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ANOTACIJA 

 

  (6 modulis) mokymo/si Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu

priemonės – tai šiuolaikiškas ir daugkartinio naudojimo vientisas mokymo/si šaltinis, kuris padės 

mokiniui, atėjusiam į profesinio mokymo įstaigą, įgyti kūrybiškos siuvėjo profesijos.  

 Šios mokymo/si medžiagos tikslas – padėti mokiniui išmokti siūti moteriškus ir 

vaikiškus petinius drabužius su pamušalu.  

Remiantis siuvėjo profesinio rengimo standartu, 6 modulis yra skirtas šioms profesinio 

mokymo programoms: siuvėjo (valstybiniai programų kodai (VPK) – 210054212, 211054212, 

320054212, 330054212, 440054212) ir moteriškų drabužių siuvėjo (VPK – 327054201). 

 Priemonės suteiks visą būtiną mokymui/si informaciją ir duomenis tokiomis temomis: 

moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu asortimentas (1 ir 4 skyriai), naudojamos 

medžiagos ir priedai, norint pasiūti minėtus drabužius, kokia siuvimo technologinė įranga bus 

reikalinga ir kaip ja naudotis. Ypač išsamiai antrajame skyriuje pateikiamas moteriško švarko su 

pamušalu siuvimas – nuo konstravimo paslapčių, lekalų sudarymo, sukirpimo iš medžiagų, siuvimo 

su dviem primatavimais iki pat gaminio užbaigimo. Trečiajame skyriuje pateikta mokymui/si skirta 

informacija padės išmokti sukonstruoti ir, taikant įgytas žinias ir gebėjimus, pasiūti moterišką paltą. 

 Tai specialiai mokymui/si atrinkta, susisteminta ir pritaikyta medžiaga, kuri 

besimokantiems asmenims padės įgyti profesines moteriškų ir vaikiškų drabužių su pamušalu 

siuvimo kompetencijas bei bendruosius gebėjimus, reikalingus sėkmingai tolimesnei praktinei 

veiklai. Savarankiškai – individualiai ar grupiniu būdu – mokydamiesi jie išmoks geriau 

komunikuoti, pažins daug siuvimo paslapčių, kūrybiškai taikys įgytas žinias ir gebėjimus. 

 6 modulį gali mokytis tie, kurie yra baigę 1, 2, 4 ir 5 modulius (žr. „Modulių 

mokymo/si planas“) bei sėkmingai išlaikę jų kompetencijų vertinimą. 

 Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu modulio apimtis – 200 

akademinių valandų, iš kurių 35 proc. (68 val.) skiriama teorijos mokymui/si ir 65 proc. (122 val.) –

praktiniam mokymui/si.  

 Priemones sudaro: 

1. Rašytinė medžiaga  – tai konspektas, užduočių, testų rinkiniai ir kt., kuriuos gali 

sudaryti tekstas, schemos, diagramos, lentelės, paveikslai (nuotraukos), techniniai piešiniai, eskizai, 

brėžiniai.  

2. 3D formato elementai (statiniai, animacija):  

2.1. Trimačiai (3D) modeliai  – tai erdviniai vaizdai (trimatėje koordinačių 

sistemoje).  

2.2. Animacija  – tai animuotos vaizdinės formos (pagal technologinių operacijų eigą 

sudėtas vaizdas).  

 3. Filmuota medžiaga  – tai realiomis mokymo/si sąlygomis, su realia įranga ir 

medžiagomis, dirbant mokytojui metodininkui, parengti su kiekvienu moduliu susiję detalūs vaizdo 

klipai. 

 4. Etalonai  – tai pasiūti ar kitaip atlikti natūralaus dydžio demonstravimui skirti ruošiniai 

(siuvinių dalys, medžiagų pavyzdžiai, lekalai ir kt.).   

 Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos teorinės ir praktinės užduotys, savitikros 

klausimai bei testai, skirti pateiktos informacijos analizei, kritinio mąstymo, problemų sprendimo ir 

kitiems gebėjimams lavinti. 
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 Baigęs 6-ąjį modulį, mokinys laiko baigiamąjį kompetencijų vertinimą, sudarytą iš 

dviejų dalių: teorinio testo (20 klausimų) ir praktinės užduoties. Jo trukmė – 10 akademinių valandų 

(2 val. – testui, 8 val. – praktinei užduočiai atlikti). Testas sudaromas atrankos kompiuteriu būdu – 

iš 40 pateiktų klausimų atrenkama 20. Testo užduotys yra klausimo formos, pateikiami 4 atsakymai, 

iš kurių tik vienas yra teisingas. Baigiamojo darbo praktinių ir teorinių užduočių kiekis yra 

proporcingas moduliui skirtų valandų kiekiui. Baigiamojo vertinimo pažymį sudaro įvertinimai už 

mokymosi metu atliktas teorines ir praktines užduotis (30 proc.), baigiamojo vertinimo metu 

atliktas testo užduotis ir vieną iš pateiktų praktinių užduočių (70 proc.).  

 Mokinys, baigęs 6-ąjį modulį, išmoks parinkti medžiagas ir siuvimo priedus 

moteriškiems ir vaikiškiems drabužiams su pamušalu, sukonstruoti moteriškus švarką (su 

pamušalu) ir paltą, sudaryti jų lekalus, sukirpti reikalingas detales, atlikti pirmąjį ir antrąjį 

primatavimus ir, saugiai bei tikslingai naudojantis pažangia siuvimo technologine įranga, juos 

pasiūti. Jie taip pat susipažins su vaikiškų drabužių asortimentu, vaikų figūrų tipologija ir jų 

ypatumais bei išmoks sukonstruoti petinius drabužius įvairaus amžiaus mergaitėms. 

 Tikiuosi, kad šios inovatyvios ir šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstos modulinio 

mokymo/si priemonės padės Jums įgyti būtinas moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu 

siuvimo kompetencijas. 
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Modulių mokymo/si planas 
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Praktiški patarimai, kaip racionaliai naudotis mokymo/si priemonėmis 

 

Temos turinio trumpas 

aprašymas 

 

 
 

Nuotraukos ir modelių 

eskizai supratimui ir 

analizei – PAVEIKSLAI  

su paaiškinamuoju 

paveikslo pavadinimu 

 

   
 

Schemos supratimui ir 

analizei – PAVEIKSLAI  

su paaiškinamuoju 

paveikslo pavadinimu 
 

Brėžiniai ir lekalai 

mokymuisi, supratimui ir 

analizei – PAVEIKSLAI  

su paaiškinamuoju 

paveikslo pavadinimu 

 

   
 

Siuvimo technologinės 

schemos mokymuisi, 

supratimui ir analizei – 

PAVEIKSLAI su 

paaiškinamuoju 

paveikslo pavadinimu
1
 

 

 
 

Figūrų matmenų ir 

laisvumo priedų 

lentelės – brėžinių 

sudarymui  

 

 
 

Atkarpų skaičiuočių 

lentelės – brėžinių 

sudarymui 

 

                                                           
1
 Sutartiniai medžiagų žymėjimo ženklai pateikiami po simbolių žodynu. 
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Interaktyvūs žodžiai, 

žodžių junginiai –

kursyvu pabraukta 

žodinė nuoroda 

pakartojimui 

 

 
 

3D arba animacija – 

žodinė nuoroda 3D 

formato elementams 

atidaryti – mokymuisi, 

supratimui ir analizei 

 

 
 

Filmuota medžiaga – 

žodinė nuoroda 

filmuotiems elementams 

atidaryti – mokymuisi, 

supratimui ir analizei 

 

 
 

Etalonai – žodinė 

nuoroda demonstravimo 

ruošinių analizei – 

mokymuisi ir supratimui 

 

 
 

Simboliai – atkreipti 

dėmesį į svarbius 

dalykus, užduočių ir 

praktinių darbų 

nuorodos
2
 

 

 
 

 

  

                                                           
2
 Paaiškinimai pateikiami „Simbolių žodyne“. 
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Simbolių žodynas 
 

Simbolis  Paaiškinimas  

 
Informacija žingeidiems 

 

Darbas porose 

 

Darbas grupėse 

 

Teorinė užduotis 

 

Praktinė užduotis 

 

Savarankiškas darbas 

 

Tai svarbu 

 

Atsakyk į šiuos klausimus 

 

Pastaba 

 

Sutartiniai medžiagų žymėjimo ženklai 
 

Paveikslas  Paaiškinimas  

 

Pagrindinės medžiagos 

 

Pamušalinės, kišeninės medžiagos 

 

Klijiniai įdėklai, juostelės 
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1. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU ASORTIMENTAS, 

MEDŽIAGOS, ĮRANGA 

1.1. Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu asortimentas 

 

Moteriški ir vaikiški paltai, puspalčiai, švarkai 

 

 Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių be pamušalo asortimentas labai įvairus ir 

gausus. Tai švarkai, puspalčiai, paltai, žaketai, lietpalčiai, striukės ir liemenės. Suknelės su 

pamušalu taip pat gali būti priskiriamos prie šių drabužių asortimento. Tačiau jų gamybos 

technologija yra labai panaši į moteriškų petinių drabužių be pamušalo technologiją, todėl toliau bus 

nagrinėjamos moteriško švarko ir palto pasiuvimo paslaptys bei vaikiškų drabužių (mergaitėms) 

kūrimo ypatybės. 

