurknes iešūšanas vīle tiek uzskatīta par stāvvīli, taču to plecgalā visbiežāk noloka piedurknes 

virzienā, dažreiz arī piegludina šādā stāvoklī. 
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TERMINU SKAIDROJUMS 
Acetāts 

(acetate) 

Celulozes acetāta šķiedra, kurā mazāk nekā 92 %, bet vismaz 74 % 

hidroksilgrupu ir acetilētas. 

Adītas drānas 

(knitted fabrics) 

Drānas, kuru pamatelements ir cilpa, kas virknējas cilpu rindās un cilpu 

stabiņos. 

Aramīdšķiedra 

(aramid fibre) 

Šķiedra, ko veido sintētiskas lineāras makromolekulas, kurās ietilpst 

aromātiskas grupas, ko saista amīdu vai imīdu saites, no kurām vismaz 85 % 

ir tieši saistītas ar diviem aromātiskajiem gredzeniem un kurās imīdu saites, 

ja tādas ir, nepārsniedz amīdu saišu skaitu. 

Audi 

(weft) 

No vienas eģes līdz otrai ieaustu pavedienu sistēma. 

Audu blīvums 

(weft density) 

Audu skaits audumā uz noteiktu garuma vienību (visbiežāk uz 1 vai 10 cm). 

Audumi  

(woven fabrics) 

Drānas, kas veidotas no divām pavedienu sistēmām – šķēriem (warp) un 

audiem (weft), tiem sapinoties savā starpā. 

Audu pārsedzes 

(weft floats)  

Vietas, kur audu pavedieni iznāk auduma virspusē. 

Āķosu lente Aizdarnis, kura tekstillentēs ir iešūti pāra āķi un osas no metāla ar vai bez 

pārklājumiem. 

Burzāmība Drānas spēja veidot krokas un ieloces ārējo spēku iedarbības rezultātā un pēc 

slodzes noņemšanas tās saglabāt. 

Cilpas garums Pavediena garums, kas nepieciešams, lai izveidotu vienu cilpu. 

Cilpas solis Attālums no viena cilpas stabiņa līdz blakus esošā cilpu stabiņa analoģiskai 

vietai. 

Cilpu rindas 

augstums  

Attālums no vienas cilpu rindas līdz nākamās cilpu rindas analoģiskai vietai. 

Dabiskās šķiedras 

(natural fibres) 

Šķiedras, ko iegūst no augiem, minerāliem vai kas veidojas dzīvnieku ādas 

audos vai no dzīvnieku dziedzeru sekrēta. 

Darba instrumenti Instrumenti, kas nepieciešami noteikta darba veikšanai, piemēram, šķēres vai 

grieznes. 

Darba izpildes 

metode 

Veids vai paņēmiens, kādā strādājošais vai strādājošo grupa izpilda darbu 

darba vietā. 
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Darba kustības Cilvēka darba kustības, kas vērstas uz noteikta mērķa sasniegšanu – 

operācijas izpildi. Tas, cik racionāli tiek izpildītas darba kustības, ietekmē 

izpildītāja produktivitāti jeb darba izpildes ātrumu. 

Darba norma  Kāda rādītāja pieļaujamais, ierobežotais lielums, kas tiek uzskatīts par 

vislabāko, mērķtiecīgāko. Praksē izstrādā un lieto, piemēram, darba normu, 

materiālu izlietojuma normu, ražošanas krājumu normu. 

(http://termini.lza.lv/term.php?term=norma&list=norma&lang=LV) 

Darba normēšana Veicamā darba apjoma noteikšana noteiktām profesijām, amatiem vai arī 

darbietilpības plānošana kādiem darbu vai pakalpojumu veidiem. 

(http://termini.lza.lv/term.php?term=darba%20norm%C4%93%C5%A1ana&l

ang=LV) 

Darba priekšmets  Detaļa vai pusfabrikāts, ko izpildītājs apstrādā (izmaina) savā darba vietā. 

Datorizētā 

projektēšana / 

datorizētā 

ražošana  

(CAD/CAM, 

Computer Aided 

Design / Computer 

Aided 

Manufacturing)  

Vispārināts nosaukums pētījumu un izstrādņu virzienam integrētu 

automatizētu projektēšanas un ražošanas vadības sistēmu jomā. 

Denims Starptautisks, standartizēts auduma nosaukums – blīvs kokvilnas audums 

sarža pinumā, kur šķēros izmantota krāsota kokvilnas dzija, bet audos – 

nekrāsota kokvilnas jēldzija. 

Doba šķiedra 

(hollow fibre) 

Ķīmiskā šķiedra ar dobu vidu.  

Drapēšanās spēja  

(drape)  

Spēja veidot krokas un ieloces drānas pašsvara ietekmē. 

Drāna  

(fabric) 

Jebkurš plaknisks veidojums no šķiedrām vai pavedieniem, kura platums un 

garums ir daudzreiz lielāki nekā tā biezums. 

Drānas kreisā 

puse / pretpuse  

(reverse side, back of 

the fabric) 

Drānas virspusei (labajai pusei) pretējā drānas puse. 

http://termini.lza.lv/term.php?term=norma&list=norma&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=darba%20norm%C4%93%C5%A1ana&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=darba%20norm%C4%93%C5%A1ana&lang=LV
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Drānas kārta / 

drānas slānis  

(fabric layer) 

Viena drānas kārta/slānis klājumā vai ģērba drānu slāņojumā. 

Drānas virspuse / 

labā puse / 

efektpuse  

(face of the fabric, 

effect side) 

Drānas virsmas puse, kas paredzēta iestrādei apģērba vai citu tekstilpreču 

redzamajās ārpusēs (kā virsdrānu lietojumos) vai iekšpusēs (kā oderdrānu 

lietojumos). 

Dubultšķeterēts 

pavediens  

(cabled yarn) 

Pavediens, kurā kopā sašķeterētas (sagrodotas) divas vai vairākas jau vienreiz 

šķeterētas dzijas vai multifilamentāri pavedieni. 

 

Dūriens  

(stitch) 

Šujamdiegu pinuma elementārais posms starp diviem adatas caurgājieniem 

šuveklī. 

(https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621031&q=d%C5%ABrien

s&cid=596346&&g=2)  

Dzija  

(spun yarn) 

Pavediens, ko iegūst no ierobežota garuma šķiedrām (štāpeļšķiedrām) 

vērpjot. 

Džinēšana  

(ginning) 

Process, kura laikā kokvilnas šķiedras atdala no sēklām. 

Džinss Džinsa audums ir sarža pinumā no kokvilnas jēldzijas austs vienkrāsains 

audums, kas pēc tam apdarē krāsots.   

Elastāns 

(elastane) 

Elastīga šķiedra, ko veido vismaz 85 % (masa) segmentēta poliuretāna un kas 

pēc izstiepšanas, trīskārt pārsniedzot sākotnējo garumu, un pēc atbrīvošanas 

strauji un gandrīz pilnībā atgūst sākotnējo garumu. 

Elastība  

(elasticity) 

Materiāla (šķiedras, pavediena, drānas) spēja atgriezties sākotnējā stāvoklī 

pēc slodzes iedarbības. 

Elementāršķiedra Šķiedra, kuru nevar sadalīt garenvirzienā. 

Filaments  

(filament) 

Neierobežota garuma šķiedra. 

Funkcionālais 

tekstilmateriāls  

(functional textile 

material) 

Tekstilmateriāls, kam ar materiāla sastāva, struktūras maiņu un/vai apdari 

(apstrādi) piešķirtas kādas noteiktas funkcijas.  

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621031&q=d%C5%ABriens&cid=596346&&g=2
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621031&q=d%C5%ABriens&cid=596346&&g=2
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[Apģērba] 

furnitūra  

(fittings) 

Palīgmateriāli (palīgdetaļas), kas paredzēti tekstiliju, ādas u. tml. izstrādājumu 

rotāšanai, aizdarei, slēgšanai, stiprināšanai vai citādai to lietojamības 

uzlabošanai, piemēram, aizdarņi, slēdži, rokturi. 

Gaiscaurlaidība  

(air permeability) 

Drānas spēja laist cauri gaisu. 

Garenadījuma 

drāna  

(warp knitted fabric) 

Adīta drāna, ko ada no daudziem pavedieniem. Katrs pavediens tajā ieadās 

divos vai vairākos blakus esošos stabiņos. 

Grīste  

(tow) 

Tūkstošiem filamentu, kas iegūti no vairākām filjerām, apvienojot tos 

vienkopus. 

Grodums  

(twist) 

Pavediena savijuma intensitāte. Groduma skaitliskā vērtība norāda vijumu 

skaitu pavediena garuma vienībā (visbiežāk vienā metrā). 

Iegrodojums Pavediena garuma procentuālās izmaiņas grodošanas rezultātā. 

Izstrādes norma Darba vienību skaits (darba operācijas, detaļas, izstrādājumi, darba apjoms), 

kas jāizgatavo vienam izpildītājam, brigādei vai grupai noteiktā laika periodā 

(stunda, maiņa, mēnesis) noteiktos ražošanas apstākļos. Izstrādes normu 

mēra naturālās vienībās (gabali, metri utt.). Starp laika normu un izstrādes 

normu pastāv apgriezta proporcionāla sakarība. 

Kapoks  

(kapok) 

Šķiedra, ko iegūst no kapoka augļa iekšējās daļas. 

Kārtota dzija Dzija, kurā bez sagrodošanas paralēli viena otrai satītas divas vai vairākas 

vienkārtīgas dzijas. 

Kokosšķiedra/ 

koira  

(coconut fibre / coir) 

Šķiedra, ko iegūst no Cocos nucifera augļa. 

Kokvilna  

(cotton) 

Šķiedra, ko iegūst no kokvilnas auga pogaļām. 

Kompleksā 

šķiedra 

Šķiedra, kas garenvirzienā dalās vairākās šķiedrās. 

Kotonizācija  

(cottonisation) 

Komplekso lūksnes šķiedru sadalīšana elementāršķiedrās mehāniski vai 

izmantojot ķimikālijas. 

Lekālu 

izvietojums  

(marker/lay-plan) 

Piegriezumdetaļu šablonu (lekālu) savstarpējais izkārtojums piegriežamās 

drānas platumā, ievērojot orientācijas, raksta salaišanas u. c. tehniskās 

prasības, mazinot starpdetaļu atliekas u. c. drānas zudumus. Izšķir 
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piegriezumdetaļu puskomplekta, pilnkomplekta, arī vienlieluma vai 

dažādlielumu divu, trīs utt. komplektu izvietojumus.  

Linšķiedra  

(flax fibre) 

Šķiedra, ko iegūst no lina auga lūksnes. 

Liocels  

(lyocell) 

Reģenerēta celulozes šķiedra, kuru iegūst, izejmateriālu šķīdinot un laižot 

caur organisku šķīdinātāju (organisku ķīmisko vielu un ūdens maisījumu), 

neveidojot atvasinājumus. 

Līpslēdzējs  

(velcro) 

Aizdarnis, kuru veido savstarpēji sastiprināmu tekstila līplenšu pāris. Saķeri 

starp abām līplentēm nodrošina aizdarņa iekšpusē esošie saistelementi – 

vienai cilpas, otrai āķi. 

Mākslīgā šķiedra  

(natural polymer 

fibre / manufactured 

regenerated fibre) 

Ķīmiskā šķiedra, ko iegūst no dabā sastopamiem polimēriem – celulozes un 

olbaltumvielām.  

Merīnvilna  

(merino wool) 

Merīnaitu vilna.  

Mikrošķiedra  

(microfibre) 

Šķiedra, kas ir smalkāka par 1dtex. 

Modālviskoze/ 

modāls  

(modal) 

Reģenerēta celulozes šķiedra, kuru iegūst viskozes modifikācijas procesā un 

kurai ir salīdzinoši augstāka stiepes robežstiprība paaugstināta mitruma 

apstākļos. 

Monofilaments/ 

monopavediens  

(monofilament) 

Viens nedalāms ķīmisks pavediens. 

Montāžlīnija Detaļu savienojuma līnija. 

Multifilamentārs 

pavediens  

(multifilament yarn) 

Filamentu kopums, kas vienlaikus tiek iegūts no daudzām atverēm filjerā. 

Neausta drāna  

(non-woven fabrics) 

Drāna, kas gatavota no jebkādām tekstilšķiedrām, filamentiem vai 

smalcinātiem pavedieniem, vispirms tos pārveidojot par klājumu un tad ar 

jebkādu paņēmienu to saliedējot, izņemot aušanu, adīšanu.  

Neburzāmība  

(crease recovery) 

Drānas spēja veidot krokas un ieloces ārējo spēku iedarbības rezultātā, bet 

pēc slodzes noņemšanas tās nesaglabāt. 
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Pavediena 

numurs  

(yarn count/number) 

Pavediena smalkums.  

Pavediena 

lineārais blīvums  

(yarn linear density) 

1 km gara pavediena masa (gramos). 

Pavediens  

(yarn) 

Garš tekstilprodukts, kura garums ir daudzkārt lielāks nekā šķērsgriezums un 

kuru veido šķiedras, kas var būt vai nebūt sagrodotas kopā. 

Poga  

(button) 

Neliels, parasti plakans un apaļš darinājums ar atvērumiem, osu vai kātu, kas 

paredzēts lielākoties apģērba un līdzīgu izstrādājumu aizdarei ar cilpām vai 

rotāšanai. 

Poliamīds/ neilons  

(polyamide / nylon) 

Šķiedra, kuru veido sintētiskas lineāras makromolekulas, kuru ķēdē 

atkārtojas cikliskas amīdu saites, no kurām vismaz 85 % saistītas ar 

alifātiskām vai alicikliskām grupām. 

Poliesteris  

(polyester) 

Šķiedra, ko veido lineāras makromolekulas, kuras sastāv vismaz no 85 % 

(masa) diola un tereftalskābes estera ķēdes. 

Pusfabrikāts Ražojums, kura apstrādes process nav pabeigts un kuru vai nu pārvērš gatavā 

produktā tā paša uzņēmuma citā ražotnē, vai pārdod citam uzņēmumam 

tālākai pārstrādei. 

Raports  

(repeat) 

Drānas raksta mazākā daļa, kas atkārtojas gan vienā, gan otrā virzienā. 

Ražošanas 

automatizēšana / 

ražošanas 

automatizācija  

(computer-aided 

manufacturing) 

Ražošanas pilnveidošanas process – centieni atbrīvot cilvēku no tiešas 

darbgaldu, kontroles aparatūras apkalpošanas un tehnoloģisko procesu 

vadīšanas, uzticot to speciāliem mehānismiem un aparatūrai. Strādnieki 

ražošanas automatizācijas gaitā kļūst par ražošanas automatizācijas norises 

uzraudzītājiem un, ja to nepieciešams mainīt vai ietekmēt, lēmumu 

pieņēmējiem. (Eurotermbank.com) 

Rāvējslēdzējs  

(zipper / slide 

fastener) 

Aizdarnis (aizdares līdzeklis), kurš sastāv no saistelementiem, kas iestiprināti 

divu austu tekstillenšu pretējās iekšmalās, un slēdža, kurš, velkot vienā 

virzienā, savieno vienas rindas saistelementus ar otras rindas 

saistelementiem (veido ciešu savienojumu), bet, velkot pretējā virzienā, tos 

atvieno. (ГОСТ Р 57442-2017, ISO 10750:2015) 

Relatīvais 

pagarinājums 

trūkšanas brīdī  

(elongation at break) 

Procentuālais materiāla (šķiedras, pavediena, drānas) garuma pieaugums no 

tās sākotnējā garuma trūkšanas brīdī. 

https://www.eurotermbank.com/
http://docs.cntd.ru/document/1200144930
https://www.iso.org/standard/60983.html
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Sintētiskā šķiedra  

(synthetic fibre) 

Ķīmiskā šķiedra, ko iegūst no sintezētiem polimēriem. 

Spiedpoga  

(pushbutton/press 

button) 

Neliels, parasti apaļš apģērbā vai citā šūtā izstrādājumā iestrādājams 

aizdarnis (aizdares līdzeklis), kuru veido spraudņa un tā ligzdas aizdarņpāris.  

Sprādze  

(buckle/clasp) 

Metāla vai plastmasas aizdarnis (aizdares līdzeklis), kas paredzēts jostas, 

lences, siksnas u. tml. slokšņu galu periodiskai savienošanai un atvienošanai.  

Stiegrots 

pavediens  

(core yarn) 

Pavediens, kurā vairumā gadījumu multifilamentāra pavediena serdene 

apvīta ar štāpeļšķiedrām vai teksturētu multifilamentāru pavedienu. 

Stiepes 

robežstiprība  

(tensile strength) 

Maksimālais stiepes spēks, ko materiāls (šķiedra, pavediens, drāna) iztur līdz 

trūkšanai. 

Stingrība liecē  

(stiffness) 

Drānas spēja saglabāt savu formu lieces deformācijas rezultātā. 

Šķērsadījuma 

drāna  

(weft knitted fabric) 

Adītas drānas, ko iegūst nosacīti no viena pavediena, adot vienu cilpu rindiņu 

pēc otras. 

Šķēru blīvums  

(warp density) 

Šķēru skaits audumā noteiktā garuma vienībā (visbiežāk 1 vai 10 cm). 

Šķeterēts 

pavediens  

(folded yarn) 

Pavediens, kurā kopā sašķeterētas (sagrodotas) divas vai vairākas 

vienkārtīgas dzijas vai multifilamentāri pavedieni. 

Šķēri  

(warp) 

Auduma garenvirzienā ieaustu pavedienu sistēma. 

Šķēru pārsedzes  

(warp floats)  

Vietas, kur šķēru pavedieni iznāk auduma virspusē virs audu pavedieniem. 

Šķiedra  

(fibre) 

Smalks, lokans, samērā stiprs ķermenis, kura garums ir daudz reižu lielāks 

nekā tā šķērsgriezums. 

Štāpeļšķiedra  

(staple fibre) 

Ierobežota garuma šķiedra. 

Šuve  

(stitching) 

Šujamdiegu vienveidīgo dūrienu virkne, ar kuru iegūst vīli un citus 

diegsaistījumus. (Letonika.lv) 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621033&q=%C5%A1uve&cid=617384&g=2
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Šuvējas darba 

vieta 

Vieta, kur šuvēja, izpildot darba pienākumus, veic darba priekšmeta 

izmaiņas – šujot izpilda vienu vai vairākas operācijas, lai izgatavotu 

izstrādājumu. 

Tehniskais 

zīmējums  

(technical drawing) 

Inženieru darba vai citā tehniskā kontekstā attēlots šķērsgriezums, 

detalizējums, diagramma, vertikālais griezums, perspektīva, plāns u. tml. 

(Letonika.lv) 

Teksturēts 

pavediens  

(textured filament 

yarn) 

Pavedienā filamentiem piedots izvijums, lai tie cieši nepiegultu cits pie cita un 

starp tiem veidotos gaisa poras. 

Triacetāts  

(triacetate) 

Celulozes acetāta šķiedra, kurā vismaz 92 % hidroksilgrupu ir acetilētas. 

Uzkabes furnitūra Furnitūra, kas paredzēta militārām uniformām un ekipējumam. 

Viedais 

tekstilmateriāls  

(smart textile 

material) 

Tekstilmateriāls, kas pats aktīvi reaģē uz apkārtējās vides faktoru izmaiņām 

vai tiem pielāgojas. 

Vienkārtīgs 

pavediens  

(single yarn) 

Pavediens, kuru nevar sadalīt vairākos pavedienos. 

Vilna  

(wool) 

Aitu vai jēru cirpņu šķiedra. 

Vilnas aparātdzija  

(woollen yarn) 

Rupja dzija ar daudzām sīkām plūksnām, kas iznāk uz šķiedru virsmas 

(nevienmērīga, atgādina mājās vērptu dziju).  

Vilnas ķemmdzija  

(worsted yarn) 

Gluda, vienmērīga, smalka dzija, kur šķiedras ķemmējot labi orientētas 

garenvirzienā.  

Vīle  

(seam) 

Šuvekļa divu vai vairāku drānu slāņu savienojums ar šuvi vai ar vairākām 

šuvēm. (Letonika.lv) 

Vīles uzlaide / 

vīļuzlaide  

(seam allowance) 

Vīles uzlaides platums – iepriekš noteikts drānas platums starp detaļas 

griezummalu un savienojuma jeb šuves līniju, kurā var būt ietvertas ne tikai 

drānas savienošanas, sarukuma un uzturējuma iestrādes, bet arī ieloču 

dziļums, savilkums, krokojums u. tml. dekoratīvās apstrādes iestrādes. 

Viskoze  

(viscose) 

Reģenerēta celulozes šķiedra, ko iegūst filamenta un štāpeļšķiedras viskozes 

procesā. 

 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=tehniskais%20z%c4%abm%c4%93jums&s=0&g=2&r=10621033
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621033&q=v%C4%ABle&cid=683255&g=2
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https://www.youtube.com/watch?v=FCTMvJ0m01Q [skatīts 07.03.2019]. 

Mašīnvīles – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=xSWJxtZEy-k [skatīts 07.03.2019]. 

Pierīce slēgtai nolocījumvīlei [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=JOhRXsQF8nY [skatīts 07.03.2019]. 

Pierīces apmalojumvīlēm, nolocījumvīlēm [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=DzaWNhMCvtU [skatīts 07.03.2019].  

Plakanšuves šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Hj8T44pX6Wo [skatīts 

07.03.2019]. 

Plakanvīles šūšana ar pierīci [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=YnIVBLsb-ec 

[skatīts 07.03.2019]. 

Sadzīves overloka iediegošana [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=5zZt7gVKqe8 [skatīts 07.03.2019]. 
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Savilkumu pēdiņa darbībā [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=Owjwse7qiz0 [skatīts 07.03.2019]. 

Slegtās nolocījumvīles šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=zFeLzscngJY [skatīts 07.03.2019]. 

Slīpvirziena lente – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=pgFGPze9xMo; 

https://www.youtube.com/watch?v=wM4RuVaR5lg; 

https://www.youtube.com/watch?v=VD4UxOb3Oas [skatīts 07.03.2019]. 

Šujmašīnas iediegošana [tiešsaiste]. Pieejams (spāņu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=ByLgefBPSc0 [skatīts 07.03.2019]. 

Šujmašīnu pierīču tīmekļvietne [tiešsaiste]. Pieejams: http://asmfilhos.com/en/products/folders/ 

[skatīts 07.03.2019]. 

Šūšana ar sadzīves overloku [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=bYR1DDFq4gA; https://www.youtube.com/watch?v=_zvnyjfAbHo; 

https://www.youtube.com/watch?v=SuUxa9U_Lgo [skatīts 07.03.2019]. 

Tēmai “Mezglu (moduļu) šūšana” 

Aproču automatizēta apšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=C34h-

TllOb4 [skatīts 07.03.2019]. 

Automatizētas dažādas bikšu tehnoloģiskās operācijas [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=8t539xa7w-E; https://www.youtube.com/watch?v=YGrTyUSdxK0 

[skatīts 07.03.2019]. 

Bikšu aizdares nošuves automatizēta nošūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5A4xDKLpAQ [skatīts 07.03.2019]. 

Bikšu iešuvju automatizēta šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dxwPg1PJ8I [skatīts 07.03.2019]. 

Bikšu iešuvju automatizēta šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: www.youtube.com/watch?v=UYXzmUJDhKM 

[skatīts 07.03.2019]. 

Bikšu staru automatizēta atšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzfj7JnbSqk [skatīts 07.03.2019]. 

Birku pusautomātiska piešūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=pa3htauAB0s [skatīts 07.03.2019]. 

Blūžu iešuvju automatizēta šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=PsPQaoSyW_M [skatīts 07.03.2019]. 
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Dažādu detaļu automatizēta apšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7Zrh-ZYlsw [skatīts 07.03.2019]. 

Drānas lentes sakrokošana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=rq7hRXiU_-s 

[skatīts 07.03.2019]. 

Džinsu kabatas automatizēta šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): http://www.pfaff-

industrial.com/en/portfolio/sewing-machines/automatic-sewing-unit/pfaff-3538-loader [skatīts 

07.03.2019]. 

Figurālas piejostas automatizēta piešūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=t7BpLV3PQnk [skatīts 07.03.2019]. 

Iegriezto kabatu šujmašīnas demonstrējums [tiešsaiste]. Pieejams: 

http://www.youtube.com/watch?v=RbzeaYKHy78&feature=related [skatīts 07.03.2019]. 

Iešuvju automatizēta šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): http://www.pfaff-

industrial.com/en/portfolio/sewing-machines/automatic-sewing-unit/pfaff-3586-13-02-abnaeher-bis-

300-mm; https://www.youtube.com/watch?v=8FXBLlD4BRg [skatīts 07.03.2019]. 

Ietvarkabatas apmalu automatizēta uzšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=YRjLNhPsEIE [skatīts 07.03.2019]. 

Ietvarotā dibenkabata – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z8p0sZ-oFs [skatīts 07.03.2019]. 

Jostturu automatizēta nostiprināšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): http://www.pfaff-

industrial.com/en/portfolio/sewing-machines/engineered-workplace/pfaff-3840-new [skatīts 

07.03.2019]. 

Jostturu automatizēta nostiprināšana [tiešsaiste]. Pieejams (vācu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=f7QLcR1MnpM; https://www.youtube.com/watch?v=6N2xDFT1-

SI [skatīts 07.03.2019]. 

Jostturu un piejostas automatizēta piešūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=46M-K6bzy40 [skatīts 07.03.2019]. 

Kabatas līstītes galu nostiprināšana un kabatas maisiņu sašūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=wGUsEGPSyA4 [skatīts 07.03.2019]. 

Kabatu automatizēta augšmalas šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): http://www.pfaff-

industrial.com/en/portfolio/sewing-machines/automatic-sewing-unit/pfaff-3538-30-02-plus-new 

[skatīts 07.03.2019]. (angļu/vācu valodā)://www.pfaff-industrial.com/en/portfolio/sewing-

machines/automatic-sewing-unit/pfaff-3589 [skatīts 07.03.2019]. 

Kabatu automatizēta uzšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=est2j1-EfIY 

[skatīts 07.03.2019]. 

Kabatu un pārloku automatizēta uzšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

www.youtube.com/watch?v=4cEmnj8779I&feature=related [skatīts 07.03.2019]. 
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Kostīmjakas apkakles iešūšana – drēbnieka viedoklis [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=quccsXL6Ujg [skatīts 07.03.2019]. 

Kostīmjakas atloka stūra apšūšanas pierīce [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=4D-DSkmUGmU [skatīts 07.03.2019]. 

Krekla šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=89mYL7348_E [skatīts 07.03.2019]. 

Līstītes galu nostiprināšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): http://www.pfaff-

industrial.com/en/portfolio/sewing-machines/zigzag/pfaff-938-358-brusttaschenleiste [skatīts 

07.03.2019]. 

Mēteļa pogcaurumi ar apmalu – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=OD0B79QxXlk [skatīts 07.03.2019]. 

Pārloku automatizēta apšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=d2ubxuLACJA [skatīts 07.03.2019]. 

Piedurkņu iešūšana ar speciālo šujmašīnu [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

http://www.juki.co.jp/industrial_e/products_e/apparel_e/cat83/dp2100.html [skatīts 07.03.2019]. 

Piedurkņu iešūšana ar speciālo šujmašīnu [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=r6jRks5N8xE [skatīts 07.03.2019]. 

Piejostas automatizēta sagatavošana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

http://www.youtube.com/watch?v=olr6VGhx4hw&feature=related [skatīts 07.03.2019]. 

Piejostas automatizēta šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā):: http://www.pfaff-

industrial.com/en/portfolio/sewing-machines/engineered-workplace/pfaff-3819 [skatīts 07.03.2019]. 

Pogcaurums ar vienu apmalu – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyTPvqXIvE [skatīts 07.03.2019]. 

Pretsloksnes automatizēta uzšūšana uz kabatas maisiņa [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=ys2zkavDd18 [skatīts 07.03.2019]. 

Rāvējslēdzēja automatizēta piešūšana bikšu aizdarē [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkFql0HzBEg [skatīts 07.03.2019]. 

Rāvējslēdzēja automatizēta piešūšana pie priekšmalas un kabatas maisiņu piešūšana [tiešsaiste]. 

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=aJw6oMwuJ94 [skatīts 07.03.2019]. 

Rāvējslēdzēja automatizēta piešūšana pie priekšmalām [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=61GcqIbp1Jk [skatīts 07.03.2019]. 

Rāvējslēdzēja piešūšana ar divadatu mašīnu [tiešsaiste]. Pieejams (vācu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=nSr6dwTcvDE [skatīts 07.03.2019]. 

Sīkdetaļu pusautomātiska apšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJifYpiDFRU [skatīts 07.03.2019]. 
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Staras automatizēta apdiegšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=4iHPN1ju9Rs [skatīts 07.03.2019]. 

Staras automatizēta savienošana ar oderi – griezummalas apdiegšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/ 

vācu valodā): https://www.youtube.com/watch?v=sR9oucn_09c [skatīts 07.03.2019]. 

Uzšūto kabatu automatizēta apdare un uzšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=GU98BSQGb7U [skatīts 07.03.2019]. 

Uzšūto kabatu automatizēta augšmalas atšūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=y3vyDG-1OIE [skatīts 07.03.2019]. 

Uzšūto kabatu automatizēta uzšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xh6s91kONMY; 

https://www.youtube.com/watch?v=MA0ChzutxPE; https://www.youtube.com/watch?v=A-20lHvb21k; 

https://www.youtube.com/watch?v=OINoJCeypAA; https://www.youtube.com/watch?v=Ky1BWe7JJ1Q 

[skatīts 07.03.2019]. 

Tēmai “Dažādu šūto izstrādājumu izgatavošana” 

Autosēdekļu stepēšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): https://www.youtube.com/watch?v=-

mvUs_pOxTQ [skatīts 07.03.2019]. 

Bikšu šūšanas iekārtas DURKOPP ADLER [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): 

http://www.duerkopp-

adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/technology_praxis/da_tp_trousers_previ

ew_01-2012.pdf [skatīts 07.03.2019]. 

Blūžu šūšanas iekārtas DURKOPP ADLER [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): 

http://www.duerkopp-

adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/technology_praxis/mp_ladies_blouses_0

6-2007.pdf [skatīts 07.03.2019]. 

Brunču apstrāde ar JUKI iekārtām [tiešsaiste]. Pieejama (angļu valodā): 

http://www.juki.co.jp/industrial_e/products_e/itemlist/skirt/ [skatīts 07.03.2019]. 

Džinsu šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=CIPMYwbuFp8 [skatīts 

07.03.2019]. 

HTA iekārtas [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): www.veit-group.com [skatīts 07.03.2019]. 

Krekla aproces sagatavošana un piešūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=5vL6BczNe6I [skatīts 07.03.2019]. 

Krekla HTA [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=pe5sERTgaTM [skatīts 

07.03.2019]. 
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Krekla piedurknes aizdare ar aizdarsloksnēm [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=iOurPV34xXo [skatīts 07.03.2019]. 

Krekla stāvatliektas apkakles sagatavošana un iešūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=zjZoMbGbGDQ [skatīts 07.03.2019]. 

Krekla šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=Fmd6vHDfMYw [skatīts 07.03.2019]. 

Lentes uzšūšana polokrekla kaklē [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=k1Y-

d9u_4V4 [skatīts 07.03.2019]. 

Mēteļa rūpnieciskās apstrādes apskats – drēbnieka redzējums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=GEL9uQzsYqg [skatīts 07.03.2019]. 

Pārlaidumšķirtnes apstrāde vidusvīlē – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=nRmXlhZa1n8 [skatīts 07.03.2019]. 

Polokrekla šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=QPor7WBIZNA [skatīts 

07.03.2019]. 

T krekla lejasmalas atšūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=9rC141oForE 

[skatīts 07.03.2019]. 

T krekla šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=-CCcgRT3RcI [skatīts 

07.03.2019]. 

T krekla šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=zLkNgkzx-wI [skatīts 

07.03.2019]. 

Trikotāžas jaciņas šūšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=C3Ak5W0jnIw 

[skatīts 07.03.2019]. 

Vīriešu kreklu šūšanas iekārtas DURKOPP ADLER [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): 

http://www.duerkopp-

adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/technology_praxis/mp_mens_shirt_05-

2007.pdf [skatīts 07.03.2019]. 

Žakešu un kostīmjaku šūšanas iekārtas DURKOPP ADLER [tiešsaiste]. Pieejams (angļu/vācu valodā): 

http://www.duerkopp-

adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/technology_praxis/da_tp_jacket_blazer_

preview_01-2012.pdf [skatīts 07.03.2019]. 

Žakete. 3 meistari [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=PGv7HaQYJG0 [skatīts 

07.03.2019]. 

Žaketes detaļu precizēšana – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=oULuD1tdQ2E [skatīts 07.03.2019]. 
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Žaketes ietvarkabatu šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=urJ8jzYNE6s [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes krūšu iešuvju apstrāde – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=dML9243ET7w [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes līstītes kabata – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=ESeDNHwfddk [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes mugurdaļas apstrāde – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=GHTOFrQITiU [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes mugurdaļas HTA – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=jqsSm6tLSlM [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes noslēguma apstrāde [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=teTN4B4LT5Y [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes oderes šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=xUOl3UrloJo [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes piedurkņu šūšana [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=cdUmJwxd7jc [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes priekšdaļas starpliku pakete – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=eBZrSqdA8qc [skatīts 07.03.2019]. 

Žaketes priekšmalu apstrāde – drēbnieka veikums [tiešsaiste]. Pieejams (krievu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=wru5YMnxguQ [skatīts 07.03.2019]. 

Tēmai “Vīļu metināšana” 

Drānu metināšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=uVZGpfYyvxw [skatīts 

07.03.2019]. 

Drānu metināšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=8a7HRmXBJx0 [skatīts 

07.03.2019]. 

Karstā gaisa metināšanas iekārtas piemērs Pfaff 8330 [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=zd1XCbI8WyY [skatīts 07.03.2019]. 

Karstā gaisa metināšanas iekārtas piemērs Pfaff 8330 [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=8DxFhm8S8ok [skatīts 07.03.2019]. 

Lāzermetināšanas shēma un iekārtas paraugs Pfaff ProLas [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=RvnUX3RAZOA [skatīts 07.03.2019]. 

TG Flex C tipa dielektriskās metināšanas iekārtas [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2vAMjQsA [skatīts 07.03.2019]. 
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TG Flex C tipa dielektriskās metināšanas iekārtas [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=JKyEQCMEgiE [skatīts 07.03.2019]. 

Ultraskaņas metināšanas iekārtas, tās spiedruļļu un šuvju paraugs. Paff 8312 [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqvpGNBkbOA [skatīts 07.03.2019]. 

Ultraskaņas metināšanas iekārtas, tās spiedruļļu un šuvju paraugs. Paff 8312 [tiešsaiste]. Pieejams 

(angļu valodā): https://www.youtube.com/watch?v=hb_ebmdL8GA [skatīts 07.03.2019]. 

Tēmai “Apģērba marķēšana” 

Šujmašīna etiķešu uzšūšanai [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=W_zXhKDJrrw 

[skatīts 07.03.2019]. 

Tēmai “Gatavu izstrādājumu pakošana” 

Gatavu izstrādājumu pakošanas iekārta pakārtiem izstrādājumiem [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=s_6GN3Zidm8 [skatīts 07.03.2019]. 

Gatavu izstrādājumu pakošanas iekārta salocītiem izstrādājumiem [tiešsaiste]. Pieejams (angļu 

valodā): https://www.youtube.com/watch?v=TuRwcxL4lv4&feature=related [skatīts 07.03.2019]. 

Tēmai “Drānu piegriešana” 

Automatizēta klāšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Std6vYDYEQM 

[skatīts 07.03.2019]. 

Automatizēta klāšanas iekārta [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=JHnGggHmyiA [skatīts 07.03.2019]. 

Automatizēta marķēšanas iekārta [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4DHakifRKM [skatīts 07.03.2019]. 

Automatizētas klāšanas klājrati [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.gerbertechnology.com/fashion-apparel/sourcing-production/gerberspreader-250s/ 

[skatīts 07.03.2019]. 

Automatizētas piegriešanas iekārtas galvenās sastāvdaļas [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=34aciBJpuQ4 [skatīts 07.03.2019]. 

Diskveida naža piegriešanas iekārta [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=qC9g6GuU3b8 [skatīts 07.03.2019]. 

Divlīniju taisnā slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=feF76tXMFxg [skatīts 07.03.2019]. 
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Drānas apgriešana tās garumā ar diskveida nazi [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=EXJjDSOd_6U [skatīts 07.03.2019]. 

Drānas manuāla klāšana [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=3zvhniTWhpY 

[skatīts 07.03.2019]. 

Drānas rullis uz manuāli pārvietojamiem klājratiem [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=XVZiTF69d5s [skatīts 07.03.2019]. 

Lāzergriešanas iekārta [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=ubZJWkRaYks 

[skatīts 07.03.2019]. 

Lentes naža piegriešanas iekārta [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=2iAz9VfPXcc [skatīts 07.03.2019]. 

Taisnā naža piegriešanas iekārta [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=f9LVaek03oQ [skatīts 07.03.2019]. 

Tēmai “Higrotermiskās apstrādes iekārtas” 

Balsta tvaika manekens plecģērbiem [tiešsaiste]. Pieejams (vācu valodā): 

https://youtu.be/eNHe156tViA [skatīts 07.03.2019]. 

Beigu apstrādes tunelis [tiešsaiste]. Pieejams (vācu valodā): https://youtu.be/0XDKFaLdnHg [skatīts 

07.03.2019]. 

Drānas mitrināšanas un gludināšanas iekārta [tiešsaiste]. Pieejams (ķīniešu valodā): 

https://youtu.be/Z0sbGF33cqo [skatīts 07.03.2019]. 

Gludināšanas galdu konstrukcijas [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMuW5WYlC6g [skatīts 07.03.2019]. 

Konsolveida tvaika manekens gurnģērbiem [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=7k30Udtva_M [skatīts 07.03.2019]. 

Speciālā daudzpozīciju karuseļveida prese [tiešsaiste]. Pieejams: https://youtu.be/wOliOH7nJqg 

[skatīts 07.03.2019]. 

Speciālā daudzpozīciju vertikālā prese [tiešsaiste]. Pieejams: https://youtu.be/5UdYG1fV4G0 [skatīts 

07.03.2019]. 

Speciālā divu pozīciju prese [tiešsaiste]. Pieejams: https://youtu.be/AM5yKKxfI1U [skatīts 07.03.2019]. 

Speciālā vertikālā prese [tiešsaiste]. Pieejams: https://youtu.be/pxMm4yq0sMg [skatīts 07.03.2019]. 

Speciālā vienas pozīcijas prese [tiešsaiste]. Pieejams: https://youtu.be/m1ys4SLR7Zo [skatīts 

07.03.2019]. 

Universālā prese [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=kBJ4yKHDbK8 [skatīts 

07.03.2019]. 
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Tēmai “Rūpnieciskās šūšanas iekārtas” 

Daudzlīniju taisnā cilpdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=NABUR0ZV-aY [skatīts 07.03.2019]. 

Izšūšanas slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://youtu.be/VmVHoUqXnS4 [skatīts 07.03.2019]. 

Izšūšanas šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams: https://youtu.be/xmNUbDbYVts [skatīts 07.03.2019]. 

Nostiprinājumšuves slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): https://youtu.be/e4v-

EA8TCFE [skatīts 07.03.2019]. 