  
 

 

 

 

     
 

1.1 pav. Moteriškų petinių drabužių su pamušalu asortimentas 

Moteriškų ir 
vaikiškų petinių 

drabužių su 
pamušalu 

asortimentas 

Švarkai 

Liemenės 

Suknelės 
su 

pamušalu 

Paltai Puspalčiai 

Striukės 

Lietpalčiai 
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 Visi šie gaminiai palaipsniui susifomavo priklausomai nuo mados vystymosi (žr. 1 

modulis „Įvadas į siuvėjo profesiją“, Mados istorija). 

Minėtų drabužių gausa stebina siluetais, formomis, spalvomis, medžiagų faktūromis ir 

apdailos detalėmis. Praktiškai visi šie drabužiai gali būti įvairiausių siluetų ir formų, nes tai diktuoja 

vyraujančios mados tendencijos. Medžiagų faktūrų įvairovė ir spalvos pasirinkimas taip pat 

priklauso nuo mados. Tačiau klasikinės krypties petiniai drabužiai su pamušalu išlieka klasikinės 

spalvos ir medžiagos.  

 Ypatingas dėmesys moteriškuose petiniuose drabužiuose su pamušalu yra skiriamas 

apdailos detalėms: apykaklėms, antkišeniams, velkėms, diržams. Šiuose drabužiuose, skirtingai nei 

vyriškuose, daugiau puošybos elementų: apdailos peltakių, juostelių ir virvelių, įdomesnės ir 

sudėtingesnės sagos ir pan. 

 Moteriški ir vaikiški petiniai drabužiai su pamušalu ne visada priklauso nuo metų 

laikų (sezono). Tiek vasarą, tiek žiemą, tiek rudenį ar pavasarį galima dėvėti švarkelius, paltukus, 

striukes ir liemenes. Suknelės su pamušalu taip pat neturi sezoniškumo požymio. Vienintelis 

drabužis, priklausantis nuo sezono, yra lietpaltis, dažniausiai būna skirtas dėvėti rudenį, pavasarį ir 

vasarą. 

Išsamiau petinius drabužius su pamušalu galima analizuoti pagal 1 priede (žr. skyrių 

PRIEDAI. 1 PRIEDAS. Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu asortimento analizė) 

pateiktoje lentelėje išskirtus požymius. 

Išskirtinis minėtų drabužių požymis yra tai, kad jie yra daugiasluoksniai, nes jų 

gamybai panaudojama keletas medžiagų sluoksnių: pagrindinė medžiaga – viršutiniam sluoksniui, 

klijiniai ir šiltinamieji įdėklai – tarpiniam, o pamušalinė medžiaga – vidiniam arba paskutiniam 

sluoksniui: 

 
1.2 pav. Petinį drabužį su pamušalu sudarantys sluoksniai 

 

Nepaisant petinių drabužių su pamušalu daugiasluoksniškumo, pagrindinė aprangos 

gamintojo užduotis – pasiūti tokį drabužį, kad šis nevaržytų judesių, būtų patogus dėvėti ir gražiai 

atrodytų ant užsakovo figūros. O tai padaryti galima tik tuomet, jeigu drabužių kūrėjas gerai išmano 

jų gamybos technologiją. 

Siuvant šiuos drabužius, viršutinis medžiagos sluoksnis yra jungiamas su klijiniais 

įdėklais, vėliau prijungiamas ir paskutinysis pamušalinės medžiagos sluoksnis.  

 

         

Pagal apatinio krašto apdorojimo būdą moteriški ir vaikiški petiniai drabužiai su pamušalu gali būti 

skirstomi į: 
1. Petinius drabužius su pamušalu užsiūta (uždara) apačia; 

2. Petinius drabužius su pamušalu neužsiūta (atvira) apačia. 

Užsiūta apačia dažniausiai gaminami moteriški ir vaikiški švarkai, žaketai, puspalčiai, 

striukės ir liemenės. Rečiau pasitaiko lietpalčių ir paltų užsiūtomis apačiomis. 

Neužsiūta apačia dažniausiai gaminami paltai, lietpalčiai ir suknelės su pamušalu. 

 

Viršutinis 
sluoksnis 

- 
pagrindinė 
medžiaga 

Tarpinis 
sluoksnis 
- įdėklai, 
peteliai 

Vidinis 
sluoksnis -
pamušalinė 
medžiaga 

Petinis 
drabužis su 
pamušalu 
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3D: moteriškų ir vaikiškų drabužių su pamušalu modelių vaizdai. 

 

                            Naudodamiesi 1 priede pateikta informacija ir įvairiais informacijos šaltiniais 

(internetu, periodiniais leidiniais: žurnalais „Ji“, „Moteris“, „Laima“ ir kt., 

apsilankydami drabužių parduotuvėse ir pan.), paanalizuokite moteriškų petinių 

darbužių su pamušalu įvairovę. Aptarkite, kaip gali būti apdorota tų gaminių 

apačia (užsiūta ar neužsiūta), kokios yra apdailos detalės ir apdaila. 

 

 

1.2. Moteriškų švarkų, paltų pagrindinės ir pamušalinės medžiagos 

 

Moteriškų švarkų, paltų, medžiagų asortimentas, pluoštinė sudėtis ir savybės 

 

 Moteriškų švarkų ir paltų medžiagų asortimentas labai didelis. Šiems drabužiams yra 

pagaminamos įvairios pluoštinės sudėties ir storio siūlų, įvairių audimo ir mezgimo pynimų, 

naudojant įvairią galutinę apdailą, medžiagos. Taip pat gali būti naudojami natūralūs ir dirbtiniai 

kailiai, natūralios ir dirbtinės odos bei plėvelės. 

 Žemiau pateikiama paaiškinamoji šių gaminių pagrindinių ir pamušalinių medžiagų 

asortimento schema. 

 
 

1.3 pav. Petinių drabužių su pamušalu pagrindinių  medžiagų schema 

 

 Priklausomai nuo pluoštinės sudėties, pagrindinės ir pamušalinės moteriškų švarkų ir 

paltų medžiagos, kaip ir kitų gaminių medžiagos, gali būti skirstomos į medvilnines, linines, 

vilnones, šilkines, cheminių pluoštų ir mišrių pluoštų (žr. 1 modulis „Įvadas į siuvėjo profesiją“, 

„Tekstilės medžiagos“; 2 modulis „Siuvimo pradmenys“, „Audiniai: tekstilės pluoštai ir siūlai; kitos 

tekstilės medžiagos“) (žr. 1.4 pav.).  

Paltinės ir 
kostiuminės 
pagrindinės 
medžiagos 

Audiniai 

Megztinės 
medžiagos 

Neaustinės 
medžiagos 

Kompozici-
nės 

medžiagos 

Natūralūs ir 
dirbtiniai 

kailiai, odos 
ir plėvelės 
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1.4 pav. Moteriškų švarkų ir paltų medžiagų asortimento pagal pluoštinę sudėtį schema 

 

 Moteriškiems švarkams dažniausiai naudojami kostiuminiai audiniai (žr 4 modulis 

„Juosmeninių drabužių siuvimas“, „Juosmeninių drabužių siuvimo medžiagos“). Tačiau 

pavasariniams ir vasariniams švarkeliams patariama rinktis medvilninius, lininius ar šilkinius 

audinius. Ne mažiau populiarios yra cheminių pluoštų ar mišriapluoštės švarkų medžiagos. Nuolat 

madingi išlieka ir odiniai švarkeliai.  

Petinių drabužių vidiniam – pamušalo sluoksniui naudojamos medžiagos aprašytos 2 

modulyje „Siuvimo pradmenys“, „Audiniai: tekstilės pluoštai ir siūlai; kitos tekstilės medžiagos“. 