Pogcaurumu izšūšanas šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://youtu.be/syTWnM6fWFo [skatīts 07.03.2019]. 

Pogu piešūšanas slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://youtu.be/45WwZQ_rFZI [skatīts 07.03.2019]. 

Slēptās šuves cilpdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams: https://youtu.be/B4mdpSqZch8 [skatīts 

07.03.2019]. 

Trīslīniju nosegumšuves cilpdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Nn1HxcQ-4s [skatīts 07.03.2019]. 

Vienadatas pogcauruma slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=OaxhNYbwUmQ [skatīts 07.03.2019]. 

Vienadatas taisnā slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFxJwWQj3S8 [skatīts 07.03.2019]. 

Vienlīnijas taisnā slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=2PJII-fOnp4 [skatīts 07.03.2019]. 

Vienlīnijas zigzaga slēgdūriena šujmašīna [tiešsaiste]. Pieejams (angļu valodā): 

https://www.youtube.com/watch?v=7-7mXv8l2v8 [skatīts 07.03.2019]. 
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ATTĒLU SARAKSTS 

1. 1.1. attēls. Tekstilšķiedru klasifikācija. I. Baltiņa, I. Šroma.

2. 1.2. attēls. Kokvilnas audzētājvalstis pasaulē. Veidots pēc: https://mapchart.net/world.html

3. 1.3. attēls. Kokvilnas šķiedras uz sēklas. I. Baltiņa, I. Šroma. 

4. 1.4. attēls. Kokvilnas šķiedras mikroskopā (400 reižu palielinājums). I. Baltiņa, I. Šroma.

5. 1.5. attēls. Kokvilnas šķiedru izvijums. I. Baltiņa, I. Šroma.

6. 1.6. attēls. Atvērta kokvilnas pogaļa. I. Baltiņa, I. Šroma.

7. 1.7. attēls. Lina stiebra uzbūve. G. Zommere, A. Viļumsone, D. Kalniņa, R. Soliženko, V.

Stramkalne. Linu un kaņepju šķiedru uzbūves un celulozes satura salīdzinoša analīze.

8. 1.8. attēls. Lielākās linu audzētājvalstis. Veidots pēc:

https://mapchart.net/world.html 

9. 1.9. attēls. Linšķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma.

10. 1.10. attēls. Linšķiedras mikroskopā (400 reižu palielinājums). I. Baltiņa, I. Šroma. 

11. 1.11. attēls. Kaņepāju šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

12. 1.12. attēls. Džutas šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

13. 1.13. attēls. Vilnas šķiedru audzētājvalstis. Veidots pēc: 

https://mapchart.net/world.html 

14. 1.14. attēls. Kultivētā zīda audzētājvalstis. Veidots pēc:  

https://mapchart.net/world.html 

15. 1.15. attēls. Jēlzīds. I. Baltiņa, I. Šroma. 

16. 1.16. attēls. Kokoni. I. Baltiņa, I. Šroma. 

17. 1.17. attēls. Filamentu formēšanas veidi: a) – slapjais formēšanas paņēmiens no 

polimēra šķīduma; b) – slapjais formēšanas paņēmiens no polimēra šķīduma; c) – 

formēšana no polimēra kausējuma. I. Baltiņa, I. Šroma. 

18. 1.18. attēls. Filjeras atveru un filamentu šķērsgriezuma formas. I. Baltiņa, I. Šroma. 

19. 1.19. attēls. Dzija. I. Baltiņa, I. Šroma. 

20. 1.20. attēls. Multifilamentārs pavediens. I. Baltiņa, I. Šroma. 

21. 1.21. attēls. Monopavediens. I. Baltiņa, I. Šroma. 

22. 1.22. attēls. Šķeterēti pavedieni: a) – vienkārtīgs pavediens; b), c) – šķeterēti pavedieni; 

d), e) – dubultšķeterēti pavedieni. I. Baltiņa, I. Šroma. 

23. 1.23. attēls. Kārtota dzija. I. Baltiņa, I. Šroma. 

24. 1.24. attēls. Stiegrots pavediens. I. Baltiņa, I. Šroma. 

25. 1.25. attēls. Teksturēts pavediens. I. Baltiņa, I. Šroma.  

26. 1.26. attēls. S un Z groduma pavedieni. I. Baltiņa, I. Šroma. 

27. 1.27. attēls. Audums. I. Baltiņa, I. Šroma. 

28. 1.28. attēls. Audumi: a) – apdrukāts; b) – uzkārsts audums. I. Baltiņa, I. Šroma. 

29. 1.29. attēls. 1.27. attēlā dotā auduma pinuma grafiskais zīmējums. I. Baltiņa, I. Šroma. 

30. 1.30. attēls. Audekla pinuma audums un tā raports. I. Baltiņa, I. Šroma. 

31. 1.31. attēls. Audekla atvasinātie pinumi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

32. 1.32. attēls. Sarža pinumu audumi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

33. 1.33. attēls. Saržs. I. Baltiņa, I. Šroma. 

34. 1.34. attēls. Pastiprinātie sarži. I. Baltiņa, I. Šroma. 

35. 1.35. attēls. Atvasinātie sarži. I. Baltiņa, I. Šroma. 

36. 1.36. attēls. Audums saliktā sarža pinumā. I. Baltiņa, I. Šroma. 

37. 1.37. attēls. Satīna pinumi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

38. 1.38. attēls. Atlass. I. Baltiņa, I. Šroma. 

39. 1.39. attēls. Nepareizie satīni. I. Baltiņa, I. Šroma. 
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40. 1.40. attēls. Kombinēto pinumu audumi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

41. 1.41. attēls. Sarežģīto pinumu audumi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

42. 1.42. attēls. Žakardaudumi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

43. 1.43. attēls. Adījumu veidi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

44. 1.44. attēls. Cilpu stabiņš un cilpu rinda šķērsadījumā. I. Baltiņa, I. Šroma. 

45. 1.45. attēls. Cilpu stabiņš un cilpu rinda garenadījumā. I. Baltiņa, I. Šroma.  

46. 1.46. attēls. Šķērsadījumi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

47. 1.47. attēls. Garenadījuma drānas. I. Baltiņa, I. Šroma. 

48. 1.48. attēls. Neaustās drānas. I. Baltiņa, I. Šroma. 

49. 1.49. attēls. Stiepes robežstiprības un relatīvā pagarinājuma noteikšana. J. Dāboliņš. 

50. 1.50. attēls. Dānas krāsnoturības novērtēšana pēc pelēkās krāsas skalas. J. Dāboliņš. 

51. 1.51. attēls. Drānas gaiscaurlaidības noteikšana. J. Dāboliņš. 

52. 1.52. attēls. Drānas nesamērcējamības pārbaude. I. Baltiņa. 

53. 1.53. attēls. Oderdrānas. I. Šroma. 

54. 1.54. attēls. Termokausējamo līmvielu pārklājumu veidi uz drānām. Zhang, Kan 2018, 

1230.

55. 1.55. attēls. Termokausējamās līmvielas uz dažādām līmējamām starplikām. I. Šroma. 

56. 1.56. attēls. Termokausējamās eģlentes: a) neaustās drānas līmeģe; b) neaustās 

drānas līmeģe ar nostiprinošo šuvi; c) neaustās drānas līmeģe ar uzšūtu kordu. I. Šroma. 

57. 1.57. attēls. Termokausējama polimēra tīmeklis: a) nesagriezts un b) sagriezts lentē. 

I. Šroma.

58. 1.58. attēls. Nedalāma rāvējslēdzēja uzbūve. ISO 10750:2015, Footwear – Test method 

for slide fasteners – Attachment strength of end stops. 

59. 1.59. attēls. Dalāmie rāvējslēdzēji: a) abos galos paverams spirālveida slēptais; b) abos

galos paverams spirālveida redzamais; c) tikai augšgalā paverams metālzobiņu

rāvējslēdzējs. I. Šroma.

60. 1.60. attēls. Pogas: a) ar četriem un diviem atvērumiem; b) ospogas; c) iekniedējamā 

poga. I. Šroma.

61. 1.61. attēls. Spiedpogas. I. Šroma. 

62. 1.62. attēls. Membrāndrānas: a) divslāņu membrāndrāna; b) trīsslāņu 

membrāndrāna. I. Baltiņa, I. Šroma. 

63. 1.63. attēls. 3D spraislājdrāna. I. Šroma. 

64. 1.64. attēls. Ūdens pile uz ūdens necaurlaidīgas drānas virsmas. I. Šroma. 

65. 1.65. attēls. Elektrovadoši pavedieni. I. Šroma. 

66. 1.66. attēls. Vieda velosipēdista jaka. M. Grecka. 

67. 1.67. attēls. Zeķes ar ieadītiem spiedes sensoriem. A. Okss, A. Kataševs. 

68. 2.1. attēls. Drānas klāšanas galds ar palīglīdzekļiem. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.kanstec.com.pl/produkty/38-lagowarka-reczna.html 

69. 2.2. attēls. Drānas klājumu veidi: a) vienkārtas klājums; b) daudzkārtu klājums; c)

daudzkārtu pakāpienklājums. U. Briedis.

70. 2.3. attēls. Lekālu izvietojums uz papīra. Viļumsone-Nemes 2012.

71. 2.4. attēls. Drānas manuālā klāšana kārtu klājumā. U. Briedis.

72. 2.5. attēls. Lekālu izvietojuma fiksēšana uz klājuma virskārtas un klājuma sastiprināšana

kopā. U. Briedis.

73. 2.6. attēls. Drānas klāšana ar virspusi uz augšu vienā virzienā. U. Briedis.

74. 2.7. attēls. Drānas klāšana ar virspusi uz leju vienā virzienā. U. Briedis.

75. 2.8. attēls. Drānas klāšana ar virspusi uz augšu abos virzienos. U. Briedis.

76. 2.9. attēls. Drānas klāšana ar virspusēm kopā vienā virzienā. U. Briedis.

77. 2.10. attēls. Drānas klāšana ar virspusēm kopā abos virzienos. U. Briedis. 
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78. 2.11. attēls. Automatizēta klāšanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

http://amatec.no/assets/files/Brosjyrer/Gerber/XLs125_IndFabs_E.pdf 

79. 2.12. attēls. Automatizētās klāšanas klājrati. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.gerbertechnology.com/fashion-apparel/sourcing-

production/gerberspreader-250s/ 

80. 2.13. attēls. Drānas apgriešana tās garumā ar diskveida nazi. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.bkritalia.com/images/products/originals/18-complex.jpg 

81. 2.14. attēls. Pārvietojams klājuma gala satvērējs. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.inventex.eu/en/oferta/invenspread-mj1-automatic-spreading-machine/ 

82. 2.15. attēls. Platforma operatoram. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.celrose.co.za/images/dsc02890.jpg 

83. 2.16. attēls. Gari klāšanas galdi. U. Briedis. 

84. 2.17. attēls. Manuālās piegriešanas galvenie raksturotāji. U. Briedis. 

85. 2.18. attēls. Klājuma sadalīšana daļās. Viļumsone-Nemes 2012. 

86. 2.19. attēls. Sākotnēji ar uzlaidi piegriezta detaļa. Viļumsone-Nemes 2012. 

87. 2.20. attēls. Paka ar precīzi piegrieztām detaļām. Viļumsone-Nemes 2012. 

88. 2.21. attēls. Montāžiezīmju iegriezumi un urbumi griezumdetaļās. Viļumsone-Nemes 

2012. 

89. 2.22. attēls. Adaturbis griezumdetaļu iezīmju urbšanai. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.youtube.com/watch?v=aimYVj9R8DY 

90. 2.23. attēls. Taisnā naža piegriešanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

http://en.hoffman.com.pl/36,Straight-knife-machine-HF-120s 

91. 2.24. attēls. Diskveida naža piegriešanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

http://en.hoffman.com.pl/30,Round-knife-machine-HF-60 

92. 2.25. attēls. Lentes naža piegriešanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

http://en.hoffman.com.pl/18,Band-knife-machine-HF-200T-500 

93. 2.26. attēls. Taisnā naža piegriešanas iekārtas regulāri apkopjamās daļas. Pieejams 

tiešsaistē: https://www.eastmancuts.com/product/blue-streak-ii-2/ 

94. 2.27. attēls. Diskveida naža piegriešanas iekārtas regulāri apkopjamās daļas. 

Pieejams tiešsaistē: https://www.eastmancuts.com/product/standard-cardinal/ 

95. 2.28. attēls. Automatizētā marķēšanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4DHakifRKM 

96. 2.29. attēls. Automatizētās piegriešanas iekārtas galvenās sastāvdaļas. Pieejams 

tiešsaistē: http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/55072-10750385.jpg 

97. 2.30. attēls. Naža un griešanas galda virsmas mijiedarbība. U. Briedis. 

98. 2.31. attēls. Speciāls metāla aizsargcimds. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.eastmancuts.com/product/gloves 

99. 2.32. attēls. Automatizēta lāzergriešanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

https://youtu.be/Ll1vWIUSRRo 

100. 2.33. attēls. Lāzergriešanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: www.db.lv/486720/fb 

101. 3.1. attēls. Taisnais sašūšanas slēgdūriens (301. klase). ISO 4915-1991. 

102. 3.2. attēls. Slēgdūriena šujmašīnas darba instrumenti. U. Briedis. 

103. 3.3. attēls. Divdiegu taisnais sašūšanas cilpdūriens 401.kl. ISO 4915-1991. 

104. 3.4. attēls. Cilpdūriena šujmašīnas galvenie darba instrumenti. U. Briedis. 

105. 3.5. attēls. Drānas pārbīdes zobstieņa trajektorijas maiņa šujmašīnā. Pieejams tiešsaistē: 

https://youtu.be/2GnAaQtt2RA 

106. 3.6. attēls. Šujmašīnas eļļošanas sistēmas: a) adatas stieņa, diega pievilcēja un kuģīša 

daļas neeļļo; b) adatas stieņa un diega pievilcēja daļas neeļļo, kuģīša daļu eļļo pēc 

standartmetodes; c) adatas stieņa un diega pievilcēja daļas eļļo ar minimālu eļļas 
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daudzumu, kuģīša daļu eļļo pēc standartmetodes. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.juki.co.jp/industrial_e/download_e/catalog_e/ddl9000b.pdf 

107. 3.7. attēls. Šujmašīnas motors galvenās vārpstas galā un elektrības patēriņa samazinājums 

jaunākajiem šujmašīnu modeļiem. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.juki.co.jp/industrial_e/download_e/catalog_e/ddl9000b.pdf 

108. 3.8. attēls. Paklāja šūšanas automatizēts komplekss. Pieejams tiešsaistē: 

https://youtu.be/iLZZy4SMCcw 

109. 3.9. attēls. HTA iekārtu klasifikācija. U. Briedis. 

110. 3.10. attēls. Drānas mitrināšanas un gludināšanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.quick-jw.com/en/products-look.aspx?id=274 

111. 3.11. attēls. Gludināšanas galdu konstrukcijas a) ar vienu atbalstu; b) ar konsoli uz 

viena atbalsta; c) ar četriem atbalstiem. Pieejams tiešsaistē: 

http://cleanandwash.hu/index4c65.html?mod=product&mainID=25# 

112. 3.12. attēls. Tvaicēšanas iekārta cepurēm. Pieejams tiešsaistē: 

https://alux.pl/en/product/1/wa-30 

113. 3.13. attēls. Tvaicēšanas iekārta adījumiem. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.youtube.com/watch?v=lCQgxwZW2Bk 

114. 3.14. attēls. Vīriešu uzvalku gludināšanas galds. Pieejams tiešsaistē: 

https://alux.pl/en/product/1/wa-111 

115. 3.15. attēls. Tvaika ģenerators diviem. Pieejams tiešsaistē: http://www.ghidini-

gb.it//files/products/0/28/0.jpg 

116. 3.16. attēls. Tvaika ģenerators četriem gludekļiem. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.ghidini-gb.it/en/product/maxi-16-28 

117. 3.17. attēls. Tvaika manekens plecģērbiem – balsta manekens. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.youtube.com/watch?v=7k30Udtva_M 

118. 3.18. attēls. Tvaika manekens gurnģērbiem – konsolveida manekens. Pieejams 

tiešsaistē: https://youtu.be/eNHe156tViA 

119. 3.19. attēls. Plecģērbu manekens bez apvalka ar presēšanas plāksnēm. Pieejams 

tiešsaistē: http://www.macpi.com/public/prodotti/379.jpg 

120. 3.20. attēls. Plecģērbu manekens ar cietu apvalku un presēšanas plāksnēm. Pieejams 

tiešsaistē: https://www.veit.de/wp-content/uploads/2017/11/SF26_2.jpg 

121. 3.21. attēls. Šūto izstrādājumu beigu apstrādes tunelis. Pieejams tiešsaistē: 

https://youtu.be/0XDKFaLdnHg 

122. 3.22. attēls. Beigu HTA apstrādes tuneļa uzbūve. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.veit.de/wp-content/uploads/2018/06/8657_TransporthakensystemRot.jpg 

123. 4.1. attēls. Termokontakta metināšana ar iekšējo savienojuma vietas karsēšanu (drānas 

biezums > 2 mm). Клеткин 1979. 

124. 4.2. attēls. Karstā gaisa metināšanas procesa shēma. Jones, Stylios 2013. 

125. 4.3. attēls. Karstā gaisa metināšanas iekārtas piemērs: Pfaff 8330. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.pfaff-industrial.com 

126. 4.4. attēls. Hidrostatiskā spiediena iekārtas piemērs: Pfaff 95-257 514-94/001. Pieejams 

tiešsaistē: http://www.triumph-needle.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/PFAFF-8303-

Leaflet.pdf 

127. 4.5. attēls. Augstfrekvences strāvas metināšanas iekārtas darba instrumenti (elektrodi) ar 

augšējā elektroda vairogu. RTU studente S. Lūka. 

128. 4.6. attēls. TG Flex C tipa dielektriskās metināšanas iekārta. Pieejams tiešsaistē: 

www.forsstrom.com 
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129. 4.7. attēls. Ultraskaņas metināšanas iekārtas, tās spiedruļļu un šuvju piemērs: Pfaff 8312. 

Pieejams tiešsaistē: http://www.pfaff-industrial.com/pfaff/en/product-

range/Welding%20machines/8312%20CS 

130. 4.8. attēls. Lāzermetināšanas shēma un iekārtas piemērs Pfaff ProLas. EC CONTRACT COOP-

CT-2005-017614. Automated Laser Welding for Textiles. 

131. 4.9. attēls. Hermetizēta šūtā nolocījumvīle. Instruction manual and guide for effective 

waterproofing of sewn seams ©1992. - 2011. 

132. 4.10. attēls.  Ūdens caurlaidība hermetizētai un nehermetizētai šūtai vīlei. Instruction 

manual and guide for effective waterproofing of sewn seams ©1992. - 2011. 

133. 4.11. attēls. Hermetizācijas lenšu novietošana uzglabāšanai: a) pareizs novietojums 

uzglabāšanai; b) nepareizs novietojums uzglabāšanai. Instruction manual 1992-2011 

134. 4.12. attēls. Iešuvju atzīmēšana uz drānas detaļas iekšpuses. A. Kalnāja. 

135. 4.13. attēls. Nogludināta un atgludināta iešuve. A. Kalnāja. 

136. 4.14. attēls. Pārgrieztās iešuves. A. Kalnāja. 

137. 4.15. attēls. Dažādas ieloces. A. Kalnāja. 

138. 4.16. attēls. Atdaļas dažādu apģērba pamatdetaļās. A. Kalnāja. 

139. 4.17. attēls. Vienslāņa atdaļas plecģērbos. A. Kalnāja. 

140. 4.18. attēls. Divslāņu (a, b) un atstāvošā atdaļa (c). A. Kalnāja. 

141. 4.19. attēls. Sasienama apšūta josta. A. Kalnāja. 