 

1.2.1. Moteriškų paltų medžiagų asortimentas, pluoštinė sudėtis ir savybės 

  

Pagrindiniai reikalavimai paltinėms medžiagoms: 

1) Paltai saugo žmogų nuo šalčio, vėjo, sniego, lietaus, todėl jiems skirtiems audiniams 

būtinos geros šiluminės savybės, ribotas laidumas orui; 

2) Paltiniai audiniai turi gerai išlaikyti formą, nesiglamžyti, nesitraukti, turi būti 

atsparūs susidėvėjimui, cheminiam valymui.  

Tradiciniai vilnoniai paltiniai audiniai šiuos reikalavimus atitinka, tačiau šiuolaikiniu 

požiūriu jie dažnai per sunkūs. Per sunkūs drabužiai neigiamai veikia žmogaus sveikatą bei savijautą. 

Todėl gamintojai stengiasi ne tik gaminti naujus lengvesnius audinius, bet ir palengvinti klasikinius. 

Parenkant medžiagas moteriškiems paltams labai svarbu, kokiu metų laiku jis bus 

dėvimas: 

 Vasariniams paltams medžiagas galima parinkti iš medvilninių, lininių ar 

cheminių pluoštų medžiagų asortimento; 

 Pavasariniams paltams labiau tiks plonos vilnonės, pusvilnonės ar cheminių 

pluoštų medžiagos; 

 Rudeniniams ir žieminiams paltams patariama rinktis storesnes vilnones, 

pusvilnones ar mišriapluoštes medžiagas.  

Moteriškų, 
vaikiškų 
švarkų ir 

paltų 
pagrindinės 
medžiagos 

Medvilni-
nės 

Lininės 

Vilnonės 

Šilkinės 

Cheminių 
pluoštų 

Mišraus 
pluošto 
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Nepaisant pluoštinės sudėties, šiuolaikinės medžiagos gali būti pritaikomos įvairiems 

sezonams.  

Žieminių paltų (kai kada ir rudeninių-pavasarinių paltų) puošybai labai dažnai 

naudojami įvairūs kailiai. Dažniausiai tai kailinės apykaklės ir rankogaliai. Paltus ypač puošia 

priderintas odinis diržas ir kitos smulkios odinės detalės: velkės, ąselės ar antkišeniai iš odos. 

Pagrindinę klasikinių vilnonių paltinių audinių grupę sudaro drapai, flanelės, tvidai, 

būkle tipo audiniai, gelumbės. 

Pagrindiniai paltinių medžiagų bruožai: 

Dalis paltinių audinių yra šiaušiami, 

suformuojant ilgą pūką. Pūkuotumui padidinti 

pridedamas nedidelis kiekis moherio. 

Paltinių audinių grupei būdingi išryškinti 

pynimai, audinių paviršius jei ir veliamas, tai 

nedaug. Pagal spalvinį apipavidalinimą dažniau 

būna margaraščiai bei melanžiniai. 

Dauguma paltinių audinių audžiama iš 

kočiotinių verpalų, tik vilnos kokybė būna 

įvairi. Iš šukuotinių verpalų audžiami tik kai 

kurie jau minėti bukle audiniai, o taip pat lygių 

paviršių audiniai, skirti vasariniams paltams. 

Tačiau tokie audiniai nėra populiarūs, nes 

mūsų klimato sąlygomis vasarinius paltus 

atstoja apsiaustai. 

Nemažą dalį paltinių audinių sudaro 

dažnai besikeičiantys audiniai. Jų tarpe 

nemaža pusvilnonių – su akrilo (PAN), viskozės 

(CV), nedideliu kiekiu poliamido (PA) pluoštu, 

kurie audžiami labai įvairiais pynimais – 

smulkiaraščiais, kombinuotais, net 

stambiaraščiais. Populiarūs laužytais ruoželiniais 

pynimais išausti audiniai ("eglutės"). 

1.1 lentelėje apžvelgiamos populiariausių paltinių audinių pluoštinė sudėtis, pynimai, 

savybės ir medžiagų pavyzdžių nuotraukos. 

 
1.1 lentelė. Moteriškų paltų medžiagų asortimentas, pluoštinė sudėtis ir savybės 

 

M
ed

ži
ag

o
s 

rū
ši

s Eil. 

Nr. 

Medžia

gos 

pavadi 

nimas 

Pluoštinė 

sudėtis 
Pynimas  Savybės 

Medžiagos pavyzdžio 

nuotrauka 

V
il

n
o

n
ia

i 
a

u
d

in
ia

i 

1.  Drapas  Kočiotinė 

vilna, gali 

būti ėriukų, 

kašmyro, 

lamos vilnos 

priemaišų 

Paprastas arba 

dvisluoksnis 

pynimas 

Paviršių dengia tankus gerai 

suveltas ir lygiai nukirptas 

pūkas, todėl šių audinių 

šiluminės savybės geros ir jie 

mažai praleidžia vėją. 

 

 
 

Sudėtingas 

dvipusis 

Geros šiluminės savybės, 

tačiau sunkūs. 

2.  Flanelė  Vilna  Drobinis arba 

ruoželinis 

Paviršius su tankiu, lygiai 

gulančiu pūkeliu, kuris iš 

dalies arba visiškai dengia 

pynimą gerojoje ir 

išvirkščiojoje pusėje, panašus į 

drapo, tik kai kuriose audinio 

vietose raštas paliekamas 

įžiūrimas. Retesnės už 

drapus, minkštesnės, 

lengvesnės. 

 

 
 

3.  Tvidas  Karštinė 

vilna, dažnai 

šiurkštesnė, 

su 

Drobinis, 

dvigubas drobinis 

– panama arba 

dvipusis ruoželinis  

Margaraštis arba melanžinis. 

Paltams naudojami tvidai 

būna storesni ir sunkesni už 

kostiuminius. 
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M
ed

ži
ag

o
s 

rū
ši

s Eil. 

Nr. 

Medžia

gos 

pavadi 

nimas 

Pluoštinė 

sudėtis 
Pynimas  Savybės 

Medžiagos pavyzdžio 

nuotrauka 

spurgeliais 

 
 

4.  Bukle  Šukuotinė 

100 % vilna 

Drobinis  Panaudoti įvairių rūšių 

fasoniniai siūlai, todėl audinio 

paviršių dengia įvairios 

kilpelės bei mazgeliai. 

Netankus, minkštas, purus 

audinys. Sunkiai pastebima 

rašto kryptis – lekalus būtina 

dėlioti viena kryptimi. 

 

 
 

 5.  Gabar- 

dinas  

Sukri 

šukuotinė 

100 % vilna 

arba 

pusvilnė 

(50% vilna, 

50 % 

poliesteris – 

PES) 

Ruoželinis  Labai tankus, dažniausiai 

šviesių spalvų. Iš jų siuvami 

vasariniai paltai. 

 

 
 

 

M
ed

ži
ag

o
s 

rū
ši

s Eil. 

Nr. 

Medžia

gos 

pavadi 

nimas 

Pluoštinė 

sudėtis 
Pynimas  Savybės 

Medžiagos pavyzdžio 

nuotrauka 

1.1 lentelės tęsinys 

V
il

n
o

n
ia

i 
a

u
d

in
ia

i 

6.  Gelum-

bė  

Kočiotinė 

100 % vilna, 

rečiau 

pusvilnė 

(50% vilna, 

50 % 

poliesteris – 

PES) 

Drobinis  Tankus, labai suveltas, 

kietesnis ir standesnis už drapą 

audinys. Audinio paviršiuje 

esantis pūkas pakirptas ir 

supresuotas iki blizgesio. 

Gerai išlaiko formą.  

 

 
 

7.  Kašmy- 

ras  

100 % vilna 

arba 

pusvilnė 

(50% vilna, 

50 % 

poliesteris – 

PES) 

Ruoželinis  Minkštas, dažnai turi pūką.  
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M
ed

ži
ag

o
s 

rū
ši

s Eil. 

Nr. 

Medžia

gos 

pavadi 

nimas 

Pluoštinė 

sudėtis 
Pynimas  Savybės 

Medžiagos pavyzdžio 

nuotrauka 

1.1 lentelės tęsinys 

8.  Maren- 

gas  

Karštinė 

arba 

šukuotinė 

100 % vilna 

Ruoželinis  Juodi arba tamsių spalvų 

paltiniai audiniai, į kuriuos 

įmaišyta balto pluošto  

(5 proc.). 

 

 
 

C
h

em
in

ių
 p

lu
o

št
ų

 

9.  Buklė  100 % PES Kaip ir vilnonių Panaudoti įvairių rūšių 

fasoniniai siūlai, todėl audinio 

paviršių dengia įvairios 

kilpelės bei mazgeliai. 

Netankus, minkštas, purus 

audinys. Sunkiai pastebima 

rašto kryptis – lekalus būtina 

dėlioti viena kryptimi. 

 

 
 

10.  Tvidas  100 % PES  Drobinis arba 

dvipusis ruoželinis 

Vidutinio storio šiurkštesnių 

elastingų verpalų, dažnai su 

spurgeliais. 

 

 
 

M
iš

ra
u

s 
p

lu
o

št
o

 

11.  Palti- 

niai  

Mišrūs 

verpalai 

Kaip ir vilnonių  Savybės priklauso nuo naudotų 

pluoštų bei jų tarpusavio 

santykio. Kuo daugiau CV, 

tuo audinys minkštesnis, 

tačiau glamžesnis, traukesnis. 

Kuo daugiau PAN pluošto, 

tuo geresnės audinio 

šiluminės savybės. 

 

 
 

M
eg

zt
in

ės
 m

e
d

ži
a

g
o

s 

12.  Palti- 

niai  

Gryna- 

pluoščiai 

arba 

negryna-

pluoščiai 

(įvairiapluoš

čiai) 

verpalai 

Įvairūs skersinio 

arba metmeninio 

mezgimo pynimai 

Gali būti lygios, su reljefiniu 

paviršiumi, kiauraraštės, su 

pūkiniu paviršiumi, su 

specialia apdaila (plisavimas, 

spaudimas, flokiravimas ir kt.). 

Šios medžiagos yra įvairaus 

tąsumo, o higieninės ir 

šiluminės savybės priklauso 

nuo sezoniškumo. 

 

 
 

1.1 lentelės pabaiga 
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Technologinės paltinių medžiagų savybės: 

 Siuvant iš paltinių audinių visų pirma reikia įvertinti audinio paviršių – pūko ilgį ir 

kryptį bei audinio raštą; 

 Nemaža dalis kombinuotais pynimais austų audinių turi pastebimą rašto kryptį; 

 Bukle tipo audiniai ir audiniai su fasoniniais siūlais yra jautrūs lyginimo paviršiaus 

spaudimui, juos galima negražiai suspausti. Tai būdinga ir audiniams, kurių 

paviršiuje yra trumpas, neturintis aiškios krypties pūkas.  

 Nemažai šiuolaikinių audinių yra netankūs, minkšti, neužtikrinantys stabilios drabužio 

formos. Tokiems audiniams turi būti ypač atidžiai parenkamos įdėklinės medžiagos, 

užtikrinančios drabužio formą.  

 Netankūs audiniai laidūs vėjui, todėl reikia pagalvoti ir apie vėją sulaikančias 

įdėklines medžiagas.  

 Kai kurie kietesni audiniai (drapai, gelumbės) sunkiau apdorojami DŠA. 

 

Apsiaustiniai audiniai naudojami lietpalčiams ir striukėms siūti. Šių audinių paskirtis – 

apsaugoti žmogų nuo lietaus, todėl jie turi būti nelaidūs vandeniui. Iš tokių audinių populiariausi 

ripsai bei specialiai audžiami apsiaustiniai audiniai. 

Apsiaustiniai audiniai paprastai audžiami ruoželiniais pynimais ir būna tankūs. Pastebėta, 

kad nuo ripsinių bei ruoželinių audinių paviršių geriausiai nubėga vanduo. Gali būti ir tankūs drobinio 

pynimo audiniai. Vien iš medvilnės šios paskirties audinių nedaug, daugiausia jų būna su PES 

priemaišomis arba iš poliamidinio pluošto. Apsiaustiniai audiniai mirkomi tam tikruose 

chemikaluose, gali būti padengiami vandeniui nelaidžiomis sintetinėmis plėvelėmis. Išmirkyti 

specialiuose chemikaluose audiniai laidesni orui, tačiau per ilgesnį laiką chemikalai iš audinio 

išsiplauna, audinys darosi vis laidesnis vandeniui. Plėvelėmis padengti audiniai visiškai nepraleidžia 

vandens, bet yra nelaidūs orui. Be to, siuvant iš tokių audinių, reikia atsižvelgti į didelį 

prakertamumą. Šių audinių dažniausiai negalima lyginti ir valyti chemiškai. 

 

 

      Atlikite pagrindinių medžiagų, skirtų moteriškiems švarkams ir paltams su 

pamušalu siūti, analizę: 

1. Nustatykite įvairių paltinių medžiagų pluoštinę sudėtį. 

2. Nustatykite įvairių paltinių medžiagų pynimus. 

3. Nustatykite įvairių paltinių medžiagų ataudų ir metmenų kryptis, gerąją ir 

išvirkščiąją puses. 

4. Ištirkite geometrines, mechanines, fizikines, technologines ir optines šių 

medžiagų savybes. 

5. Parinkite tiriamoms medžiagoms priežiūros simbolius. 

Atliktos analizės duomenis aprašykite ir pateikite juos kitoje pamokoje. 

Ši praktinė užduotis poromis gali būti vertinama pažymiu. 

 

 

1.2.2. Moteriškų švarkų ir paltų pamušalinių medžiagų asortimentas, pluoštinė sudėtis ir savybės 

 

Moteriškiems švarkams ir paltams siūti naudojamos tokios pat pamušalinės medžiagos, 

kaip ir juosmeniniams drabužiams (žr. 4 modulis „Juosmeninių drabužių siuvimas“, „Juosmeninių 



Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas 

6 modulis. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

20 

 

drabužių siuvimo medžiagos“). Parenkant pamušalines medžiagas šiems drabužiams gali būti labiau 

kreipiamas dėmesys į jų dekoratyvumą.  

Dauguma pamušalinių audinių būna lygiaspalviai, tačiau populiarūs ir margaraščiai 

audiniai, ypač su šanžan (chameleono efektas – metmenų ir ataudų siūlai yra skirtingų spalvų) efektu 

(žr. 1.5 pav.). Gali būti audžiami įvairiais, net stambiaraščiais pynimais.  

                 
               a           b 

1.5 pav. Moteriškų švarkų ir paltų pamušalinės vienspalvės (a) ir raštuotos (b) medžiagos  

Žemiau pateiktoje lentelėje apžvelgiama populiariausių pamušalinių medžiagų 

pluoštinė sudėtis, pynimai, savybės, plotis, paviršinis tankis (svoris) ir paskirtis. 

 

1.2 lentelė. Moteriškų švarkų ir paltų pamušalinių medžiagų asortimentas, 

pluoštinė sudėtis ir savybės 

Eil. 

Nr. 

Medžiagos 

pavadinimas 
Savybės 

Pluoštinė 

sudėtis, % 

Plotis, 

cm 

Paviršinis 

tankis,  

g/m
2
 

Paskirtis 

1.  Austinė 

medžiaga 

Drobinis pynimas, 

tafta 

100 % PES 152 54-59-60 Viršutiniams drabužiams 

2.  Austinė 

medžiaga – 

acetatas, 

acetatronas 

Pralaidi orui, atsparus 

blukimui, sugeria 

drėgmę 

100 % 

acetatas; 

80 % acetatas, 

20 % PES 

140 68; 92 Viršutiniams drabužiams 

3.  Elastinis 

pamušalinis 

austinis audinys 

Gerai priglunda prie 

kūno ir kontaktuoja su 

pagrindiniu audiniu, 

antistatinė 

96 % PES, 

4 % lykra 

140 95 Moteriškiems 

drabužiams, daugiausia 

sijonams ir suknelėms, 

tinka ir švarkeliams, 

ploniems paltukams iš 

megztinės medžiagos 

4.  Satininis 

austinis 

pamušalas 

Satininis pynimas, 

atspari išblukimui, 

higroskopiška 

65 % acetato, 

35 % PES 

140 120 Viršutiniams drabužiams 

(švarkams ir paltams), 

odiniams ir 

5.  Viskozinis 

austinis 

pamušalas 

Drobinis pynimas 100 % viskozė 150 120 

6.  Trikotažinė  

pamušalinė 

medžiaga 

Gerai priglunda prie 

kūno ir kontaktuoja su 

pagrindiniu audiniu 

100 % 

poliamidas 

arba 100 % 

poliesteris 

140 60 arba 

125 

7. Viskozinis 

pamušalinis 

audinys su 

elastanu 

Drobinis pynimas 98 % viskozė, 

2 % elastanas 

140 115 

 

Demisezoniniams ir žieminiams paltams gaminti labai dažnai naudojamos kompozicinės 

medžiagos, specialiomis siuvimo mašinomis sujungiant pamušalo ir vatino (šiltinančio įdėklo) 

sluoksnius (žr. 1.6 pav.). Šiuo metu yra gaminamos tokios kompozicinės medžiagos, kurios 

nepraleidžia drėgmės ir vėjo, bet yra palankios žmogaus organizmui – palaiko optimalią kūno 

temperatūrą (neleidžia perkaisti ir atšalti), gerai išgarina prakaitą ir panašiai. Gali būti tokie deriniai: 
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 Pagrindinė medžiaga + vatinas; 

 Pagrindinė medžiaga + vatinas + pamušalas; 

 Pamušalas + vatinas; 

 Pamušalas + vatinas + pamušalas. 