142. 4.20. attēls. Jostturi. A. Kalnāja. 

143. 4.21. attēls. Uzšūtās kabatas sagatavošana. A. Kalnāja. 

144. 4.22. attēls.  Kabatas uzšūšana. A. Kalnāja. 

145. 4.23. attēls.  Pārloka sagatavošana. A. Kalnāja. 

146. 4.24. attēls. Pārloka uzšūšana. A. Kalnāja. 

147. 4.25. attēls.  Uzšūtas oderētās kabatas sagatavošana un uzšūšana. A. Kalnāja. 

148. 4.26. attēls.  Slīpo vīlē iešūto sānkabatu apstrāde. A. Kalnāja. 

149. 4.27. attēls. Pārlaidumšķirtnes apstrāde. A. Kalnāja. 

150. 4.28. attēls.  Saduršķirtne ar paplatinātām vīļuzlaidēm. A. Kalnāja. 

151. 4.29. attēls. Slēptā rāvējslēdzēja aizdare. A. Kalnāja. 

152. 4.30. attēls.  Sieviešu bikšu rāvējslēdzēja asimetriskā aizdare. A. Kalnāja. 

153. 4.31. attēls. Gurnģērba augšmalas apstrāde ar apmalu. A. Kalnāja. 

154. 4.32. attēls. Augšmalas apstrāde ar figurālu piejostu. A. Kalnāja. 

155. 4.33. attēls.  Atsevišķi grieztas garenlocītas (taisnas) piejostas. A. Kalnāja. 

156. 4.34. attēls.  Priekšmala ar nolocītu malu. A. Kalnāja. 

157. 4.35. attēls.  Priekšmala ar aizdarsloksni. A. Kalnāja. 

158. 4.36. attēls.  Pogcaurumu izvietojums. A. Kalnāja. 

159. 4.37. attēls.  Priekšmalu apstrāde ar zemapmalu. A. Kalnāja. 

160. 4.38. attēls.  Roces vai kakles apstrāde ar figurālām apmalām. A. Kalnāja. 

161. 4.39. attēls.  Roces vai kakles apstrāde ar slīpgriezuma apmalu. A. Kalnāja. 

162. 4.40. attēls.  Atlokapkakles apstrāde. A. Kalnāja. 

163. 4.41. attēls.  Atlokapkakles apstrāde oderētiem plecģērbiem. A. Kalnāja. 

164. 4.42. attēls.  Stāvatliektās apkakles apstrāde. A. Kalnāja. 

165. 4.43. attēls. Piedurknes šķēluma apstrāde ar apmalojumvīli. A. Kalnāja. 

166. 4.44. attēls.  Piedurknes pārlaidaizdare ar aizdarsloksnēm. A. Kalnāja. 

167. 4.45. attēls.  Piedurknes lejasmala ar nolocītu vīļuzlaidi. A. Kalnāja. 

168. 4.46. attēls.  Piedurknes lejasmala ar piešūtu aproci. A. Kalnāja. 

169. 4.47. attēls.  Piedurknes plecgala apstrāde un iešūšana. A. Kalnāja. 

170. 4.48. attēls.  Vīlēs iešūtu kabatu apstrāde. A. Kalnāja. 

171. 4.49. attēls. Dažādu iegriezto kabatu apstrāde. A. Kalnāja. 
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172. 4.50. attēls.  Detaļu griezummalu apstrāde. A. Kalnāja. 

173. 4.51. attēls.  Starplikas oderētu plecģērbu priekšdaļas piegriezumdetaļās. A. Kalnāja. 

174. 4.52. attēls.  Starplikas oderētu plecģērbu iesāndaļu, mugurdaļas un piedurkņu 

piegriezumdetaļās. A. Kalnāja. 

175. 4.53. attēls.  Oderes sagatavošana un iešūšana brunčos. A. Kalnāja. 

176. 4.54. attēls.  Kostīmjakas oderes sagatavošana. A. Kalnāja. 

177. 4.55. attēls.  Oderes iešūšana kostīmjakā. A. Kalnāja. 

178. 5.1. attēls.  Šuvēju darba vietas rūpnieciskā uzņēmumā. Pieejams tiešsaistē: 

www.tazabek.kg/news:402096/?embed&pack=one 

179. 5.2. attēls.  Šūšanas cehos nepieciešamie minimālie attālumi, cm, un pusfabrikātu 

padeve. D. Beļakova, veidots pēc Серова 2004. 

180. 5.3. attēls.  Secīgs darba vietu izvietojums plūsmā un atbilstošie izvietojuma 

parametri, cm. D. Beļakova. 

181. 5.4. attēls.  Darbiniekam nepieciešamā platība, cm. D. Beļakova, veidots pēc Серова 

2004. 

182. 5.5. attēls.  Darba vieta un tās parametri (cm), darbiniekam apkalpojot divas iekārtas. 

D. Beļakova. 

183. 5.6. attēls.  Darba vietas iekārtojuma piemērs (attālumi cm): A – mašīna, B – darba 

virsma, C – transportēšanas rati, D – papildu darba virsma, E – zona operatoram, F – papildu 

paaugstināta darba virsma, G – papildu pierīce sīku detaļu novietošanai, 1 – priekšdaļa, 2 – 

priekšdaļa uz papildu darba virsmas, 3 – kabata, 4 – zemapmala. D. Beļakova. 

184. 5.7. attēls.  Darba vietas iekārtošanas parametri. Pieejams tiešsaistē: 

http://costumers-institute.com/costumers-blog/1232-costume-shop-safety 

185. 5.8. attēls.  Sasniedzamības zona darba vietā: a – normāla, b – maksimāla. Darba 

normēšanas metodoloģija, LDDK 2013. 

186. 5.9. attēls.  Darba kustību trajektorija darba vietā: a – pareizi, b – nepareizi. Darba 

normēšanas metodoloģija, LDDK 2013. 

187. 5.10. attēls.  Darba vietu izvietojums ar paralēlu pusfabrikātu pārvietošanu. 

D. Beļakova, veidots pēc Серова 2004. 

188. 5.11. attēls.  Darba vietu izvietojums ar zigzaga veida pusfabrikātu pārvietošanu. 

D. Beļakova, veidots pēc Серова 2004. 

189. 5.12. attēls.  Pārvietošanas un uzskaites procesu automatizācija: Eaton piekaru 

sistēma. Prabir 2018. 

190. 5.13. attēls.  Darba vietu izvietojums, lietojot piekaru transportēšanas sistēmas. 

D. Beļakova, veidots pēc Серова 2004. 

191. 5.14. attēls.  Darba laika izlietojums, normējamā un nenormējamā laika sastāvdaļas. 

D. Beļakova, veidots pēc Пашуто 2005. 

192. 6.1. attēls.  Modeļa izstrāde: a) mākslinieciskā skice; b) etalonparaugs; c) tehniskais 

zīmējums – priekšskats, mugurskats. A. E. Kasparsone, RTU studente. 

193. 6.2. attēls.  Modeļa tehniskās dokumentācijas izveide apģērba projektēšanas 

datorsistēmās. Pieejams tiešsaistē: https://www.lectra.com/en/products/lectra-fashion-plm-

4-0 

194. 6.3. attēls.  Brunču modeļa tehniskais zīmējums. E. Lapkovska, RTU studente. 

195. 6.4. attēls.  Modeļa tehniskais zīmējums ar gatava izstrādājuma mērīšanas vietu 

norādēm. E. Lapkovska, RTU studente. 

196. 6.5. attēls.  Lekālu izvietojuma piemērs. D. Ulmkalne, RTU studente. 

197. 6.6. attēls.  Apģērba modelis ar moduļu apstrādes griezumshēmām. E. Lapkovska, 

RTU studente. 

198. 6.7. attēls.  Apģērba sastāva un kopšanas etiķetes piemērs. I. Ziemele. 
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199. 6.8. attēls.  Zīmola un drānu sastāva, kopšanas etiķešu shematiski attēli. 

E. Lapkovska, RTU studente. 

200. 6.9. attēls.  Zīmola un kopšanas etiķešu izvietojums blūzē. E. Lapkovska, RTU 

studente. 

201. 6.10. attēls.  Zīmola un kopšanas etiķešu izvietojums brunčos un biksēs. E. Lapkovska, 

RTU studente. 

202. 6.11. attēls.  Garderobes kastes paraugs. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.smurfitkappa.com/vHome/lv/Products/Pages/Wardrobe_Boxes.aspx 

Jauna modeļa izstrādes tehniskās dokumentācijas uzdevumos izmantoti RTU studenšu 

J. Aleksandravičutes un E. Lapkovskas zīmējumi. 

  

https://www.smurfitkappa.com/vHome/lv/Products/Pages/Wardrobe_Boxes.aspx
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TABULU SARAKSTS 

1. 1.1. tabula. Kokvilnas šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

Attēls: 

https://baumwollboerse.de/en/lizenzen/ 

2. 1.2. tabula. Linšķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

3. 1.3. tabula. Vilnas šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

Attēls: 

https://www.woolmark.com/brands/ 

4. 1.4. tabula. Zīda šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

5. 1.5. tabula. Viskozes šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

6. 1.6. tabula. Modālviskozes tekstiliju kopšana. I. Baltiņa, I. Šroma. 

7. 1.7. tabula. Liocela šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

8. 1.8. tabula. Acetāta, triacetāta šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

9. 1.9. tabula. Poliamīda šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

10. 1.10. tabula. Poliestera šķiedras. I. Baltiņa, I. Šroma. 

11. 1.11. tabula. Kopšana. I. Baltiņa, I. Šroma. 

12. 1.12. tabula. Apģērba izgatavošanā lietotie šujamdiegi. I. Baltiņa, I. Šroma. 

13. 1.13. tabula. Dažāda smalkuma (Nr.) sintētisko šujamdiegu lietojums apģērba 

izgatavošanā. I. Šroma, tabula veidota pēc šujamdiegu ražotāju A&E Gütermann 

(https://www.guetermann.com/en) un AMANN Group (https://www.amann.com) mājaslapā 

pieejamās informācijas. 

14. 1.14. tabula. Šujamdiegu uztinuma veidi apģērba izgatavošanai. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.amann.com/products/product/isa-isabob/ 

15. 1.15. tabula. Līmdrānas ar termokausējamu līmvielu regulāru punktu pārklājumiem. 

I. Baltiņa, I. Šroma.

16. 1.16. tabula. Līmes savienojumu kvalitātes rādītāji. I. Baltiņa, I. Šroma. 

17. 1.17. tabula. Termokausējamie līmmateriāli. I. Baltiņa, I. Šroma. 

18. 1.18. tabula. Furnitūras veidi pēc tās lietojuma/uzdevuma apģērbā. I. Šroma. 

19. 1.19. tabula. Rāvējslēdzēju veidi pēc to dažādiem raksturotājiem. I. Šroma. 

20. 1.20. tabula. Apģērba aizdarņi. I. Šroma. 

21. 2.1. tabula. Drānas klāšanas paņēmieni. U. Briedis. 

22. 2.2. tabula. Drānas klāšanas metodes. U. Briedis. 

Attēli: 

Pinghu Hengyun Garment Machinery Co., Ltd. 

http://www.chinahyun.com/en/product/v/?c=2&p=3& 

Eastman Machine. http://www.directindustry.com/prod/eastman-machine-

company/product-54829-1867417.html#product-item_436427 

Garmenttech service trading investment company Limited 

http://garmenttech.org/files/upload/SAN%20PHAM/may%20in%20so%20do/MAY%20TRAI%20

VAI/MAY-TRAI-VAI-TU-DONG.JPG 

23. 2.3. tabula. Klāšanas veidu salīdzinājums. U. Briedis. 

24. 2.4. tabula. Manuālās piegriešanas iekārtu pazīmes. U. Briedis. 

25. 2.5. tabula. Manuālās un automatizētās piegriešanas salīdzinājums. U. Briedis. 

26. 3.1. tabula. Dūrienu formēšanās veidi. ISO 4915-1991. 

27. 3.2. tabula. Mašīnu specializācija. U. Briedis. 

Attēli: 

http://www.juki.co.jp/industrial_j/common/image/product_images/ddl8000a.jpg 

http://www.chinahyun.com/en/product/v/?c=2&p=3&
http://www.directindustry.com/prod/eastman-machine-company/product-54829-1867417.html#product-item_436427
http://www.directindustry.com/prod/eastman-machine-company/product-54829-1867417.html#product-item_436427
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https://www.youtube.com/watch?v=OaxhNYbwUmQ 

http://www.juki.co.jp/industrial_j/common/image/product_images/lbh1790an.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=yFxJwWQj3S8 

28. 3.3. tabula. Šujmašīnu iedalījums atbilstoši šuvju veidam. U. Briedis. 

Attēli: 

https://www.youtube.com/watch?v=2PJII-fOnp4 

https://www.youtube.com/watch?v=feF76tXMFxg 

https://www.youtube.com/watch?v=NABUR0ZV-aY 

https://www.youtube.com/watch?v=7-7mXv8l2v8 

https://www.youtube.com/watch?v=8Nn1HxcQ-4s 

https://youtu.be/DYlek07Xxj8 

https://youtu.be/e4v-EA8TCFE 

https://youtu.be/45WwZQ_rFZI 

https://youtu.be/syTWnM6fWFo 

https://youtu.be/B4mdpSqZch8 

https://youtu.be/VmVHoUqXnS4 

https://youtu.be/xmNUbDbYVts 

29. 3.4. tabula. Šujmašīnu iedalījums pēc to pamatnes novietojuma. U. Briedis. 

30. 3.5. tabula. Šujmašīnu iedalījums pēc korpusa galvas garuma. U. Briedis. 

31. 3.6. tabula. Rūpniecisko šujmašīnu dūrienveides instrumenti, šuves un to 

izmantojums. U. Briedis. 

32. 3.7. tabula. Rūpniecisko gludekļu iedalījums. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.veit.de/produkte/industrie-buegeleisen/ 

33. 3.8. tabula. Rūpniecisko prešu iedalījums. U. Briedis. 

Attēli: 

https://www.youtube.com/watch?v=kBJ4yKHDbK8 

https://youtu.be/m1ys4SLR7Zo 

https://youtu.be/AM5yKKxfI1U 

https://youtu.be/wOliOH7nJqg 

https://youtu.be/pxMm4yq0sMg 

https://youtu.be/5UdYG1fV4G0 

34. 4.1. tabula. Roku darbu terminoloģija. I. Ziemele, A. Kalnāja, I. Šroma. 

35. 4.2. tabula. Mašīndarbu terminoloģija. I. Ziemele, A. Kalnāja, I. Šroma. 

36. 4.3. tabula. Higrotermiskās apstrādes termini. I. Ziemele, A. Kalnāja, I. Šroma. 

37. 4.4. tabula. Šūšanas noteikumi. A. Kalnāja. 

38. 4.5. tabula. Biežāk lietojamie roku dūrieni. A. Kalnāja. 

39. 4.6. tabula. Savienojošās mašīnvīles. A. Kalnāja. 

Attēli:

www.alan-godrich.com

40. 4.7 tabula. Malu apstrādes mašīnvīles. A. Kalnāja.

Attēli

www.alan-godrich.com

41. 4.8. tabula Apdares mašīnvīles. A. Kalnāja.

Attēli:

www.asmfilhos.com

www.alan-godrich.com

42. 4.9. tabula. Kvalitātes prasības šuvēm un vīlēm. A. Kalnāja. 

43. 4.10. tabula. Biežāk sastopamās metinātās vīles, ASV standarts ASTM D 6193-97. I. 

Ziemele. Tabula veidota pēc standarta ASTM D 6193-97. 

https://www.youtube.com/watch?v=OaxhNYbwUmQ
https://www.youtube.com/watch?v=2PJII-fOnp
https://www.youtube.com/watch?v=feF76tXMFxg
https://www.youtube.com/watch?v=NABUR0ZV-aY
https://www.youtube.com/watch?v=7-7mXv8l2v8
https://www.youtube.com/watch?v=8Nn1HxcQ-4s
https://youtu.be/DYlek07Xxj8
https://youtu.be/e4v-EA8TCFE
https://youtu.be/45WwZQ_rFZI
https://youtu.be/syTWnM6fWFo
https://youtu.be/B4mdpSqZch8
https://youtu.be/VmVHoUqXnS4
https://www.youtube.com/watch?v=kBJ4yKHDbK8
https://youtu.be/m1ys4SLR7Zo
https://youtu.be/AM5yKKxfI1U
https://youtu.be/wOliOH7nJqg
https://youtu.be/pxMm4yq0sMg
http://www.alan-godrich.com/
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44. 4.11. tabula. Iegriezto kabatu piegriezumdetaļas. A. Kalnāja. 

45. 4.12. tabula. Trīs iegriezto kabatu apstrāde. A. Kalnāja. 

46. 4.13. tabula. Brunču pamatdetaļas un to griezummalas. A. Kalnāja. 

47. 4.14. tabula. Bikšu pamatdetaļas un to griezummalas. A. Kalnāja. 

48. 4.15. tabula. Blūzes piegriezumdetaļas un to griezummalas. A. Kalnāja. 

49. 4.16. tabula. Kostīmjakas piegriezumdetaļas un to griezummalas. A. Kalnāja. 

50. 4.17. tabula. Brunču un bikšu izgatavošanas secība. A. Kalnāja. 

51. 4.18. tabula. Plecģērbu izgatavošanas secība. A. Kalnāja. 

52. 4.19. tabula. Kostīmjakas oderdrānas detaļas. A. Kalnāja. 

53. 4.20. tabula. Kvalitātes prasības gataviem izstrādājumiem. A. Kalnāja. 

54. 6.1. tabula. Modeļa “Kleita” lekālu un piegriezumdetaļu saraksts (piemērs 6.2. att. 

kleitai). I. Ziemele. 

55. 6.2. tabula. Modeļa “Brunči” lekālu un piegriezumdetaļu saraksts (piemērs 6.3. att. 

brunčiem). I. Ziemele. 

56. 6.3. tabula. Gatava apģērba modeļa mēru tabula (piemērs). I. Ziemele. 

57. 6.4. tabula. Modeļa izejmateriālu saraksts (piemērs). I. Ziemele. 

58. 6.5. tabula. Izejmateriālu šūšanas režīmi (piemērs). I. Ziemele. 

59. 6.6. tabula. Modeļa gludināšanas režīmi (piemērs). I. Ziemele. 

60. 6.7. tabula. Modeļa presēšanas režīmi (piemērs). I. Ziemele. 

61. 6.8. tabula. Apģērba iepakošanas un transportēšanas noteikumu piemēri. 

E. Lapkovska, RTU studente. 

62. 6.9. tabula. Tehniskās dokumentācijas piemērs. E. Lapkovska, RTU studente. 

63. 6.10. tabula. Tekstiliju kopšanas simboli. Tekstilizstrādājumi. Kopšanas apzīmējumu 

kods, izmantojot simbolus, LVS EN ISO 3758:2012. 

64. 6.11. tabula. Kopšanas veida izvēle šūtajam izstrādājumam, ja zināms katras 

izmantotās drānas pieļaujamais kopšanas veids. Pieejams tiešsaistē: 

www.packingboxes.co.uk 
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PAŠPĀRBAUDES UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU 

NOSTIPRINĀŠANAI 

APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

Šujamdiegi, to veidi, izvēles pamatojums, izvirzāmās prasības 

1. uzdevums

Atbilstoši ģērba modeļa tehniskajam zīmējumam, pamatdrānai un informācijai par ģērba paredzamo 

lietojumu izvēlieties ģērba izgatavošanai piemērotākās starplikas un līmmateriālus, atbilstošāko 

oderdrānu un piemērotākos šujamdiegus. Pamatojiet izvēli!  

Materiāltehniskais nodrošinājums: dažādu veidu, smalkuma/rupjuma šujamdiegi. 