Tokios kompozicinės medžiagos yra naudojamos striukių ir paltų viršutiniam 

sluoksniui sudaryti. Tik iš pamušalo ir vatino sudaryta medžiaga naudojama striukių ir paltų 

vidiniam sluoksniui siūti.  

 

   
              a                    b 

1.6 pav. Kompozicinė pamušalinė medžiaga su sintetiniu vatinu (a) ir jos gamyba (b)  

 

1.3. Moteriškų švarkų, paltų siuvimo pagalbinės medžiagos 

 

Moteriškų petinių drabužių standinantys ir šiluminiai įdėklai, siūlai, peteliai, furnitūra 

 

1.3.1. Moteriškų petinių drabužių su pamušalu standinantys įdėklai 

 

 Moteriškų petinių drabužių su pamušalu detalėms standinti naudojami ne tik 

įprastiniai įdėklai (žr. 2 modulis „Siuvimo pradmenys“, „Standinantys įdėklai“), bet ir specialūs 

klijiniai ir neklijiniai įdėklai, pasižymintys tam tikromis savybėmis. Tai gali būti audiniai, 

neaustinės ir megztinės įdėklinės medžiagos. Daugiausia standinami šių gaminių priekiai, todėl  

skiriamas ypatingas dėmesys parenkant įdėklines medžiagas. Nugaros ir rankovių detalės 

standinamos tik tam tikruose atskiruose plotuose. 

Priekių įdėklo paskirtis – išlaikyti erdvinę formą, kurią įgauna apdorojamos priekio 

detalės, suteikti joms standumo, sustiprinti furnitūros pritvirtinimą, įtvirtinti kišenių padėtį. Įdėklai 

pagerina gaminio išvaizdą bei savybes, pailgina dėvėjimo laiką. Įdėklinės medžiagos turi būti gerai 

formuojamos, atsparios fizinėms apkrovoms, drėgmės, garo bei cheminio drabužio valymo metu 

naudojamų medžiagų poveikiui.  

Žemiau pateikiama įvairių įdėklų asortimento švarkams ir paltams lentelė. 

 

1.3 lentelė. Standinančių įdėklų asortimentas, pluoštinė sudėtis ir savybės 

Eil. 

Nr. 

Medžiagos 

pavadinimas 
Savybės Spalva 

Pluoštinė 

sudėtis, % 

Plotis, 

cm 

Paviršini

s tankis,  

g/m
2
 

Paskirtis 

1. Neaustas 

standinantis 

įdėklas su klijais 

(flizelinas) 

Ištisinis arba 

taškinis klijų 

padengimas 

Juoda, 

balta  

100 % 

poliesteris 

90 29-41-53 Viršutinių drabužių iš 

sintetinių, natūralių ir 

mišrių audinių 

apykaklėms, 

priekinėms ir 

smulkioms detalėms 

pakietinti 

2.  Neaustas prasiūtas 

standinantis 

įdėklas su klijais 

PA taškiniai 

klijai, išilgai 

prasiūtas 

Pilka, 

balta, 

juoda 

100 % 

poliesteris 

90 53 
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prasiūtas 

(flizelinas) 

3.  Austas 

standinantis 

įdėklas su klijais 

PA klijai Balta, 

juoda 

100 % 

poliesteris; 

100 % 

medvilnė 

90 53; 

96 

Viršutinių drabužių 

detalėms pakietinti 

4. Megztas 

standinantis 

įdėklas su klijais 

Taškinis PA 

klijų 

padengimas 

Balta, 

juoda  

31  % PES, 69 

% viskozė; 

100 % PES 

90; 150 77-80;  

41-49;  

65-100 

Drabužių detalėms 

pakietinti (švarkams, 

paltams) 

 

 

 
1.7 pav. Vidutinio storio ir tankumo megztinės medžiagos 

iš PES ir viskozės pluoštų su įvairaus aukščio ir įvairaus 

tankumo klijų taškeliais, skirtos švarkų ir paltų detalėms 

standinti 

 

 

 
1.8 pav. Plonos ir tankios megztinės medžiagos su 

vidutinio aukščio tankiais klijų taškeliais,  

skirtos švarkų iš vilnonių ir pusvilnonių medžiagų 

detalėms standinti, naudojant žemą (124÷134
0
 C) presų 

temperatūrą 

 
1.9 pav. Plona vidutinio tankumo megztinė medžiaga su 

vidutinio aukščio ir tankumo klijų taškeliais,  

skirta švarkų ir paltų detalėms iš sudėtingų medžiagų, 

apretuotų silikonu ir teflonu, standinti  

 

 
1.10 pav. Itin plonos ir tankios megztinės medžiagos su 

vidutinio aukščio ir tankumo klijų taškeliais,  

skirtos striukių ir lietpalčių detalėms standinti, naudojant 

žemą (105÷110
0
 C) presų temperatūrą 

 
1.11 pav. Standžios megztinės medžiagos su aukštais ir 

tankiais klijų taškeliais,  

skirtos paltų detalėms iš gabardino ir tvido (grubaus 

paviršiaus, su pūku) medžiagų standinti  

 

 
1.12 pav. Plonas vatinas iš PES su dideliais klijų taškais, 

skirtas švarkų ir paltų pečių sričiai standinti 

 

 
1.13 pav. Plona ir aukštos kokybės megztinė medžiaga iš 

PES ir viskozės pluoštų su dideliais ir žemais klijų taškais, 

skirta švarkų ir paltų iš itin prabangių medžiagų detalėms 

standinti. Dėl aukštos kainos, gali būti naudojama tik kai 

kurioms detalėms (pokraščiams, apykaklėms) standinti 

 
1.14 pav. Neaustinės medžiagos (flizelinas) su 

impregnuotais dideliais žemais klijų taškais, skirtos 

moteriškų švarkelių iš plonų medžiagų detalėms standinti 
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Specialios juostelės švarkų ir paltų priekių kraštuose – valas – naudojamos priekiniam 

kraštui sutvirtinti ar papildomai sutraukti, kad pasiūtas drabužis geriau atrodytų. Be to, tokia 

juostelė apsaugo priekių kraštus nuo deformacijos dėvėjimo metu. Jų pluoštinė sudėtis ir savybės 

yra tokios pačios, kaip ir neaustinių klijinių įdėklų (flizelinų), sustiprintų prasiūtomis siūlėmis. 

Pramoninėje ir individualioje gamyboje dažniausiai naudojama 10–12 mm pločio juostelė su klijais, 

kuri gali būti lygi arba perforuota. 

 
 

1.15 pav. Valas tiesiems kraštams sutvirtinti 

 
 

1.16 pav. „Lise“ juostelė kreivalinijiniams kraštams 

sutvirtinti 

1.3.2. Moteriškų petinių drabužių su pamušalu šiluminiai įdėklai 

  

 Šiluminiai įdėklai dažniausiai naudojami siūnant žieminius paltus, kad gaminys būtų 

šiltesnis dėvėti šaltojo sezono metu. Tam tikra dalis įdėklinių medžiagų skiriama drabužiams 

pašiltinti, kurios vadinamos vatinais. Paltuose naudojami įvairiai pagaminti trikotažiniai, neaustiniai 

siūtiniai, neaustiniai kamšytiniai, austiniai ir velti vatinai (žr. 2 modulis „Siuvimo pradmenys“, 

„Audiniai: tekstilės pluoštai ir siūlai; kitos tekstilės medžiagos“). 

Žemiau pateikiama šiluminių įdėklų asortimento paltams lentelė, kurioje nurodyta 

spalva, pluoštinė sudėtis, plotis, paviršinis tankis ir paskirtis. 
 

1.4 lentelė. Šiluminių įdėklų asortimentas, pluoštinė sudėtis ir paskirtis 

Eil. 

Nr. 

Medžiagos 

pavadinimas 
Spalva 

Medžiagos pavyzdžio 

nuotrauka 
Pluoštinė sudėtis, % 

Plotis, 

cm 

Paviršinis 

tankis, 

g/m
2
 

Paskirtis 

1.  Dygsniuotas 

vatinas 

Balta, 

pilka 

 

 
 

30 % vilna,  

70  % vilnos ir 

medvilnės  

mišrus pluoštas,  

10 % poliesteris (pilka 

spalva) 

arba 

100 % poliesteris 

(balta spalva) 

150 200 Paltams, 

striukėms ir 

kailiniams 

pašiltinti 

 

2.  Vatinėlis  Balta, 

juoda 

 

 
 

100 % poliesteris 150 130 Paltams, 

striukėms ir 

kailiniams 

pašiltinti 

 

3.  Vatinėlis su 

klijais 

Balta   

 
 

94 % poliesteris, 4 % 

klijai 

 

90 75 Paltams, 

striukėms ir 

kailiniams 

pašiltinti 

 

4.  Sintetinis 

vatinas 

Balta   

 
 

100 % poliesteris 150 60-300 Paltams, 

striukėms ir 

kailiniams 

pašiltinti 
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1.3.3. Moteriškų petinių drabužių su pamušalu peteliai 

 

Kaip ir siūnant petinius drabužis be pamušalo, taip ir siūnant moteriškus švarkus ir 

paltus pečių srities formai suteikti ir išlaikyti ją dėvėjimo metu yra naudojami peteliai. Šios 

specialios lenktos viršutinių drabužių su pamušalu detalės turi būti standžios, todėl jų sandara 

skiriasi nuo palaidinėms skirtų petelių ir jie yra gaminami iš kelių sluoksnių vatino, porolono arba 

kitų neaustinių medžiagų.  

Šie sluoksniai išdėstomi taip, kad petelis būtų storiausias ties pažasties kraštu, o link 

priekaklio palaipsniui plonėtų. Petelį sudarantys medžiagų sluoksniai sujungiami specialiąja arba 

universaliąja mašina keliais peltakiais.  

Petelį pagal formą galima padalinti į dvi dalis – priekio ir nugaros. Petelio priekio 

dalis yra trumpesnė ir labiau ovali, nei nugaros – ši ilgesnė ir labiau ištęsta.  

Petelių storis gali būti įvairus, priklausomai nuo to, kokių reikia konkrečiai figūrai. 

Taip pat turi būti atsižvelgta ir į mados tendencijas – kokia pečių forma (statesni ar minkštesnės 

formos) tuo metu yra madinga. Statesnei pečių formai suteikti parenkami aukštesni peteliai, o 

natūraliai – žemi, bet tvirti peteliai. 

 

 
1.17 pav. Palaidinių peteliai gali būti naudojami ir 

moteriškiems švarkeliams iš plonesnių medžiagų siūti 

 

 
1.18 pav. Peteliai švarkams 1 cm aukščio ir paltams 

1,5–2,0 cm aukščio 

 

 
1.19 pav. Vidinė plonesnio petelio pusė, kur parodytos jo 

dalys priekiui ir nugarai 

 

 
1.20 pav. Vidinė storesnio petelio pusė 

 

  

 

1.21 pav. Vatinėlis 

Siūnant petinius drabužius su pamušalu, kuriuose yra 

numatytos įsiūtinės rankovės, naudojami vatinėliai peties 

perėjimo į rankovę linijai sušvelninti bei tarpeliui tarp 

rankovės ir jos įsiuvimo siūlės užpildyti. Jie yra prisiuvami 

prie rankovių apvalų apdorojant rankoves. Vatinėlius 

galima nusipirkti parduotuvėse, tačiau jų neturint, reikia 

sukirpti iš vatino 4,0–5,0 cm pločio ir 20 cm ilgio juostas. 

Ties galais jos palaipsniui susiaurėja iki 2,0 cm.. 
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1.3.4. Moteriškų petinių drabužių su pamušalu siuvimo siūlai ir furnitūra 

 

 Šiems gaminiams siūti naudojami tokie patys siuvimo siūlai (žr. 2 modulis „Siuvimo 

pradmenys“, „Siuvimo siūlai“), kaip ir kitiems drabužiams, tik jų storis turi būti atitinkamai 

parenkamas pagal medžiagos storį. 

 Naudojamos furnitūros (žr. 2 modulis „Siuvimo pradmenys“, „Furnitūra“) 

asortimentas čia taip pat gausus, kaip ir siūnant juosmeninius ar petinius drabužis be pamušalo: tai 

užtrauktukai, sagos, sąspaudėlės, sagtys, velkro juostos ir kabliukai. Furnitūra parenkama pagal 

drabužio modelyje numatytus apdailos priedus. 

 

 

1.22 pav. Paltų ir švarkų sagos 
http://www.sagucentras.lt [2014-02-10] 

Šiems drabužiams parenkamos atitinkamo 

diametro sagos (žr. 1.22 pav.): paltams 

naudojamos 2,6÷4,0 cm diametro sagos, 

švarkams – 2,0÷2,5 cm, liemenėms – 1,5÷1,7 

cm.  

Moteriškiems švarkams ir paltams 

naudojamos tiek sagos su skylutėmis, tiek su 

„kojelėmis“, bet populiaresnės yra pastarosios. 

 

 

1.23 pav. Užtrauktukai 
www.danesa.lt [2014-08-10] 

Moteriškų ir vaikiškų paltų, puspalčių, 

švarkelių ir striukių užsegimui naudojami 

įvairaus ilgio pertraukiami užtrauktukai (žr. 1.23 

pav.) plastmasiniais arba metaliniais, smulkiais 

arba stambesniais dantukais. Jie šiuose 

drabužiuose atlieka ne tik užsegimo funkciją, bet 

ir papuošia gaminius, todėl gali būti labai 

dekoratyvūs. 

Kišenių užsegimui užtrauktukai parenkami 

tokio paties dizaino kaip priekio užsegimui, tik 

trumpi (iki 16 cm ilgio) ir nepertraukiami. 

Itin dekoratyvios tokių užtrauktukų 

spynelės. 

  

1.24 pav. Lipni juostelė  

www.guminukas.lt [2014-08-10] 

Lipni (velkro) juosta (žr. 1.24 pav.) 

dažniausiai yra naudojama moteriškų ir vaikiškų 

striukių bei paltų iš sintetinių medžiagų 

papildomam užsegimui. 

http://www.sagucentras.lt/
http://www.danesa.lt/
http://www.guminukas.lt/
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1.25 pav. Užsegami kabliukai 
http://www.sagucentras.lt [2014-02-10] 

Moteriškiems paltams, švarkams užsegti 

galima naudoti ir specialius užsegamus 

kabliukus (kaip kailiniams), kurie čia ne tik 

užsega gaminį, bet ir atlieka dekoratyviąją 

funkciją (žr. 1.25 pav.). 

 

 

1.26 pav. Sagtys 
http://www.sagucentras.lt [2014-02-10] 

Paltams ir švarkams užsegti populiarios yra 

sagtys, kurios dažniausiai yra pritvirtinamos 

prie pasiūto diržo (žr. 1.26 pav.). 

 
1.27 pav. Pakabėlės 

Itin patogu naudoti specialias pakabėles 

(žr. 1.27 pav.), kurios skirtos drabužiui 

pakabinti. Jos gali būti odinės juostelės arba 

metalinės grandinėlės formos su specialiomis 

skylutėmis jų galuose. Baigiant siūti gaminį jas 

tik reikia pritvirtinti ties apykaklės įsiuvimo 

siūle. Patogu tai, kad nereikia siūti iš pamušalo, 

o dėvėjimo metu pakabėlės yra tvirtesnės ir 

geriau atlaiko gaminio svorį jį pakabinus. Taip 

pat tokios pakabėlės suteikia gaminio vidui 

dekoratyvumo. 

 

 

      Atlikite pagalbinių medžiagų, skirtų moteriškiems švarkams ir paltams su 

pamušalu siūti, analizę: 

1. Paanalizuokite standinančius įdėklus. 

2. Paanalizuokite šiluminius įdėklus. 

3. Paanalizuokite petelius ir vatinėlius. 

4. Paanalizuokite furnitūrą. 

5. Parinkite tiriamoms medžiagoms priežiūros simbolius. 

Atliktos analizės duomenis aprašykite ir pateikite kitoje pamokoje.  

Ši praktinė užduotis poromis gali būti vertinama pažymiu. 

 

 

http://www.sagucentras.lt/
http://www.sagucentras.lt/
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         Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais, pasirinkite moteriško švarko 

arba palto modelį ir parinkite pagrindines, pamušalines bei pagalbines medžiagas. 

Pateikite šių medžiagų skiautes (5,0×5,0 cm dydžio). 

Nustatykite pasirinktų medžiagų pluoštinę sudėtį, pynimus, savybes ir priežiūros 

ženklus. 

Pagrįskite, kodėl parinkote būtent tokias medžiagas. 

Darbą aprašykite ir pateikite vertinti pagal žemiau esančią lentelę. 