1. Izpētiet uzskates materiālu par šujamdiegiem!

2. Izpētiet šujamdiegus, atlasiet piemērotākos!

3. Nosauciet tehnoloģiskās apstrādes operācijas, kurās katrs šujamdiegs tiks lietots.

Pamatojiet izvēli!

Drānu veidi. Auduma un trikotāžas drānu galvenie ģeometriskie un struktūras 

raksturlielumi, defektu veidi 

1. uzdevums

Paskaidrojiet, kā satīna un atlasa pinuma raporta lielums ietekmē auduma īpašības. 

2. uzdevums

Kuri no apgalvojumiem ir patiesi? 

1. Šķērsadījuma drānas ir elastīgākas nekā audumi.

2. Visvairāk griezummalas rullējas divpuslabiskā pinuma adījumdrānās.

3. Šķēru blīvums audumā var būt norādīts kā pavedienu skaits vienā collā.

4. Tīrs kokvilnas audums būs tikpat stiprs kā tādas pašas struktūras kokvilnas/poliestera

audums.

5. Audekla pinuma audumi ir nodilumizturīgāki abrazīvā deldē nekā atlasa pinuma audumi.

6. Atlasa pinuma audumi ir gludi, spīdīgi, mīksti un labi drapējas.

7. Visvairāk no audumiem savus izmērus kopšanas laikā maina kokvilnas audumi.

8. Mitrā stāvoklī vilnas šķiedru audumu stiprība samazinās, bet kokvilnas un lina audumu

stiprība palielinās.

9. Palielinoties audu un šķēru blīvumam audumā, palielinās auduma stiprība, stingrība,

nodilumizturība, bet samazinās mīkstums, drapēšanās spēja un gaiscaurlaidība.

10. Dabisko šķiedru drānām pievienojot sintētiskās šķiedras, palielinās to stiprība un

nodilumizturība, bet samazinās burzīgums.
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11. Audumi kopšanas laikā savus izmērus biežāk samazina, bet šķērsadījuma drānas palielina.

Apģērba izejmateriālu slāņojuma veidošana un saskaņošana 

1. uzdevums

Atbilstoši ģērba modeļa tehniskajam zīmējumam, pamatdrānai un informācijai par ģērba paredzamo 

lietojumu izvēlēties ģērba izgatavošanai piemērotākās starplikas un līmmateriālus, pamatojot izvēli. 

Materiāltehniskais nodrošinājums: ģērbu modeļu tehniskie zīmējumi, pamatdrānas paraugi un 

dažādas starplikas un līmmateriāli.  

1. Izpētiet saņemtā ģērba modeļa tehnisko zīmējumu!

2. Izpētīt pamatdrānas paraugu.

3. No starpliku paraugiem izvēlieties trīs vispiemērotākās! Pamatojiet izvēli!

4. Ja ģērba konstrukcijai nepieciešams līmmateriāls, izvēlieties tam vispiemērotāko!

pamatojiet tā izvēli!

5. Aprakstiet izvēlētās starplikas pēc šķiedrmateriāla veida, sastāva un līmmateriāla klājuma

veida!

2. uzdevums (1. uzdevuma turpinājums)

Tam pašam ģērba modelim izvēlieties atbilstošāko oderdrānu! Pamatojiet izvēli! 

Materiāltehniskais nodrošinājums: ģērbu modeļu tehniskie zīmējumi, pamatdrānu paraugi, 

dažādas starplikas, līmmateriāli un oderdrānas. 

1. Izpētiet uzskates materiālu par oderdrānām!

2. Izpētiet oderdrānu paraugus, izvēlieties piemērotāko!

3. Pamatojiet izvēli!

Aizdarņi 

1. uzdevums

Vispārīgi aprakstīt aizdarņus, to galvenās īpašības, lietojumu. 

Materiāltehniskais nodrošinājums: dažādi apģērba aizdarņi, arī lietoti un bojāti. 

1. Izpētiet uzskates materiālu par aizdarņiem!

2. No saņemtajiem aizdarņiem atlasiet apģērba ražošanā visbiežāk lietotos aizdarņus!

3. Nosauciet pēc dažādiem raksturotājiem apģērbā visbiežāk lietotos aizdarņus!

4. Miniet katra visbiežāk lietotā aizdarņa konkrētu lietojumu! Pamatojiet to!

2. uzdevums

Aizdarņa piemērotība lietojumam 
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Materiāltehniskais nodrošinājums: dažādi lietoti un bojāti apģērba aizdarņi. 

1. Izpētiet uzskates materiālu par aizdarņiem!  

2. Konstatējiet lietoto un bojāto aizdarņu defektus! 

3. Izskaidrojiet konstatēto nepilnību rašanās iemeslus! 

3. uzdevums 

Atbilstoši ģērba modeļa tehniskajam zīmējumam un pamatdrānai nokomplektēt ģērba izgatavošanai 

nepieciešamo furnitūru, pamatojot izvēli un norādot alternatīvas. 

Materiāltehniskais nodrošinājums: ģērbu modeļu tehniskie zīmējumi, pamatdrānu paraugi un 

dažāda ģērbu modeļiem lietojama furnitūra. 

1. Izpētiet saņemtā ģērba modeļa tehnisko zīmējumu! 

2. Izpētiet pamatdrānas paraugu! 

3. Atbilstoši saņemtajam modeļa tehniskajam zīmējumam un pamatdrānai izvēlieties ģērba 

izgatavošanai nepieciešamo furnitūru! 

4. Pamatojiet furnitūras izvēli! 

5. Miniet alternatīvu ģērba aizdarni! 

Šūto izstrādājumu izgatavošana 

1. tests “Vīles, to kvalitāte” 

Nr. Attēls  Izvēlieties pareizo atbildi! 

1. Kā sauc attēlā redzamo 

vīli? 

2. Kāds attēlā redzamās vīles 

defekts? 

1.  

a) apmalojumvīle  

b) iemalojumvīle  

c) nošuvumvīle  

d) uzlikumvīle  

a) nav defekta 

b) nepiemērota krāsa 

c) nevienāds platums 

d) nekvalitatīva šuve 

2. 

 

Avots: http://piknad.ru/krshvi5.php 

a) apvērsumvīle  

b) nošuvumvīle  

c) sašuvumvīle  

d) nolocījumvīle  

a) nepiemērota krāsa 

b) nekvalitatīva šuve 

c) nav defekta 

d) nevienāds platums 

http://piknad.ru/krshvi5.php
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3. 

 

Avots: http://piknad.ru/krshvi5.php 

a) apvērsumvīle  

b) sašuvumvīle  

c) nošuvumvīle  

d) apmalojumvīle  

a) nav defekta 

b) nevienāds platums 

c) nepiemērota krāsa 

d) nekvalitatīva šuve 

4. 

 

Avots: https://ppt-online.org/ 

a) nolocījumvīle  

b) sašuvumvīle  

c) nošuvumvīle  

d) apvērsumvīle 

a) nevienāds platums 

b) krokloces  

c) nav defekta 

d) nekvalitatīva šuve 

5. 

 

Avots: https://ppt-online.org/ 

a) nolocījumvīle  

b) sašuvumvīle  

c) apvērsumvīle  

d) atšuvumvīle  

a) krokloces  

b) nevienāds platums 

c) nekvalitatīva šuve 

d) nav defekta 

2. tests “Kvalitātes prasības apģērba šuvumam” 

Nr. Papildiniet teikumu! 

 

Atbilžu varianti 

1. Apģērbam ir jābūt patīkamam               . a) pēc taustes 

b) kopskatā 

c) valkāšanā 

2. Šuvumam ir jāatbilst apģērba modeļa                 un 

kvalitātes prasībām.  

a) tehniskajām 

b) šūšanas  

c) ekspluatācijas 

3. Apģērba vīlēs un šuvēs jābūt                    . a) labam šuvumam 

b) pareizi nospriegotiem diegiem 

c) vienādiem diegiem 

4. Pāra detaļām vai tehnoloģiskajiem mezgliem ir jābūt 

............ izvietotiem uz apģērba, ja vien nav noteikts 

citādi. 

a) precīzi 

b) identiskiem un simetriski  

http://piknad.ru/krshvi5.php
https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/
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5. Līmes savienojumiem jāpilda savas funkcijas, jābūt 

.........., līme nedrīkst izspiesties cauri drānai, radīt 

sabiezinājumus, izciļņus vai krokloces. 

a) ilgnoturīgiem 

b) labi pielīmētiem 

c) stingriem 

6. Līmes starplika nedrīkst              , burbuļoties vai 

deformēt detaļu, tai ir jābūt ilgnoturīgai un jāpilda 

savas funkcijas. 

a) plīst 

b) atslāņoties 

c) rauties 

3. tests “Kļūdas apstrādē un tās secībā” 

Nr. Šķērsgriezumi, apstrādes secība Kur kļūda? 

1. 

a) Sašuj, apdiedz vīli un nošuj nošuvi 

b) Apdiedz vīļuzlaides, sašuj vīli, nošuj nošuvi 

c) Sašuj vīli, nošuj nošuvi, apdiedz 

a 

b 

c 

2. 

a) Sašuj plecu vīli, iešuj apkakli 

b) Iešuj apkakli, sašuj plecu vīli 

c) Iešuj apkakli, iešuj piedurknes 

a 

b 

c 

3. a)        b)    

 

a 

 

b  

4. 

a) Sašuj piedurknes (vīles) slejas, piešuj aproci 

b) Apvērš aproci, nošuj apdares nošuvi un piešuj  

c) Piešuj aproci, sašuj piedurknes (vīles) slejas 

a 

b 

c 

5. 

Atrodiet kļūdu šuvju numurēšanas secībā! 

 

Avots: https://ppt-online.org/  

a) 1. šuve 

b) 6. šuve 

c) 7. šuve 

https://ppt-online.org/
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6. 

a) Ietvarkabatas vietu atzīmē ar 4 līnijām 

b) Ietvarkabatas vietu atzīmē ar 3 līnijām 

c) Uzšūtās līstītes kabatas vietu atzīmē ar 3 līnijām 

a 

b 

c 

7. 

Atrodiet kļūdu šuvju numurēšanas secībā! 

 

a) 4. šuve 

b) 6. šuve 

c) 7. šuve  

 

Darba organizācija 

Izstrādājumu izgatavošanas etapi un procesi 

1. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet strādājošo darbu pie šujmašīnām un gludekļiem un 

nosakiet, kad tiek izpildīts roku (mehanizēts roku, mašīnu – roku, automatizēts, aparatūras) darbs. 

2. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet darba procesu un nosakiet, vai tā ir pārtrauktā vai 

nepārtrauktā ražošana. Raksturojiet, kas par to liecina. 

3. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet darba procesu un nosakiet ražošanas tipu – individuāla, 

sērijveida ražošana vai plašražošana. Raksturojiet, kas par to liecina. 

Darba vietas organizēšana 

1. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet šuvējas (gludinātāja, presētāja utt.) darba vietu un nosakiet, 

vai darba vieta ir pietiekami komfortabla un atbilstoša cilvēkam, kas tajā strādā. Pamatojiet viedokli! 

2. uzdevums.  

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā izmēriet darba vietas parametrus un nosakiet, vai tā atbilst 

noteikumiem. Pamatojiet viedokli un piedāvājiet uzlabojumus, ja nepieciešams. 
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3. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā nosakiet, vai attālums starp sānu sienām un darba vietām, galvenās 

ejas platums, attālums starp plūsmām atbilst noteikumiem. Pamatojiet viedokli un piedāvājiet 

uzlabojumus, ja nepieciešams. 

4. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet darba procesu un nosakiet, kāds pusfabrikātu 

transportēšanas veids tiek izmantots. Pamatojiet viedokli!. 

5. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet šuvējas darba vietu, izmēriet un uzzīmējiet to! Nosakiet, vai 

darba vietas iekārtojums (apgaismojums, krēsla un darba virsmas augstums, darba instrumentu un 

darba priekšmetu izvietojums) nodrošina racionālu (vieglāko) darba izpildi. 

Darba laika un materiālo resursu normēšana 

1. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet darba procesu un nosakiet reglamentētos 

(nereglamentētos) pārtraukumus! Aprakstiet un pamatojiet! 

2. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet darba procesu un nosakiet sagatavošanās un pabeigšanas 

darbus, operatīvos darbus, darba vietas apkalpes darbus! Pamatojiet viedokli! 

3. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet darba procesu un nosakiet pamatdarbu un palīgdarbu! 

Aprakstiet un pamatojiet! 

4. uzdevums 

Prakses laikā skolā vai uzņēmumā vērojiet darba procesu un aprakstiet cilvēka darba kustības secībā – 

Piemēram: ņemt, pārvietot, likt utt. 
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PĀRBAUDES DARBU UZDEVUMU PARAUGI SASNIEDZAMO 

REZULTĀTU APGUVES NOVĒRTĒŠANAI ATBILSTOŠI 

TEMATIEM 

Apģērba izejmateriāli 

Taisna silueta oderētas kleitas šūšanai atlasītas nepieciešamās drānas: pamatdrāna, oderdrāna un 

starplika. Visām trim drānām dots šķiedru sastāva un kopšanas marķējums.  

Uzdevumi 

1. uzdevums

Pārliecinieties par izvēlētās pamatdrānas un oderdrānas šķiedru sastāva atbilstību to marķējumam, 

izmantojot dedzināšanas paņēmienu. Aizpildiet tabulu! 

Drānu šķiedru sastāva identifikācija, izmantojot dedzināšanas paņēmienu 

(izglītojamais aizpilda norādītās ailes) 

D
rā

n
a

s 
ve

id
s 

Drānu 

marķējumā 

norādītais 

šķiedru 

sastāvs 

(aizpilda 

izglītojamais) D
e

g
ša

n
a

s 
p

a
zī

m
e

 

Marķējumā 

norādīto šķiedru 

teorētiskās 

atpazīšanas 

pazīmes (aizpilda 

izglītojamais) 

Praktiski 

novērojumi 

dedzinot (aizpilda 

izglītojamais) 

Šķiedru sastāva 

atbilstība 

marķējumam 

(aizpilda 

izglītojamais) 

1 2 3 4 5 6 

P
a

m
a

td
rā

n
a

 

D
e

g
ša

n
a

s 

ra
k

st
u

rs
 u

n
 

sm
a

rž
a

 

P
a

lie
k

a
s 
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O
d

e
rd

rā
n

a
 

 

D
e

g
ša

n
a

s 
ra

k
st

u
rs

 

u
n

 s
m

a
rž

a
 

 

   

P
a

lie
k

a
s   

2. uzdevums  

Nosakiet pamatdrānas veidu, blīvumu, pinumu! Aizpildiet tabulu!  

 

Pamatdrānas struktūras raksturlielumi 

Struktūras 

raksturlielums 

 Raksturlieluma vērtība 

Drānas veids   

 

Drānas blīvums 

garenvirzienā 

  

 

Drānas blīvums 

šķērsvirzienā 

  

 

Pinums   
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3. uzdevums 

Prognozējiet pamatdrānas potenciālās īpašības! Aizpildiet tabulu! 

Pamatdrānas īpašību prognoze un sava viedokļa pamatošana 

Īpašības Īpašības prognoze un pamatojums 

Stiepes 

mehāniskās 

īpašības 

Stiprība  

 

 

 

 

 

Pagarināšanās spēja 

 

 

 

 

 

Elastība 

 

 

 

 

 

Lieces 

mehāniskās 

īpašības 

Stingrība 

 

 

 

 

 

Drapēšanās 

 

 

 

 

 

Burzīgums 
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Īpašības Īpašības prognoze un pamatojums 

Fizikālās 

īpašības 

Krāsnoturība  

 

 

 

 

Lineāro izmēru izmaiņas 

mazgājot 

 

 

 

 

Gaiscaurlaidība 

 

 

 

 

Mitruma uzsūktspēja 

 

 

 

Siltumfizikālās īpašības 

 

 

 

Elektrizēšanās 

 

 

 

Citas īpašības 

 

 

 

Valkmūžs Nodilumizturība 

 

 

 

 

Pilingsliecība 
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4. uzdevums 

Pārbaudiet, vai drānā nav defektu! Aizpildiet tabulu! 

Pamatdrānas defekti 

Drānas veids 

Defektu 

klātesamība 

(ir/nav) 

Defektu veidi un to skaits drānas gabalā 

 

 

  

 

 

 

5. uzdevums 

Nosakiet kleitas kopējo kopšanas režīmu! Aizpildiet tabulu!  

Kleitas kopšanas režīms 

Drāna Drānas 

kopšanas režīms 

Kleitas kopšanas režīms, 

izmantojot simbolus 

Kleitas kopšanas režīma 

apraksts 

Pamatdrāna  

 

 

 

 

 Mazgāšana: 

 

 

Balināšana: 

 

 

Žāvēšana: 

 

 

Gludināšana: 

 

 

Profesionālā ķīmiskā tīrīšana: 

 

 

Oderdrāna  

 

 

 

 

Starplika  
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Šūto izstrādājumu piegriešana 

Saskaņā ar dotā pasūtījuma apjomu un drānas veidu izvēlies drānas klāšanas paņēmienu un 

piegriešanas iekārtas! Piegriez apģērba detaļas, lietojot izdrukātu lekālu izvietojumu. 

Šūto izstrādājumu izgatavošana 

1. uzdevums 

Mezglu tehnoloģiskā apstrāde 

1. Sanumurējiet šuves to izpildes 

secībā! 

2. Uzrakstiet šūšanas tehnoloģiskās apstrādes 

operācijas! 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. (Citus piemērus sk. 6. pielikumā, atbildi – 4.26. attēlā 

un tā aprakstā) 

7.  

8.  

9.  

10.  

2. uzdevums  

Šūjiet apģērbu pēc paša sagatavotas tehnoloģiskās dokumentācijas!  

Materiāltehniskais nodrošinājums: šujmašīnas, šujmašīnu pierīces, dažādi rokdarbu rīki, 

izstrādājuma piegriezumdetaļas, starplikas, aizdarņi, šujamdiegi. 

1. Uzzīmējiet izgatavojamā izstrādājuma tehnisko zīmējumu! 

2. Izvēlieties modelim piemērotu virsdrānu, starpliku, piemērotus diegus un furnitūru! 

3. Sagatavojiet šujamā apģērba tehnoloģiskās apstrādes secību! Paraugu sk. uzdevuma “Šūt 

oderētus brunčus” aprakstā. 

4. Sagatavojiet darba vietas darbam! 

5. Piegrieziet griezumdetaļas no virsdrānas, starplikas, oderdrānas vai apdares drānas! 

6. Izvēlieties tehnoloģiskajām operācijām atbilstošus instrumentus un šujmašīnu pierīces!  

7. Regulējiet iekārtas un pierīces, uzstādot režīmus atbilstoši tehnoloģiskajām operācijām un 

apģērba tehniskajiem noteikumiem! 
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8. Šujiet izstrādājumu atbilstoši aprakstam, lietojot pierīces, ievērojot šūšanas, apģērba un 

tehnoloģisko mezglu tehniskos noteikumus, kvalitātes prasības. 

Darba organizācija 

1. uzdevums  

Darba vietas organizēšana  

Aprakstiet, kas raksturo darba vietu un ražošanas vienību izvietojumu ražošanas uzņēmumā! 

2. uzdevums  

Darba vietas organizēšana  

Aprakstiet, kas raksturo darba vietas iekārtošanas prasības! 

3. uzdevums  

Darba laika un materiālo resursu normēšana  

Atbildiet uz jautājumiem! 

1. Kas ir darba normēšana? 

2. Kā mēra darba normu? 

3. Kas ir darba laiks? 

4. Kā iedala darba dienas laiku? 

5. Kādus pārtraukumu veidus jūs zināt? 

6. Kas ir nereglamentētais pārtraukums? 

7. Kas ir ražošanas procesa pamatelements? 

8. Kas ir laika norma? 

9. Kas ir vidējas intensitātes izpildītājs? 

4. uzdevums  

Darba laika un materiālo resursu normēšana 

Nosakiet operācijas izpildes laika normu ar hronometrēšanas metodi! 