 

 

Medžiagų parinkimo užduotis 

 

Mokinys turi užpildyti pateiktas lenteles pagal jose nurodytas temas. 
Data  Grupė Vardas, pavardė 

Užduoties pavadinimas 

 

Techninis piešinys (eskizas) Modelio aprašymas 

Naudojamos medžiagos (pridedama tiek medžiagų aprašymo skilčių, kiek bus pateikiama) 

1. Medžiagos pavadinimas: 

 

a) pluoštinė sudėtis, 

 

 

b) pynimas, 

 

 

c) medžiagos skiautė (pavyzdys), 

 

 

 

 

d) priežiūros ženklinimas, 

 

                              
 

e) parinkimo pagrindimas. 

 

 

2. Medžiagos pavadinimas: 

 

a) pluoštinė sudėtis, 

 

 

b) pynimas, 

 

 

c) medžiagos skiautė (pavyzdys), 

 

 

 

 

d) priežiūros ženklinimas, 

 

                              
 

e) parinkimo pagrindimas. 

 

 

 
Mokinio įsivertinimas (Galimi įsivertinimo kriterijai) ................................................................................... 

 

Mokytojo įvertinimas (Galimi įvertinimo kriterijai)  .................................................................................... 
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1.4. Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu gamybos technologinė įranga 

 

 Šio asortimento drabužiams pasiūti gali būti naudojama visa eilė įvairiausios gamybos 

technologinės įrangos. 

 

 
 

1.28 pav. Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu gamybos technologinė įranga 

 

 

 

 

      Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais (internetu, reklaminiais įrangos 

gamintojų lankstinukais, apsilankydami drabužių gamybos įmonėse), 

paanalizuokite moteriškiems petiniams darbužiams su pamušalu skirtos gamybos 

technologinės įrangos įvairovę. Sudarykite analizuotos įrangos sąrašą, nurodykite jų gamintojų 

pavadinimus. 

 

 

 

 

Moteriškų ir 
vaikiškų 
petinių 

drabužių su 
pamušalu 
gamybos 

technologinė 
įranga 

Drėgminio 
šiluminio 

apdorojimo 
(DŠA) įranga  

Lygintuvas 

Įvairūs 
lyginimo presai 

Universalus lyginimo presas 

Besisukantis švarkų lyginimo presas 

Švarkų lyginimo presas 

Apykaklių ir atvartų lyginimo presas 
Dubliavimo-
standinimo 

presas 

Įvairūs 
formavimo 

presai 

Presas pečių siūlių ir rankovių apvalos 
lyginimui ir formavimui 

Presas priekio detallių lyginimui ir  
formavimui 

Oro-garo 
manekenas 

Siuvimo 
technologinė 

įranga 

Universalios 
siuvimo 
mašinos 

Specialiosios 
siuvimo 
mašinos 

Kraštų apsiūlėjimo mašinos 

Paslėptojo dygsnio mašinos 

Kišenių siuvimo pusautomatis 

Storų siūlių siuvimo mašina 

Rankovių įsiuvimo mašina 

Rankinio dygsnio mašina 

Kilpų siuvimo pusautomatis 

Sagų prisiuvimo mašinos 

Įtvirčių siuvimo mašina  

Zig-zag siuvimo mašina  
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1.5. Drėgminio šiluminio apdorojimo įranga 

 

Lygintuvų, lyginimo presų, standinimo presų, formavimo presų, oro-garo manekenų paskirtis, 

techninės charakteristikos, darbuotojų saugos taisyklės 

 

                   Filmukai: Darbas standinimo, formavimo ir lyginimo presais, oro-garo manekenu 

 

Apie lygintuvus, universalius lyginimo ir dubliavimo-standinimo presus jau buvo 

kalbėta 2 modulyje „Siuvimo pradmenys“, skyriuose „Lyginimo įrenginiai“ ir „Dubliavimo-

standinimo presas“.  

Šiame skyriuje bus apžvelgiami specialieji lyginimo, formavimo presai ir oro-garo 

manekenas. 
 

1.5.1. Specialieji lyginimo presai 
  

a) Besisukantis švarkų lyginimo presas. Šis firmos „Rotondi Soft“ įrenginys yra 

skirtas lyginti dvi švarkų detales (kairę ir dešinę priekio detales) vienu metu. Presas valdomas 

programiniu būdu. Yra centralizuotas garo nutraukimas. Apsisukimo kampas 120÷180
0
. Darbo 

našumas – iki 500 detalių per vieną pamainą, kai pamainos trukmė 8 valandos. Darbinis garo slėgis 

– 5 bar, o suspausto oro slėgis – 7 bar. Kadangi įrenginyje naudojamas garas ir suspaustas oras, 

būtina laikytis ypatingų saugos taisyklių. 

 

 
 

1.29 pav. Besisukantis firmos „Rotondi Soft“ švarkų 

lyginimo presas 

 

 
 

1.30 pav. Firmos „Rotondi Soft“ švarkų dešinės ir kairės 

priekio detalių lyginimo presas 

 

 

b) Švarkų lyginimo presas. Jis yra skirtas švarko kairei ir dešinei priekio detalėms 

lyginti. Todėl yra kairinis ir dešininis švarko priekio detalių lyginimo presai (pora presų vieno 

švarko priekio detalėms išlyginti). Turi besisukančias prispaudimo pagalves šiems drabužiams 

lyginti su 2, 3 ir 4 sagomis. Presas valdomas programiniu būdu. Garas nutraukiamas centralizuotu 

būdu. Darbinis garo slėgis – 4–6 bar. Darbinis suspausto oro slėgis – 6–7 bar. 

c) Apykaklių ir atvartų lyginimo presas. Firmos „Rotondi Soft“ presas turi 

centralizuotą garo nutraukimą ir yra valdomas programiniu būdu. Gaminys ant šio preso yra 

uždedamas visas. Yra besisukanti vertikalaus judesio prispaudimo pagalvė švarkams lyginti su 2 ir 

3 sagomis. Darbinis garo slėgis – 5 bar. Darbinis suspausto oro slėgis – 7 bar. Įrengtas prestižinio 

lyginimo režimas. 
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1.31 pav. Firmos „Rotondi“ švarkų apykaklių ir atvartų 

lyginimo presas 

 

 
 

1.32 pav. Firmos „Rotondi“ švarkų dešiniosios priekio pusės 

atvartų lyginimo presas 

 

 

1.32 paveikslėlyje pateikiamas kito modelio atvartų lyginimo presas. Tokių presų 

tuomet reikia turėti porą – dešiniajai ir kairiajai priekio pusėms lyginti atskirai. 
 

1.5.2. Formavimo presai 

 

a) Presas pečių siūlėms ir rankovių apvaloms lyginti. Šis presas yra skirtas 

galutiniam švarko pečių ir rankovių apvalos lyginimui. Jų veikimo principai tokie patys, kaip ir 

anksčiau aprašytųjų presų. 

         
 

1.33 pav. Švarkų pečių siūlių ir rankovių apvalos lyginimo presai 

 

 
 

1.34 pav. Švarko priekio detalių lyginimo ir 

formavimo presas 

b)          b) Presas priekio detalių lyginimui ir 

formavimui (žr. 1.34 pav.) skirtas galutinai išlyginti 

priekio detalių siūles, priklijuoti papildomus 

standinančius įdėklus pečių srityse ir suteikti 

reikiamą formą priekio detalėms.  
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1.5.3. Oro-garo manekenas 

 

  

 
 

1.35 pav. Firmos „Veit 8303“ oro-garo 

manekenas  

 

            Modulinis oro-garo manekenas su karštu oru 

skirtas petiniams drabužiams be pamušalo ir su 

pamušalu visiškai išlyginti. Žemiau pateikiama „Veit 

8303“ oro-garo manekeno funkcijos, savybės, 

pagrindiniai parametrai ir programos paleidimas. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės: 

 Mikroprocesorinis programos ciklų ir kontrolės 

valdymas; 

 Viduje įmontuotas garo perkaitinimo 

mechanizmas; 

 Visi pajungimai įmontuoti galinėje sienelėje; 

 Universali forma su specialiu aptraukimo paketu 

gaminių ilgiui ne mažseniam nei 115,0 cm; 

 Pečių pločio reguliavimas 26,0÷45,5 cm; 

 Formos pasukimas 360 laipsnių. 

Pagrindiniai parametrai: 

 Elektrinės dalies pajungimas: įtampa – 400 V, 

dažnis – 50 Hz, galia 2,2 kW; 

 Garų slėgis - 5÷6 bar; 

 Suspausto oro slėgis 5÷10 bar 

 

 

  
 

 a            b 
1.36 pav. Firmos „Veit 8303“ oro-garo manekeno 

valdymo skydas (a) ir schema (b) 

 

Gaminio lyginimas ant oro-garo menekeno. 