5. uzdevums  

Darba efektivitātes rādītāji un to nodrošināšana 

Aprēķiniet darba laika izmantošanas lietderības koeficientu! 

6. uzdevums  

Darba efektivitātes rādītāji un to nodrošināšana 

Aprēķiniet darba ražīgumu! 
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Šūto izstrādājumu tehniskās dokumentācijas sagatavošana 

1. uzdevums 

Izstrādājiet tehnisko dokumentāciju, aizpildot dokumentācijas veidlapas (1.–9. tabula) attēlā dotam 

modelim, kurš papildināts ar tā griezumdetaļu lekāliem un marķētām izejmateriālu drānām, vai 

praktiskajā apmācībā izgatavojamam modelim. 

Izstrādāto dokumentāciju vērtē pedagogs – nozares profesionālis. 

Modeļa “                        ” tehniskā dokumentācija 

1. tabula 

Modeļa tehniskais zīmējums un mākslinieciski konstruktīvās pazīmes 

Modeļa tehniskais zīmējums 

 

 

 

 

 

(Priekšskats) 

 

 

 

 

(Mugurskats) 

 

 

 

 

 Modeļa mākslinieciski konstruktīvās pazīmes 

Plecģērbiem 

Izstrādājums:  

Stils:  

Sezona:  

Siluets:  

Garums:  

Pamatdrāna:  

Piegriezums:  

Kakle, apkakle:  

Priekšpuse:   

Mugurpuse:  

Kabatas:  

Aizdare:  

Piedurknes:  

Lejasmala  

Apdare, apdares 

nošuves: 
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2. tabula 

Modeļa lekālu un griezumdetaļu saraksts 

Nr. 

p. k. 

Detaļas nosaukums Lekālu skaits Detaļu skaits izstrādājumā 

    

3. tabula 

Gatava apģērba modeļa mēru tabula 

 

 

 

 

Apģērba tehniskais zīmējums 

(priekšskats, mugurskats) ar 

gatava izstrādājuma 

mērīšanas vietu norādēm 

Mērs, tā mērīšanas vieta, 

mērīšanas veids 

Mērs 

izstrādājumā 

…….. 

augumlieluma

m, cm 

Pieļaujamā 

novirze, ± cm 

    

    

    

4. tabula 

Modeļa izejmateriālu saraksts 

Nr.

p. 

k. 

Izejmateriāla 

veids un 

lietojums 

izstrādājumā, 

artikuls 

Šķiedru 

sastāvs 

Kopšanas 

prasības 

(norādīt 

simbolus) 

Materiāla 

parametri 

(platums, 

masa, 

diametrs, Nr. 

vai tex, garums 

× platums u. c.) 

Patēriņš 

vienam 

gabalam 

Izmaksas 

1 gb., EUR 

       

       

5. tabula 

Modeļa drānu piegriešanas norādes 

Drānas veids 

un lietojums 

izstrādājumā 

Lietderīgais 

platums, 

cm 

Patēriņš 

vienam 

gabalam, 

cm  

Racionāla lekālu izvietojuma shēma 
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6. tabula 

Izejmateriālu šūšanas režīmi 

Nr.

p. 

k. 

Izejmateriāla 

veids un lietojums 

izstrādājumā 

Šuves, vīles 

nosaukums pēc 

lietojuma 

izstrādājumā, 

griezumshēma, 

vīles uzlaides 

platums 

Šuves, vīles 

lietojums 

izstrādājumā 

Dūriena klase 

(ISO 4915-91), 

dūriena 

garums G, 

mm, vai 

dūriena 

biežums B, 

cm1, dūriena 

platums P, mm  

Šujamdiegu veids 

un metriskais 

numurs, Nm  

(vai tex) 

      

      

7. tabula 

Modeļa gludināšanas režīmi 

Nr.  

 p. 

k. 

Izejmateriāla veids un 

lietojums izstrādājumā 

Gludekļa 

masa, kg 

Gludināšanas 

temperatūra, °C 
Tvaika lietošana 

     

     

8. tabula 

Modeļa presēšanas režīmi 

Nr. 

 p. 

k. 

Izejmateriāla veids 

un lietojums 

izstrādājumā 

Presēšanas 

temperatūra, °C 
Spiediens, MPa Izturēšanas laiks, s 

     

     

9. tabula 

Modeļa marķēšanas, iepakošanas, transportēšanas tehnoloģiskās prasības un norādes 

 

 

 

 

Zīmola un kopjamības etiķešu precīzs 

izvietojums modeļa tehniskajā zīmējumā 

 

 

 

 

 

Modeļa iepakošanas norādes 
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Praktiskā uzdevuma varianti 

1. variants. 

Modelis 

“Blūze” 

zīmējums 

 

Autors: J. Aleksandravičute, RTU studente 

Drānas vai 

drānu 

paraugs vai 

paraugi ar 

šķiedru 

sastāva 

marķējumu 

un 

lietderīgā 

platuma 

norādi 

Modeļa 

“Blūze” lekālu 

komplektācijas 

8 (astoņi) 

pamatdrānas 

lekāli 

 

x 

Modeļa 

“Blūze” lekālu 

komplektācijas 

9 (deviņi) 

oderdrānas 

lekāli 

 

x 

2. variants. 

Modeļa 

“Brunči” 

zīmējums 

Autors: J. Aleksandravičute, RTU studente 

Drānas vai 

drānu 

paraugs vai 

paraugi ar 

šķiedru 

sastāva 

marķējumu 

un lietderīgā 

platuma 

norādi 
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Modeļa 

“Brunči” lekālu 

komplektā-

cijas 5 (pieci) 

pamatdrānas 

lekāli 

 

x 

Modeļa 

“Brunči” lekālu 

komplektā-

cijas 2 (divi) 

oderdrānas 

lekāli 

 

x 

Modeļa 

“Brunči” lekālu 

komplektācijas 

3 (trīs) 

līmdrānas 

starplikas 

lekāli 

 

x 

3. variants. 

Modeļa 

“Kleita” 

zīmējums 

 

 

 

Autors: J. Aleksandravičute, RTU studente 

Drānas vai 

drānu 

paraugs vai 

paraugi ar 

šķiedru 

sastāva 

marķē-

jumu un 

lietderīgā 

platuma 

norādi 
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Modeļa 

“Kleita” lekālu 

komplektā-

cijas 14 

(četrpadsmit) 

pamatdrānas 

lekāli 

 

x 

Modeļa 

“Kleita” lekālu 

komplektā-

cijas 6 (seši) 

līmdrānas 

starplikas 

lekāli 
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ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVES UN PILNVEIDES 

UZDEVUMU ATBILDES 

1. NODAĻA. APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI

Tekstilšķiedru klasifikācija, to uzbūve, īpašības un lietojums 

1. uzdevuma atbilde: neatbilst patiesībai, jo liocela šķiedru iegūst no koksnes, to šķīdinot un formējot

pēc ķīmisko šķiedru iegūšanas principiem. 

2. uzdevuma atbilde: sega nevar būt pildīta ar zīdtārpiņu kūniņām, kukurūzu vai alveju, bet gan ar

zīda dabiskajām štāpeļšķiedrām vai no kukurūzas vai alvejas iegūtām mākslīgām štāpeļšķiedrām. 

3. uzdevuma atbilde: tuvākas dabiskajām šķiedru īpašībām būs mākslīgo šķiedru īpašības, jo tās

iegūtas no dabā sastopamiem polimēriem. 

4. uzdevuma atbilde: pareizību pārbauda pedagogs.

Pavedienu veidi, to galvenie raksturlielumi 

1. uzdevuma atbilde: no zīda un visām ķīmiskām šķiedrām.

2. uzdevuma atbilde: audumi, kuros šķēros un audos izmantoti multifilamentārie pavedieni.

3. uzdevuma atbilde: pavediena metriskais numurs ir 10.

4. uzdevuma atbilde: 100 mg.

5. uzdevuma atbilde: 10 km.

6. uzdevuma atbilde: 100 tex x 3 un 10/3.

7. uzdevuma atbilde: jo lielāks grodums, jo pavediens stiprāks.

8. uzdevuma atbilde: atbildes pareizību vērtē pedagogs.

Šujamdiegi, to veidi, izvēles pamatojums, izvirzāmās prasības 

1. uzdevuma atbilde: poliestera multifilamentārie pavedieni, kas apvīti ar kokvilnas štāpeļšķiedrām.

2. uzdevuma atbilde: izvēloties šujamdiegus, groduma virzienam nav nozīmes un viena ģērba

izgatavošanai nav nepieciešams lietot dažāda smalkuma šujamdiegus. 

3. uzdevuma atbilde: stiprība, nodilumizturība, krāsojuma vienmērība, krāsas un struktūras noturība

berzes, gaismas, laikapstākļu, ķīmiskās tīrīšanas, sviedru un mazgāšanas ietekmē, sarukums, kā arī 

noturība pret pelējumu, kožu bojājumiem. 



 

 376 

Drānu veidi. Audumu un trikotāžas drānu galvenie ģeometriskie un struktūras 

raksturlielumi, defektu veidi 

1. uzdevuma atbilde: a – šķērsadīta drāna, b – audums, c – neausta drāna. 

2. uzdevuma atbilde: a – audekla pinuma audums, b – atlasa pinuma audums, c – sarža pinuma 

audums. 

3. uzdevuma atbilde: attēlā dots sarža 1/3 pinums, tajā šķēru un audu raports ir 4, šķēru pārsedžu 

garums – 1, bet audu pārsedžu garums – 3. 

4. uzdevuma atbilde: attēlā dots satīna pinums, audu un šķēru raporti ir 7, šķēru pārsedžu garums 

1, audu pārsedžu garums 6, auduma labajā pusē pārsvarā redzami audi. 

5. uzdevuma atbilde: gludpinuma šķērsadījuma drāna. 

6. uzdevuma atbilde: gludpinuma šķērsadījuma drānām. 

7. uzdevuma atbilde: nē, jo tas ir drānas defekts. 

8. uzdevuma atbilde: nē, jo tas var būt arī efekts, kas audumā veido šķērsvirziena joslas. 

Drānu īpašības un to ietekme uz apģērba konstrukciju, apstrādi un 

ekspluatācijas īpašībām. Apģērba izejmateriālu slāņojuma veidošana un 

saskaņošana 

1. uzdevuma atbilde: šķērsadījuma drānas. 

2. uzdevuma atbilde: audumi. 

3. uzdevuma atbilde: audekla pinuma audumi, jo tajos pārsedzes ir visīsākās un ir vislielākā saķere 

un berze starp šķēru un audu pavedieniem. 

4. uzdevuma atbilde: kokvilnas/poliestera audums, jo poliestera šķiedru stiprība un nodilumizturība 

ir daudz lielāka nekā kokvilnas un viskozes šķiedrām. 

5. uzdevuma atbilde: sintētisko šķiedru drānām. 

6. uzdevuma atbilde: vilnas/akrila adītām drānām, jo vilnas šķiedrām ir laba saķeršanās spēja un 

akrila šķiedras ir stiprākas nekā citas šķiedras, līdz ar to pilles veidosies daudz un lielas, jo tās 

nenokritīs tik ātri kā tīras vilnas adījumiem. Adījumos pilles veidojas izteiktāk, jo tajos izmanto mazāk 

grodotu un mīkstāku dziju, uz kuras virsmas ir vairāk šķiedru galu nekā citiem pavedieniem. 

7. uzdevuma atbilde: adītām drānām, jo, pavedienam izliecoties cilpā, veidojas lielākas poras. 
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Apģērba izejmateriālu slāņojuma veidošana un saskaņošana 

1. uzdevuma atbilde: pamatdrānas, palīgmateriāli, apdares materiāli un saistmateriāli. 

2. uzdevuma atbilde: virsdrānas, oderdrānas un starplikas. 

3. uzdevuma atbilde: līmdrānu viena puse ir apdrukāta, apsmidzināta vai kā citādi pārklāta ar 

termokausējamu līmvielu (termoplastisku polimēru), lai šūtajos izstrādājumos tās varētu izmantot 

termokausējamo starpliku vajadzībām. 

4. uzdevuma atbilde: šo līmdrānu savienojumiem ir lielāka elastība un plastiskums nekā 

nepārtrauktiem līmvielas pārklājumiem un labākas higiēniskās īpašības. 

5. uzdevuma atbilde: termokausējamās drānas lieto mazu un lielu detaļu dublēšanai, eģlentes – 

apģērba griezummalu nostiprināšanai un locījumu pasargāšanai no izstiepšanās. 

6. uzdevuma atbilde: pareiza izejmateriāla izvēle galvenokārt ir atkarīga no ģērba veida, modeļa, 

konstrukcijas un paredzamā lietojuma. Virsdrānas un oderdrānas izvēli galvenokārt nosaka ģērba 

valkāšanas sezona un lietojums. Starpliku izvēli nosaka ģērba valkāšanas sezona un modeļa 

konstrukcija. 

Apģērba aizdarņi 

1. uzdevuma atbilde: aizdares furnitūra jeb aizdarņi. 

2. uzdevuma atbilde: pogas, spiedpogas, rāvējslēdzēji, āķosu lentes, āķi un osas, sprādzes. 

3. uzdevuma atbilde: atsevišķi no metāla izcirsti zobiņi, atsevišķi lieti zobiņi un monopavedienu 

spirāles loki. 

4. uzdevuma atbilde: piešujamās pogas – pogas ar diviem vai četriem atvērumiem – un ospogas, 

iekniedējamās pogas – pogas ar kātu. 

5. uzdevuma atbilde: līpslēdzējs, dekoratīvs aizdarņpāris: no tekstillentēm izgatavoti mezgls un cilpa. 

6. uzdevuma atbilde: kopjamības, fizikāli mehāniskās ilgizturības un krāsnoturības īpašībām un 

pienācīgas kvalitātes līmenim visu apģērba valkāšanas laiku. 

2. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGRIEŠANA 

Drānu manuālā un automatizētā klāšana 

1. uzdevuma atbilde: klāšanas galds, drānas ruļļa turētājs, drānas gala lineāls, zemklājuma papīrs, 

drānas kārtu drošības uzlaides, drānas klāšanas process, drānas kārtas gala nogriešana, starpkārtu 
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papīra izmantošana, klājuma garums, drānas kārtu skaits klājumā, lekālu izvietojuma nostiprināšana 

klājuma virspusē. 

2. uzdevuma atbilde: vienkārtas klājums, daudzkārtu klājums, daudzkārtu pakāpienklājums.

3. uzdevuma atbilde: ar virspusi uz augšu vienā klāšanas virzienā, ar virspusi uz augšu abos klāšanas

virzienos, ar virspusi uz leju vienā klāšanas virzienā, ar virspusēm kopā – vienā klāšanas virzienā, ar 

virspusēm kopā abos klāšanas virzienos (zigzaga jeb šķērslocītā veidā). 

4. uzdevuma atbilde: manuālajā klāšanā drānas rulli izklāj divi strādājošie ar rokām, bet

automatizētajā klāšanā – klāšanas iekārta automātiski. 

5. uzdevuma atbilde: klāšanas galds, drānas ruļļa turētājs, drānas gala lineāls, galda kreisā mala,

drānas kārtas nogriešanas nazis. 

6. uzdevuma atbilde: klāšanas galds, klājrati, platforma operatoram, datorizēta klāšanas sistēma,

automātiska apgriešanas ierīce, klājuma gala satvērējs, vadības sistēma, kontroles ierīces un drošības 

sistēma, automātiska drānas brāķa reģistrēšanas sistēma. 

7. uzdevuma atbilde: augstas iekārtas izmaksas, nevar izklāt drānas ar sarežģītu rakstu (svītras, rūtis,

motīvi u. c.). 

Drānu manuālā un automatizētā piegriešana 

1. uzdevuma atbilde: taisnā naža iekārta, diskveida naža iekārta, lentes naža iekārta.

2. uzdevuma atbilde: šķēres, nazis, lāzera stars.

3. uzdevuma atbilde: drānas klājuma sadalīšanai daļās slidenas virsmas drānām, lielu līklīniju rādiusu

detaļu piegriešanai. 

4. uzdevuma atbilde: drānas klājuma sadalīšanai daļās; lielu un vidēju detaļu piegriešanai.

5. uzdevuma atbilde: mazu detaļu piegriešanai, detaļu piegriešanai no daudzkārtu klājuma daļām.

6. uzdevuma atbilde: piegriešanas galds; griešanas galva; griezējrati uz vadotnēm, kurā ir iestiprināta

griešanas galva; vadības dators; piegriezto detaļu noņemšanas galds. 

7. uzdevuma atbilde: nevar piegriezt sarežģītu rakstu un zīmējumu drānas, kas saspiežot zaudē savas

īpašības. 

8. uzdevuma atbilde: metāla aizsargcimdi.

9. uzdevuma atbilde: jāsalīdzina, vai visu piegriezto detaļu griezummalas sakrīt ar tām atbilstošo

lekālu malām (novirze līdz 2 mm); jāpārbauda palīgdrānas detaļu atbilstību pamatdrānas detaļām; 

jāpārbauda klājuma augšējās un apakšējās kārtas detaļu savstarpējā atbilstība, simetrisko detaļu 

savstarpējā atbilstība, kā arī kopgrieztās simetriskās detaļas, pārlokot pa viduslīniju. 
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3. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU APSTRĀDES IEKĀRTAS

Rūpnieciskās šūšanas iekārtas 

1. uzdevuma atbilde: cilpa sava diega cilpā; cilpa cita diega cilpā; divu cilpu slēgums.

2. uzdevuma atbilde: sašūšanas taisnās vienlīnijas šuves šujmašīnas, sašūšanas taisnās divlīniju

šuves šujmašīna, sašūšanas taisnās daudzlīniju šuves šujmašīnas, sašūšanas vienlīnijas zigzaga šuves 

šujmašīnas, apdiegšanas (un sašūšanas) šujmašīnas, nosegumšuves šujmašīnas, nostiprinājumšuves 

šujmašīnas, pogcaurumu šūšanas šujmašīnas, pogu un citas furnitūras piešūšanas šujmašīnas, 

slēptās šuves šujmašīnas, izšūšanas un apdares šujmašīnas. 

3. uzdevuma atbilde: iedalījums pēc to pamatnes novietojuma: vienā līmenī ar galda virsmu, augstāk

par galda virsmu, ar cilindrisku pamatni, ar paaugstinātu pamatni, ar pagarinājumu pa kreisi no 

adatas; iedalījums pēc galvas garuma: ar tradicionālu darba virsmu, ar pagarinātu darba virsmu. 

4. uzdevuma atbilde: Automatizācija ir iespējama. Pēc automatizācijas pakāpes izšķir

 neautomatizētas šujmašīnas, kurām nav automatizācijas elementu; automatizētas šujmašīnas, 

kurām ir automatizācijas elementi (piemēram: adatas stāvokļa fiksēšana pēc šūšanas, diegu 

nogriešana, spiedpēdas pacelšana, šuves nostiprināšana sākumā un beigās u. c.); mašīnas 

pusautomātus – cikliskas darbības šujmašīnas, kas veic noteiktu operāciju no sākuma līdz beigām, bet 

neizpilda sagataves padošanu darba zonā un noņemšanu no darba zonas (piemēram, pogcauruma 

šujmašīna); mašīnas automātus – šujmašīnas, kas veic visas tās pašas darbības kā pusautomāti (izpilda 

šūšanas operāciju no sākuma līdz beigām), bet papildus veic arī palīgoperācijas, ieskaitot sagataves 

padošanu un noņemšanu no darba zonas. 

5. uzdevuma atbilde: slēgdūriena šujmašīnai ir kuģītis, ko darbina kuģīša piedziņas mehānisms, bet

cilpdūriena šujmašīnai – cilpotājs, ko darbina cilpotāja piedziņas mehānisms. 

Higrotermiskās apstrādes aprīkojums 

1. uzdevuma atbilde: gludināšana (gludināmā virsma pārvietojas pa drānas virsmu ar vienmērīgu

spiedienu uz to), presēšana (drāna tiek saspiesta starp divām karstām nekustīgām virsmām), 

tvaicēšana (spiediens uz drānu tiek realizēts ar tvaiku, bez karstas virsmas iedarbības uz to). 

2. uzdevuma atbilde: mitrums (ūdens tvaiks, %), siltums (temperatūra, °C), saspiešanas spēks

(spiediens, Pa), izturēšanas laiks (min). 

3. uzdevuma atbilde: ar speciālām presēm, HTA tuneļiem.

4. uzdevuma atbilde: tvaika ģenerators gludināšanas galdam jāpieslēdz, lai padotu tvaiku gludeklim.

Tvaiks rodas, jo tvaika ģenerators ūdeni savā rezervuārā pārveido tehniskajā tvaikā. 
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5. uzdevuma atbilde: gludināšana ir tvaiku ir paredzēta delikātiem izstrādājumiem. Šādu ierīci sauc

par tvaika gludekli/suku. 

6. uzdevuma atbilde: ar tvaicēšanas iekārtu cepurēm (cepuri uzliek uz galvas formas sildelementa,

kam tiek pievadīts tvaiks). 

7. uzdevuma atbilde: uz daudzpozīciju preses var apstrādāt (presēt) vairākas mēteļa detaļas,

piemēram, apkakles priekšdaļu un mugurdaļu. 

8. uzdevuma atbilde: pēc izmantojuma izšķir plecģērbu manekenus un gurnģērbu manekenus. Blūzi

un bikses uz viena tvaika manekena apstrādāt nevar, jo blūze ir plecģērbs, bet bikses – gurnģērbs. 

9. uzdevuma atbilde: visātrākā beigu apstrādes iekārta ir beigu apdares tunelis. Izstrādājumi, kas

pakārti uz konveijera, secīgi virzās cauri beigu apstrādes tuneļa kamerām – tvaicēšanas kamerai un 

žāvēšanas (gaisa cirkulācijas) kamerai. 

4. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA

11. uzdevuma atbilde: 1 – b; 2 – a; 3 – a; 4 – a

6. NODAĻA. ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU TEHNISKĀS

DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA 

Jauna modeļa izstrādes tehniskā dokumentācija 

1. uzdevuma atbildes paraugs:

Apzīmējums Mērs 

A Piejostas garums vai augšmalas platums 

B Brunču garums priekšpusē 

C Priekšpuses iesāna lejasmalas garums 

D Ieloču joslas platums 

E Piejostas platums 

F Mugurdaļu iešuvju garums 

G Brunču garums mugurpusē pa vidusvīli līdz ieloču joslai 

H Mugurdaļas lejasmalas garums 

Nav atzīmēts Platums gurnu līmenī 

Nav atzīmēts Gurnu līmeņa attālums no augšmalas 
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Tekstilšķiedru marķējums apģērbā 

1. uzdevuma atbilde: a) latviešu valodā.

2. uzdevuma atbilde: c) nē, nevar, informācijai jābūt droši piestiprinātai izstrādājumam valsts valodā.

3. uzdevuma atbilde: b) nē, nedrīkst, jo nav atļauts lietot vārdu zīds saistībā ar kādām citām šķiedrām,

izņemot dabisko zīdu. 

4. uzdevuma atbilde: pareizi varianti ir gan b) 70 % akrils, 25 % vilna, 5 % citas šķiedras; gan c) 70 %

akrils, 25 % vilna; 5 % poliamīds. 

5. uzdevuma atbilde: pareizās atbildes: c) jānorāda atsevišķi, ja piedurknēs izmantotā auduma masa

veido vismaz 30 % no visa izstrādājuma masas, un d) var norādīt kopā, ja abiem audumiem ir vienāds 

šķiedru sastāvs. 

Apģērba kopšana 

1. uzdevuma atbilde: c) nav pareizs, jo simbols  nozīmē, ka izstrādājumu var mazgāt vienīgi 

ar rokām, bet 
40

 atļauj mazgāt veļas mašīnā. 

2. uzdevuma atbilde: c) nav pareizs, nav ievērota kopšanas simbolu pareizā secība.

3. uzdevuma atbilde: c) tekstiliju drīkst žāvēt ēnā, izklājot horizontāli.
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ZINĀŠANU UN PRASMJU PAŠPĀRBAUDES UZDEVUMU 

ATBILDES 

APĢĒRBA IZEJMATERIĀLI 

Šujamdiegi, to veidi, izvēles pamatojums, izvirzāmās prasības 

1. uzdevuma atbilde: pedagogs novērtē izglītojamā izvēli atbilstoši pieejamajam tehniskajam

nodrošinājumam un pieejamajai informācijai par šujamdiegiem. 

Drānu veidi. Auduma un trikotāžas drānu galvenie ģeometriskie un struktūras 

raksturlielumi, defektu veidi 

1. uzdevuma atbilde: jo lielāks ir satīna vai atlasa auduma pinuma raports, jo šis audums ir gludāks,

mīkstāks, labāk drapējas, bet mazāka ir šā auduma stiprība un kalpošanas ilgums jeb valkmūžs. 

2. uzdevuma atbilde: pareizs ir 1., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11. apgalvojums.

Apģērba izejmateriālu slāņojuma veidošana un saskaņošana 

1. uzdevuma atbilde: pedagogs novērtē izglītojamā izvēli atbilstoši pieejamajam materiāltehniskajam

nodrošinājumam. 

2. uzdevuma atbilde: pedagogs novērtē izglītojamā izvēli atbilstoši pieejamajam

materiāltehniskajam nodrošinājumam. 

Aizdarņi 

1. uzdevuma atbilde: pedagogs novērtē izglītojamā izvēli atbilstoši pieejamajam

materiāltehniskajam nodrošinājumam. Atbildes paraugs: visbiežāk lietotais aizdarnis – 

rāvējslēdzējs. Nosaukums pēc dažādiem raksturotājiem, piemēram, Nr. 1: plastmasas spirālveida 

redzamais, dalāmais, abos galos paveramais rāvējslēdzējs; lietojums – ārjakai, jo abos galos paverams, 

rupjš, ar lieliem saistelementiem un lielu slīdni; Nr. 2: metālzobiņu redzamais, nedalāmais 

rāvējslēdzējs ar nostiprinātu sazobi, ar metālisku apakšējo tiltiņatduri; lietojums – vidēji biezas drānas 

kostīmbiksēm, jo no vienas puses paverams, ar maziem saistelementiem, plānu sazobi un ar mazu, 

plakanu slīdni ar dekoratīvu vilcēju. 

2. uzdevuma atbilde: pedagogs novērtē izglītojamā izvēli atbilstoši pieejamajam

materiāltehniskajam nodrošinājumam. Atbildes paraugs: konstatētais defekts – plastmasas 

spirālveida slēptajam rāvējslēdzējam atplīsusi saistelementu zobeģe no tekstillentes (veidojas 
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caurums). Šāds defekts var rasties divu faktoru dēļ: 1) bijusi liela valkslodze, un rāvējslēdzēja zobeģes 

stiprība ir mazāka par to; 2) iešūšanas šuve ir nošūta ļoti cieši blakus saistelementiem (šajā gadījumā 

nav nepieciešama liela valkslodze, lai saistelementi izplīstu). 

Konstatētais defekts: līpslēdzēja līplentes nesastiprinās, tām ir vāja saķere, un tās ir deformētas. Šāds 

defekts rodas, ja aizdarnis ļoti bieži tiek taisīts vaļā un ciet, piemēram, virsjaku dūrgalos, sānu 

portfeļkabatu pārlokos u. c. Šāds defekts var rasties divu faktoru dēļ: 1) nekvalitatīva līpslēdzēja lente; 

2) liela valkslodze; 3) līpslēdzēja lentes vietā būtu jāpadomā par citu mezgla aizdarīšanas un

atdarīšanas veidu. 

3. uzdevuma atbilde: pedagogs novērtē izglītojamā izvēli atbilstoši pieejamajam

materiāltehniskajam nodrošinājumam. Atbildes paraugs: klasiska sintētisko šķiedru auduma 

garpiedurkņu sieviešu blūze ar pogājamām aprocēm un atsevišķi grieztām priekšmalu 

aizdarsloksnēm. Maza diametra ospogas, kuras priekšpuses aizdarē varētu aizstāt ar dekoratīvu 

metālzobiņu dalāmu, abpus paveramu rāvējslēdzēju. 

Šūto izstrādājumu izgatavošana 

1. testa atbilde

Jautājums 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Kā sauc attēlā redzamo vīli? b c d b a 

2. Kāds ir attēlā redzamās vīles defekts? a c a d d 

2. testa atbilde: 1 – b; 2 – a; 3 – b; 4 – b; 5 – a; 6 – b

3. testa atbilde: 1 – c; 2 – b; 3 – a; 4 – c; 5 – a; 6 – b; 7 – b

Pēc autoru ieteikuma pārējām nodaļām nav norādītas atbildes.
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PĀRBAUDES DARBU UZDEVUMU ATBILDES 

Apģērba izejmateriāli 

1. uzdevuma atbilde
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Marķējumā 

norādīto 

šķiedru 

teorētiskās 

atpazīšanas 

pazīmes 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Praktiski 

novērojumi 

dedzinot 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Šķiedru sastāva atbilstība 

marķējumam (aizpilda 

izglītojamais) 

1 2 3 4 5 6 
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Izglītojamais 
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marķējumā 

doto šķiedru 

sastāvu 
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Izglītojamais 

parāda savas 

teorētiskās 

zināšanas par 

šķiedru 

degšanas 

raksturu. 

Atbilde 

atkarīga no 

drānas šķiedru 

sastāva. Tās 

pareizību 

vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

parāda 

praktiskās 

iemaņas 

šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Iespējamā 

raksturojuma 

veids: 

degšanas 

raksturs – deg 

strauji ar 

liesmu, gruzd 

vai kūst; 

izplatās 

raksturīga, 

atpazīstama 

smarža. 

Atbildes 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais norāda, vai šķiedru 

sastāvs atbilst marķējumā 

norādītajam.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 



385 

P
a

lie
k

a
s 

Izglītojamais 

parāda savas 

teorētiskās 

zināšanas par 

šķiedru 

degšanas 

raksturu. 

Atbilde 

atkarīga no 

drānas šķiedru 

sastāva. Tās 

pareizību 

vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

parāda 

praktiskās 

iemaņas 

šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Degšanas 

palieku veidi: 

pelni, drūpoša 

melna lodīte, 

ciets 

sakausējums 

vai daļēji 

drūpošas 

paliekas. 
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Izglītojamais 

parāda savas 

teorētiskās 

zināšanas par 

šķiedru 

degšanas 

raksturu. 

Atbilde 

atkarīga no 

drānas šķiedru 

sastāva. Tās 

pareizību 

vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

parāda 

praktiskās 

iemaņas 

šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Iespējamā 

raksturojuma 

veidi: 

degšanas 

raksturs – deg 

strauji ar 

liesmu, gruzd 

vai kūst; 

izplatās 

raksturīga, 

atpazīstama 

smarža. 

Atbildes 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais norāda, vai šķiedru 

sastāvs atbilst marķējumā 

norādītajam.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 
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Izglītojamais 

parāda savas 

teorētiskās 

zināšanas par 

šķiedru 

degšanas 

raksturu. 

Atbilde 

atkarīga no 

drānas šķiedru 

sastāva. Tās 

pareizību 

vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

parāda 

praktiskās 

iemaņas 

šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Degšanas 

palieku veidi: 

pelni, drūpoša 

melna lodīte, 

ciets 

sakausējums 

vai daļēji 

drūpošas 

paliekas. 

2. uzdevuma atbilde

Struktūras 

raksturlielums 

Raksturlieluma vērtība 

Drānas veids Iespējamās atbildes: audums vai trikotāžas drāna. 

Drānas blīvums 

garenvirzienā 

Izglītojamais audumā vai trikotāžas drānā  saskaita audu vai cilpu rindu 

skaitu noteiktā garuma vienībā, piemēram, centimetrā. 

Drānas blīvums 

šķērsvirzienā 

Izglītojamais audumā vai trikotāžas drānā saskaita šķēru vai cilpu stabiņu 

skaitu noteiktā garuma vienībā, piemēram, centimetrā. 

Pinums Izglītojamais norāda drānas pinuma veidu. 

Ja izglītojamais izvēlējies audumu, tad pareizā atbilde: gludi krāsotus 

audumus visbiežāk ražo audekla, sarža, satīna, atlasa pinumos. Bet, 

protams, var būt arī citu veidu pinumi.  

Ja izglītojamais izvēlējies trikotāžas drānu, tad pareizā atbilde: gludā 

adījuma trikotāžas drāna jeb, precīzāk, gludā šķērsadījuma drāna. 

3. uzdevuma atbilde

Īpašības Īpašības prognoze un pamatojums 

Stiprība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo stiprību, ņemot vērā tās 

šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu un pinuma veidu.  
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Stiepes 

mehāniskās 

īpašības 

Pagarināšanās 

spēja 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālo pagarināšanās spēju, 

ņemot vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma 

veidu un drānas pagarināšanos, stiepjot rokās.  

Elastība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo elastību, ņemot vērā tās 

šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu, drānas 

elastību, stiepjot rokās.  

Lieces 

mehāniskās 

īpašības 

Stingrība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo stingrību, ņemot vērā 

tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu, drānas 

taktilās īpašības.  

Drapēšanās Izglītojamais raksturo drānas potenciālo drapēšanās spēju, 

ņemot vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma 

veidu, drānas taktilās īpašības.  

Burzīgums Izglītojamais raksturo drānas potenciālo burzīgumu, ņemot vērā 

tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu vai 

saburzot drānu rokās.  

Fizikālās 

īpašības 

Krāsnoturība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo krāsnoturību, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu vai paberzējot drānu pret baltu audumu 

vai salveti.  

Lineāro izmēru 

izmaiņas 

mazgājot 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālās lineāro izmēru 

izmaiņas mazgājot, ņemot vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, 

blīvumu, pinuma veidu.  

Gaiscaurlaidība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo gaiscaurlaidību, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu.  

Mitruma 

uzsūktspēja 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālo mitruma uzsūktspēju, 

ņemot vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma 

veidu.  

Siltumfizikālās 

īpašības 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālās siltumfizikālās īpašības, 

ņemot vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma 

veidu.  

Elektrizēšanās Izglītojamais raksturo drānas potenciālo elektrizēšanos, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu. Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Citas īpašības Izglītojamais var papildus raksturot kādas šeit nenosauktas 

drānas īpašības, piemēram,  

tās “elpošanas spēju” jeb tvaikcaurlaidību, 

pavedienu izslīdi no grieztās auduma malas, 
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pavedienu potenciālo pārbīdi auduma fonā, 

trikotāžas drānas irstamību u. c.  

Valkmūžs Nodilumizturība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo nodilumizturību, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu.  

Pilingsliecība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo pilingsliecību, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu.  

4. uzdevuma atbilde

Drānas veids 
Defektu 

klātesamība 
Defektu veidi un to skaits drānas gabalā 

Audums vai 

trikotāžas 

drāna 

Ir vai nav Iespējamie defekti: 

caurumi; 

traipi; 

atšķirīgas krāsojuma vai struktūras svītras drānas 

gabala garenvirzienā vai šķērsvirzienā; 

drānas toņainība – krāsojuma toņa atšķirība drānas 

gabala platumā vai garumā; 

pavedienu sabiezinājumi; 

pavedienu savilkumi; 

drānas gabala lietderīgā platuma nevienmērība tā 

garumā u. c. 

5. uzdevuma atbilde

Drāna Drānas kopšanas 

režīms 

Kleitas kopšanas 

režīms, izmantojot 

simbolus 

Kleitas kopšanas režīma apraksts 

Pamatdrāna Izglītojamais aizpilda, 

pārrakstot/pārzīmējot 

informāciju no drānai 

dotā marķējuma. 

Izglītojamais lieto 

tekstiliju kopšanas 

simbolus, kas doti 

Eiropas standartā 

LVS EN ISO 

3758:2012 

(Tekstilizstrādājumi. 

Kopšanas 

apzīmējumu kods, 

izmantojot 

simbolus). 

Atbildes pareizību 

vērtē pedagogs. 

Lietojamie vispārējie 

simboli: 

Atbildes pareizību vērtē pedagogs, 

ņemot vērā kopšanas simbolu 

nozīmi. 

Mazgāšana 

Ar simbolu norāda uz iespēju mazgāt 

ar rokām vai veļas mazgājamā 

mašīnā, izmantojot ūdeni un 

mazgāšanas līdzekļus. Skaitlis 

norāda maksimālo ūdens 

temperatūru, līnijas zem simbola – 

mazgāšanu standarta, saudzējošā vai 

ļoti saudzējošā režīmā.  

Standarta režīmā mazgājot var 

izmantot standarta mazgāšanas 

līdzekļus, kas satur mīkstinātājus, 

optiskos spodrinātājus, balinātājus 
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 mazgāšana, 

 balināšana, 

 žāvēšana, 

 gludināšana, 

 profesionālā 

ķīmiskā tīrīšana. 

un citas ķīmiskas vielas, netiek 

ierobežota mehāniskā iedarbība 

veļas mašīnā.  

Saudzīgā režīmā mazgājot tiek 

samazināts ūdens daudzums, 

mehāniskā iedarbība, netiek lietoti 

mazgāšanas līdzekļi, kas satur 

optiskos balinātājus un 

spodrinātājus. 

Balināšana 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst balināt. Balināšana 

nepieciešama, lai tekstiliju padarītu 

baltāku vai iztīrītu traipus. 

Žāvēšana 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst žāvēt veļas 

žāvētājā paaugstinātā temperatūrā. 

Punktiņi simbola vidū norāda 

maksimālo žāvēšanas temperatūru. 

Informāciju par žāvēšanu dabiskos 

apstākļos var sniegt gan simbolu, gan 

aprakstošā veidā. 

Gludināšana 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst gludināt, kā arī 

pieļaujamo gludekļa sildplates 

maksimālo temperatūru. 

Profesionālā ķīmiskā tīrīšana 

Ar simbolu norāda, vai tekstiliju 

drīkst vai nedrīkst ķīmiski tīrīt. Burti 

simbola vidū norāda lietojamos 

tīrīšanas līdzekļus. Līnijas zem 

simbola norāda uz saudzīgu režīmu, 

kura laikā ir samazināta mehāniskā 

iedarbība. Dubultlīnija nozīmē ļoti 

saudzējošu režīmu. 

Pēc autoru ieteikuma pārējām nodaļām nav norādītas atbildes.

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjikcT-pureAhUKWywKHVgTDtMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ginetex.net/GB/labelling/labelling.asp&psig=AOvVaw3GkvsQL49lLMOed6QWxsdG&ust=1543055237214459
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjikcT-pureAhUKWywKHVgTDtMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ginetex.net/GB/labelling/labelling.asp&psig=AOvVaw3GkvsQL49lLMOed6QWxsdG&ust=1543055237214459
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjikcT-pureAhUKWywKHVgTDtMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ginetex.net/GB/labelling/labelling.asp&psig=AOvVaw3GkvsQL49lLMOed6QWxsdG&ust=1543055237214459
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjikcT-pureAhUKWywKHVgTDtMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ginetex.net/GB/labelling/labelling.asp&psig=AOvVaw3GkvsQL49lLMOed6QWxsdG&ust=1543055237214459
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PIELIKUMI 
1. pielikums

Rokšūšanas darbarīki un piederumi 

Darbarīki, piederumi Lietojums Prasības 

1. Rokdarbu šujamadatas

https://www.chrysalis-store.co.uk/product/358 

Drānu caurduršanai vai tās 

pavedienu aizķeršanai un 

šujamdiega ievadīšanai drānā vai 

drānu slāņos, tos nebojājot. 

Adatām jābūt asām, nebojātām, ar 

gludu, nopulētu virsmu, atbilstoša 

izmēra un formas actiņu, 

piemērotām izpildāmās operācijas 

raksturam un drānas veidam.  

Adatu garums 30–40 mm: Ø 0,6–0,7 

mm plānām drānām un 

Ø 0,6–0,9 mm vidēji biezām un

biezām drānām.

Adatas ar asām smailēm izmanto 

audumiem, ar noapaļotām 

smailēm – trikotāžai. Sadiegšanai, 

apdiegšanai, furnitūras piešūšanai 

lieto īsākas un rupjākas adatas, 

lejasmalu atšūšanai – smalkākas un 

garākas. 

2. Šķēres, grieznes, dzirkles

2.1. Drēbnieku šķēres, piegriešanas šķēres

Garas un vidēji garas šķēres – 

garums 23–46 cm, drānu detaļu 

piegriešanai, pieejamas gan 

labročiem, gan kreiļiem.  

Šķēres izvēlas pēc izpildāmās 

operācijas veida un drānas veida.  

Šķēru (griežņu) asmeņiem jābūt 

asiem un jāgriež vienlīdz labi visā to 

garumā. Asmeņiem jābūt tik asiem, 

lai, griežot drānu, tie neķertos 

drānas šķiedrās, bet asmeņu galu 

formai jāatbilst noteiktu uzdevumu

izpildei, piemēram, detaļu 

https://www.chrysalis-store.co.uk/product/358
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https://natra-instruments.com/review/product/list/id/719/ 

iešķelšanai 1–1,5 mm attālumā no 

šuves.  

Asmeņiem nav pieļaujami 

bojājumi – asmaliņas (jeb grātes) 

rievas, plaisas, iespiedumi vai 

uzsitumi. 

Rokturiem jābūt ērtiem, viegli 

virināmiem, netraumējot un 

nenogurdinot roku.  

Drīkst lietot tikai drānām. 

2.2. Palīgdarbu šķēres 

https://www.tera.lv/lv/skeres-rokdarbu-fiskars-classic-13cm-2 

Vidēji garas šķēres – garums 13–

22 cm, detaļu griezummalu 

aplīdzināšanai, iegrieztu kabatu 

atveres pārgriešanai, šujamdiegu 

apgriešanai, montāžiešķēlumu 

vīļuzlaidēs vai iegriezumu detaļu 

malās iegriešanai. 

2.2.  Robiņšķēres 

https://www.thesprucecrafts.com/sewing-tools-and-equipment-to-sew-

4122025 

Garu, profilētu asmeņu šķēres – 

garums 20–26 cm, mazirstošu 

drānu griezummalu apstrādei. 

https://natra-instruments.com/review/product/list/id/719/
https://www.tera.lv/lv/skeres-rokdarbu-fiskars-classic-13cm-2
https://www.thesprucecrafts.com/sewing-tools-and-equipment-to-sew-4122025
https://www.thesprucecrafts.com/sewing-tools-and-equipment-to-sew-4122025
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2.3. Dzirklītes, atspergrieznītes  

 

http://www.rdveikals.lv/products/lv/505/154342/sort/1/filter/0_0_0_0/Brother-

Šķēres-diegu-galiem-šūšanas-piederums.html  

 

http://katipatch.co.nz/product/kai-snippits-thread-snippers/ 

Īsu asmeņu šķēres, parasti līdz 12 

cm garas, izmanto šujamdiegu 

galu nogriešanai, iegriezumu un 

montāžiezīmju iegriešanai 

vīļuzlaidēs vai detaļu malās, liekās 

drānas nogriešanai detaļu stūros, 

pogcaurumu pārgriešanai u. c. 

griešanas darbiem ar 

paaugstinātas izpildes precizitātes 

prasībām. 

2.4. Diskšķēres (diska asmeņa griezējinstruments)  

 

 

http://katipatch.co.nz/product/fiskars-comfort-grip-rotary-cutter-45mm/  

https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-mats/transotype-

cutting-mat-22-x-30-cm 

Mazu griezumdetaļu piegriešanai. 

Lietojamas tikai uz speciāla 

piegriešanas paliktņa vai uz 

speciālas, asmeni netraumējošas 

galda virsmas kopā ar kontūrlekālu 

vai lineālu. Rotējošais asmens 

(grieznis) pieejams 18, 28, 45 un 

60 mm diametrā.  

Paliktnim ir 

vairāki izmēri 

– mazākais 

22 x 30 cm, 

lielākais 

100 x 200 cm. 

Darbu atvieglo 

speciāls 

mērlineāls. 

Griežņa asmenim jābūt asam un 

jāgriež vienlīdz labi visā tā 

apkārtmērā, lai, griežot drānu, to 

nebojātu. Grātes, plaisas, 

iespiedumi vai uzsitumi griežņa 

asmenī nav pieļaujami. Šķēru 

rokturim (rokturiem) jābūt ērtam 

un grieznim viegli jārotē, 

netraumējot un nenogurdinot roku. 

http://www.rdveikals.lv/products/lv/505/154342/sort/1/filter/0_0_0_0/Brother-Šķēres-diegu-galiem-šūšanas-piederums.html
http://www.rdveikals.lv/products/lv/505/154342/sort/1/filter/0_0_0_0/Brother-Šķēres-diegu-galiem-šūšanas-piederums.html
http://katipatch.co.nz/product/kai-snippits-thread-snippers/
http://katipatch.co.nz/product/fiskars-comfort-grip-rotary-cutter-45mm/
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-mats/transotype-cutting-mat-22-x-30-cm
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-mats/transotype-cutting-mat-22-x-30-cm
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https://www.architekturbedarf.de/textile-

craft/cutting-rulers/cutting-ruler-with-

steel-edge-30-cm 

3. Līniju zīmēšanas instrumenti 

3.1.  Drēbnieku krīts, iezīmulis, ziepju plāksnīte 

 

https://stitchandpink.com/2013/06/tip-of-week-choosing-best-way-to-

mark.html  

Montāžiezīmju un līniju zīmēšanai 

uz drānas detaļām. 

Tirgū pieejamie iezīmuļi – krīta 

zīmulis, vaska zīmulis, flomāsters. 

 

Drēbnieku krīta un ziepju plāksnītes 

malas regulāri jānoasina līdz 0,5–

1,5 mm platumam, lai iegūtās līnijas 

uz drānas būtu pēc iespējas 

šaurākas. Iezīmētajām līnijām un 

montāžiezīmēm jābūt izzūdošām 

vai viegli iztīrāmām bez paliekošām 

pēdām. Uzmanību – jāseko ražotāja 

norādēm uz līdzekļa iepakojuma. 

3.2.  Vīļuzlaižu iezīmulis 

 

https://www.architekturbedarf.de/sale/handicraft-+-modelling/parallel-

tracing-wheel  

Pierīce ar mērskalu līdz 40 mm 

modeļkonstrukcijas papildināšanai 

ar vīļuzlaidēm, tā iegūstot detaļu 

lekālus. Nodrošina precīzi vienāda 

platuma vīļuzlaižu atzīmēšanu uz 

drānas pirms detaļu piegriešanas. 

Drēbnieku krītam stabili jāturas 

fiksatorā un krīta malai jābūt 

noasinātai līdz platumam 0,5–

1,5 mm. 

4. Mērinstrumenti 

4.1. Mērlente 

Cilvēka ķermeņa un izstrādājuma 

detaļu mēru, gatava izstrādājuma 

kontrolmēru mērīšanai. 

 

Jābūt plānai, mīkstai, lokanai, 

150 cm garai neelastīgai lentei, ar 

centimetru, milimetru iedaļām, 

izturīgai pret stiepi un lieci, ar 

precīzām un skaidri saskatāmām 

mērvienībām. 

https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-rulers/cutting-ruler-with-steel-edge-30-cm
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-rulers/cutting-ruler-with-steel-edge-30-cm
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-rulers/cutting-ruler-with-steel-edge-30-cm
https://stitchandpink.com/2013/06/tip-of-week-choosing-best-way-to-mark.html
https://stitchandpink.com/2013/06/tip-of-week-choosing-best-way-to-mark.html
https://www.architekturbedarf.de/sale/handicraft-+-modelling/parallel-tracing-wheel
https://www.architekturbedarf.de/sale/handicraft-+-modelling/parallel-tracing-wheel
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http://www.traceapparel.com/measurements/tailor-tape-measure-11/ 

 

4.2. Drēbnieku lineāli un mērlineāli 

4.2.1. Mērlineāls ar bīdāmu attāluma fiksatoru 

 

http://katipatch.co.nz/product/prym-sewing-gauge/ 

Paredzēts ieloču dziļumu, 

vīļuzlaižu, pogcaurumu, lejasmalu 

platuma u. tml. attālumu 

nomērīšanai un atzīmēšanai.  

Mērlineālam ir smaile – apkakļu, 

atloku, pārloku u. c. detaļu stūru 

izbīdīšanai un izlīdzināšanai. 

Lineāliem jābūt ar salasāmu un 

skaidri redzamu mērvienību skalu, 

nebojātiem, nesalauztiem, 

nesaliektiem vai kā citādi 

deformētiem. 

4.2.2.Mērlineāls ar fiksētiem attālumiem 

 

https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/measuring-tools/seam-gauge-

cm-scale 

Paredzēts noteiktu attālumu – 1; 

1,5; 2; 2,5 un 3 cm – ātrai un precīzai 

atzīmēšanai.  

 

4.2.3. Metāla mērlineāls 

Precīziem viendimensijas 

mērījumiem, precīzu līniju 

uzzīmēšanai uz šuvekļa vai ģērba 

 

http://www.traceapparel.com/measurements/tailor-tape-measure-11/
http://katipatch.co.nz/product/prym-sewing-gauge/
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/measuring-tools/seam-gauge-cm-scale
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/measuring-tools/seam-gauge-cm-scale
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https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-rulers/cutting-ruler-

with-steel-edge-30-cm 

griezumdetaļām. Lietojams arī 

detaļu piegriešanas laikā. 

 

5. Kniepadatas, kniepes, knaģi 

 

https://www.ebay.co.uk 

Griezumdetaļu pagaidu 

sastiprināšanai piegriežot vai šujot 

un ģērbu laikošanas darbu izpildei.  

 

Kniepadatas ir 2,5–4,5 cm garas, 

tievas ar gludu, nopulētu virsmu. 

Gan kniepes, gan knaģi nedrīkst 

šuveklī atstāt paliekošas pēdas 

(iezīmes, caurdūrumi, iespiedumi). 

Trikotāžai piemērotas kniepes ar 

noapaļotu smaili, audumam – ar 

asu smaili. 

6. Šuvju ārdnis jeb ārdnazis 

 

https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/sewing-utensils/stitch-ripper-

small 

Šuvju un vīļu ātrākai izārdīšanai, 

pogcaurumu pārgriešanai, piešūto 

pogu nogriešanai. 

Jābūt ar asu un nebojātu asmeni, 

nesalauztam. 

7. Uzpirkstenis ar slēgtu galu un gredzenuzpirkstenis ar vaļēju 

galu  

 

https://www.morplan.com/shop/en/morplan/thimbles 

Pirksta pasargāšanai no 

saduršanas, bīdot šujamadatu 

šuveklī ar pirksta galu (lieto 

uzpirksteni) vai ar pirksta sānu 

(lieto gredzenuzpirksteni). 

Jāatbilst pirksta izmēram un formai, 

jāpilda pamatfunkcija, jānotur 

adatas gals noteiktā pozīcijā bez 

izslīdes, jābūt ērti lietojamam un 

vieglam. 

https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-rulers/cutting-ruler-with-steel-edge-30-cm
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/cutting-rulers/cutting-ruler-with-steel-edge-30-cm
https://www.ebay.co.uk/
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/sewing-utensils/stitch-ripper-small
https://www.architekturbedarf.de/textile-craft/sewing-utensils/stitch-ripper-small
https://www.morplan.com/shop/en/morplan/thimbles
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8. Adatu spilventiņš ar aproci 

 

https://www.architekturbedarf.de/office-supplies/map-pins/pincushion-with-

clip-without-needles 

Kniepju, šujamadatu pagaidu 

iespraušanai, droša darba 

organizācijai šūšanas vai 

laikošanas laikā. Nostiprināms uz 

plaukstas locītavas. 

Spilventiņa pamatnei jābūt stingrai, 

no necaurdurama materiāla. 

Aprocei stabili jāturas uz plaukstas 

locītavas, tā nedrīkst brīvi rotēt, 

slīdēt. 

9. Šujamdiegu ievērējs adatā jeb iediegotājs 

 

http://www.smveikals.lv/Aksesuari-un-susanas-piederumi/Ieverejs 

Šujamdiegu ievēršanai mašīnas vai 

rokas šujamadatā. 

Nedrīkst būt bojāta, saliekta vai 

daļēji atlauzta diegu iediegošanas 

osa. 

 

 

https://www.architekturbedarf.de/office-supplies/map-pins/pincushion-with-clip-without-needles
https://www.architekturbedarf.de/office-supplies/map-pins/pincushion-with-clip-without-needles
http://www.smveikals.lv/Aksesuari-un-susanas-piederumi/Ieverejs
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2. pielikums 

Šuvju trafareti 

1. vingrinājums 
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2. vingrinājums 
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3. vingrinājums 
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4. vingrinājums 
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5. vingrinājums 
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6. vingrinājums 
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3. pielikums 

Šujmašīnas sastāvdaļas 

 

 

Adatas ielikšana un ieregulēšana 

 

 

Izslēgt šujmašīnu, kad jāmaina adata. Adata jātur starp īkšķi un 

rādītājpirkstu pie pamatnes, kur sākas rieva. Ielikt adatu līdz 

atdurei ar garo rievu pa kreisi no šuvēja vai pretī, vai retāk – īso 

rievu pretī. Tas noskaidrojams konkrētās mašīnas instrukcijā. 

 

  

Diega spoles turētāji 

Pēdiņas spiediena regulētājs 

Diega novilcējs 

Diega sprieguma 

regulētājs 

Mašīnadata 

Spiedpēda 
Galda 

virsma 

Diega spoles statīvs 

Displejs 

Spararats 

Dūriena garuma  
regulētājs 

Atpakaļgaitas 
kloķis 

Ieslēgšanas, 

izslēgšanas  

slēdzis Motors 

Ar celi ceļams 
pēdiņas kloķis 

Vadības pedālis 

Ieskrūvē skrūvi 

Atskrūvē skrūvi 

Izņem adatu 

Ieliek adatu 

Īsā 

rieva 

adatas 

stiprinājuma 

vieta 

Stienis 

Kolba 

garā rieva 
ir diega 

ievēršanas 
puse 

Smaile 
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4. pielikums 

Šujmašīnas iediegošana 

Spolītes diegs 

          

Avots: https://ppt-online.org/ 

1. Izslēgt šujmašīnu, kad jāmaina spolīte. 2. Izņemt spolītes turētāju ar 

spolīti no kuģīša un uztīt diegus uz spolītes, lietojot spolītes uztinēju. 

3. Ielikt spolīti spolītes turētājā. 

                   

Avots: https://ppt-online.org/ 

  

4. Ievadīt diegu spraugā zem atsperes. Pavilkt diegu, pārbaudot spolītes 

rotēšanas spēju un diega notīšanos. 

Augšējais diegs 

Izslēgt šujmašīnu, kad jāiever adatas diegs. 

 

 

 

Precīzāka adatas diega ievēršana jānoskaidro šujmašīnas 

instrukcijā, kura mēdz būt izvietota uz mašīnas korpusa vai galda, 

vai kopējā instrukcijā. 

 

  

sprauga diega 
ievadīšanai zem 

spriegošanas 

atsperes 
diega 

nospriegošanas 

skrūve virs 

atsperes 

diega novilcējs 

diega turētājs 

nospriegot 

diega spriegojuma regulētājs ar atsperi 
atbrīvot 

adatas stiprinājuma skrūve 

https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/
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5. pielikums 

  

Augšējā un apakšējā diega nospriegošana, šuves dūrienu garuma noregulēšana 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

Slēgdūriena šuves diegu vijumam jābūt drānu 

slāņu vidū. 

Ja diegu vijums ir drānas apakšā (redz augšējā 

diega punktus), jānospriego augšējais diegs. 

Ja diegu vijums ir drānas augšā (redz apakšējā 

diega punktus), jāatbrīvo augšējais diegs, 

dažreiz – jānospriego apakšējais diegs. 

 

Šuves kvalitāti ietekmējošie faktori: Diegu savienojuma kvalitātes rādītāji: 

▪ šuves diegu savijuma veids; 

▪ drānas veids un tās īpašības; 

▪ diegu īpašības; 

▪ šuves tehnoloģiskie režīmi, 

▪ šuvju parametri. 

▪ estētiskie; 

▪ deformācijas; 

▪ mehāniskie; 

▪ ekspluatācijas; 

▪ ekonomiskie. 

 

  

Augšējais diegs 

Spolītes diegs 
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6. pielikums 

Mezglu tehnoloģiskā apstrāde 

Materiāltehniskais nodrošinājums: rakstāmpiederumi, rakstāmpapīrs vai viedās ierīces 

1. Sanumurējiet šuves to izpildes 

secībā! 
2. Uzrakstiet tehnoloģiskās apstrādes secību! 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

1. Sanumurējiet šuves to izpildes 

secībā! 

2. Uzrakstiet tehnoloģiskās apstrādes secību! 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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8.  

9.  

1. Sanumurējiet šuves to izpildes 

secībā! 

2. Uzrakstiet tehnoloģiskās apstrādes secību! 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

1. Sanumurējiet šuves to izpildes 

secībā! 

2. Uzrakstiet tehnoloģiskās apstrādes secību! 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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7.  

8.  

9.  

10.  
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7. pielikums 

Hermetizētas vīles defekti 

Defekta 

nosaukums 
Kvalitatīva hermetizēta vīle Nekvalitatīvi hermetizēta vīle 

Hermetizācijas 

lentes viduslīnijas 

nobīde no šūtās 

vīles līnijas visā 

vīles garumā 

 
 

Atslāņojums vīļu 

krustpunktos 

 
 

Ūdenscaurlaidība 

ūdens staba 

minimālā 

spiediena 

(0,2 bar) ietekmē  
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Hermetizācijas 

lentes atdalīšanās 

pirmajā gatava 

izstrādājuma 

mazgāšanas ciklā 

  

Sadegusi drāna 
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8. pielikums 

Apģērba modeļu tehniskās dokumentācijas piemēri 

1. lapa 

 

Pamatinformācija 

par modeļa 

pasūtījumu 

Gatava 

izstrādājuma 

mēri ražojamiem 

izmēriem 

Izstrādājuma 

tehniskie zīmējumi 

un apstrādes 

īpatnības 

Drānu paraugi 

Pasūtījuma saturs un apjoms  

Rāvējslēdzēju 

atveres garums 

norādītajās 

izstrādājuma 

vietās 
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2. lapa 

  Pamatinformācija 

par modeļa 

pasūtījumu 

Drānu 

saraksts, 

lietojums un 

apzīmējuma 

artikuls 

Furnitūras, 

palīgmateriālu 

un 

iepakojuma 

saraksts, 

apzīmējums, 

izmēri, 

sastāvs, 

piegādātājs 
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9. pielikums 

 

 

Pamatinformācija 

par modeļa 

pasūtījumu 

Konstrukcijas 

bāzes izmēra 

un modeļa 

ražojamo 

izmēru norādes 

Gatava 

izstrādājuma 

kopšanas 

instrukcija 
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Modeļa zīmējumi, 

drānas artikuls 

un lietderīgais 

platums 

Marķējuma veidi 

un to precīza 

izvietojuma 

norādes 
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Modeļa apstrādes 

īpatnību precīzas 

norādes 

Apdares 

tuneļlentes 

gradēti garumi 

visiem 

ražojamiem 

izmēriem 
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