Gaminys tolygiai uždedamas ant manekeno 

formos. Priekinis ir galinis prispaudėjas, palenkus 

svirtį, prispaudžiamas prie formos.  

Valdymo skydelyje nustatomos garų (1), karšto 

oro ir garų (2), karšto oro (3) ir šalto oro padavimo 

trukmės programos. Programa pradedama 

paspaudus mygtuką „+“ arba kojiniu pedalu. 

Ekrane rodoma laiko trukmė sekundėmis iki 

operacijos pabaigos. Paprastai visa programa 

trunka apie 12 sekundžių. Visos programos metu 

griežtai draudžiama liestis prie oro-garo manekeno, 

nes galima nusideginti. 

 

1.37 paveikslėlyje pateikiama bendra oro-garo manekeno schema su mechanizmų 

pavadinimais, o 1.38 paveikslėlyje – jo reguliavimo mechanizmų pavadinimai. 

1.39 a ir b paveikslėliuose pateikiami švarko ir palto lyginimo ant oro-garo manekeno 

vaizdai. 
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1.37 pav. Firmos „Veit 8303“ oro-garo manekeno bendra 

schema 

 
1.38 pav. Firmos „Veit 8303“ oro-garo universalios formos 

manekeno reguliavimas 

 

 

  

    
                     a                b 

1.39 pav. Moteriško švarko (a) ir palto (b) lyginimas ant oro-garo manekeno 

1.5.4. Darbuotojų saugos taisyklės  
 

 Darbuotojų saugos taisyklės, dirbant su drėgminio šiluminio įranga yra išsamiai 

aprašytos 2 modulyje „Siuvimo pradmenys“, „Drėgminis šiluminis siuvinių apdorojimas“, todėl čia 

pateikiami tik papildomi reikalavimai. 

1. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią: 

1.1. Patikrinti laidų, rozečių, kištukų, įžeminimo kontaktų ir garo vamzdžių būklę; 

1.2.  Kai nėra centralizuoto garo padavimo, patikrinti vandens lygį generatoriaus bake; 

1.3.  Įjungus DŠA įrenginius, pradėti jais naudotis tik tuomet, kai įrenginiai įkaista; 

1.4.  Patikrinti garo padavimo, ventiliatoriaus ir avarinio preso jungiklių veikimo 

galimybes. 

2. Darbuotojo veiksmai darbo metu: 
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2.1. Reguliariai stebėti vandens lygį generatorių bakuose, kai nėra centralizuoto garo 

padavimo; 

2.2. Stebėti valdymo skydų parodymus, o pastebėjus nukrypimus, informuoti vadovą; 

2.3.  Dirbant prie oro-garo manekeno, lyginamą-formuojamą gaminį ant jo dėti atsargiai, 

neprisiliečiant prie valdymo pultelio; 

2.4.  Įjungus oro-garo manekeną, atsitraukti į šalį, o proceso metu stengtis stovėti 

formuojamo gaminio nugaroje ar priekyje, kad neapdegintų per manekeno rankovių angas einančios 

garo ar karšto oro srovės; 

2.5.  Pastebėjus blogą garo padavimą, išjungti įrenginį ir pranešti vadovui; 

 

 

       Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais, atlikite DŠA įrangos, skirtos 

moteriškiems švarkams ir paltams lyginti, formuoti ir garinti analizę: surašykite 

pagrindinius specialiųjų lyginimo ir formavimo presų, oro-garo manekenų parametrus. 

 

 

 

        Laikydamiesi darbuotojų saugos taisyklių, išmokite dirbti su DŠA įranga, kuri yra Jūsų 

mokymo/si įstaigoje:  

1. Paruoškite įrenginius darbui; 

2. Atlikite bandomuosius darbus; 

3. Baigę darbą, sutvarkykite darbo vietas. 

 

 

1.6. Siuvimo technologinė įranga 

 

Universaliųjų siuvimo mašinų paskirtis, charakteristikos 

Specialių siuvimo mašinų: kraštų apmėtymo, kilpų apsiuvimo, sagų prisiuvimo, paslėpto dygsnio 

mašinų paskirtis, charakteristikos 

 

Filmukai: Darbas specialiosiomis siuvimo mašinomis 

  

Apie universaliąsias ir specialiąsias (kraštų apmėtymo, paslėptojo dygsnio, sagų 

prisiuvimo) mašinas jau buvo kalbėta 2 modulyje „Siuvimo pradmenys“, skyriuose „Šaudyklinio 

dygsnio siuvamosios mašinos“, „Kraštų apsiūlėjimo mašinos“ ir 4 modulyje „Juosmeninių drabužių 

siuvimas“ skyriuje „Paslėpto dygsnio mašinos“. 

Šiame skyriuje bus apžvelgiamos specialiosios mašinos: kišenių siuvimo ir kilpų su 

akute pusautomačiai, rankovių įsiuvimo, storų siūlių siuvimo ir rankinio dygsnio mašinos. 

 

1.6.1. Kišenių siuvimo pusautomatis 

 

Kišenių siuvimo pusautomatis skirtas kišenių detalėms prisiūti ir angai prapjauti 

drabužiuose iš plonų ir vidutinio storio medžiagų. Šiame įrenginyje naudojamos 80–110 Nm 

storumo adatos. Medžiagos turi būti sausos ir be jokių papildomų objektų. Galima naudoti pintus, 

sintetinius ir medvilninius kokybiškus siuvimo siūlus. Kišenių siuvimo pusautomatis naudojamas 

didesnėse siuvimo įmonėse. 
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Prakirptinių kišenių siuvimo pusautomačiu galima prisiūti kelnių, švarkų ir paltų 

kišenių apsiuvus, antkišenius, išorinių ir vidinių kišenių detales. Kadangi įrenginys turi peilio 

mechanizmą, galima reguliuoti kampo įkirpimo dydį. Gali turėti papildomą vakuumo priedą, skirtą 

tiksliai padėti medžiagą (pozicionuoti).  

Siuvimo pusautomatis veikia šaudyklinės mašinos principu ir turi dviejų adatų 

mechanizmus bei dideles vertikalias šaudykles. Įrenginys valdomas programiniu būdu, tad galima 

nustatyti angos ilgį, pusautomačio siuvimo ir transportavimo greičius bei angos prakirpimo 

schemas. Valdymo įrenginys atlieka valdymo užduotis, stebi siuvimo procesą ir praneša apie 

klaidas. Siūlai nukerpami automatiškai, o jų kiekis yra stebimas fotoelektriniu principu.  

Medžiaga transportuojama žingsninio variklio dėka, kas užtikrina ypač tikslius kampų 

pjūvius, aukštą kišenių įsiuvimo kokybę ir didelį darbo našumą.  

Apsiuvai ir papildomos detalės (pvz., antkišeniai) yra uždedamos rankiniu būdu. 

Kišenės ilgį galima reguliuoti 20÷200 mm (su antkišeniu – iki 180 mm) intervale. Kampinių peilių 

ilgis, priklausomai nuo kišenės ilgio, yra reguliuojamas rankiniu būdu.  

Siuvimo greitis – apie 2750 aps/min. Atstumas tarp adatų – 12 mm. Vidutinis dygsnio 

ilgis – 2,1 mm. Galima nustatyti sustiprintą dygsnį. Užtvirtinimo dygsnių skaičius – iki 5 vnt. 

Naudoja suspaustą orą (vakuumui sudaryti) – 6 bar, per darbo pamainą sunaudoja apie 6 NL. 

Dirbant su šiuo įrenginiu būtina laikytis ypatingo saugumo reikalavimų: 

1) Veriant siūlus į adatas, keičiant detales (adatas), baigus darbą bei atliekant 

įrenginio priežiūrą arba remontą, mašina turi būti išjungta iš elektros tinklo. 

2) Pastebėjus bet kokius pažeidimus, būtina informuoti už tai atsakingus asmenis. 

3) Mašina įjungiama ir suderinama tik gerai išmanant jos veikimo principus. 

4) Mašinos išorėje priklijuoti lipdukai, nurodantys pavojingumo lygius: „pavojinga“, 

„elektros šoko pavojus“, „galimi sužeidimai nuo aštrių daiktų“ ir „galimas 

suspaudimo pavojus“. 

 

 
 

1.40 pav. Bendras kišenių siuvimo pusautomačio vaizdas 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.41 pav. Kišenių siuvimo pusautomačio valdymo 

skydelis 

 

 

 Siūlų įvėrimas kišenių siuvimo pusautomatyje. Prieš įveriant siūlus, mašina 

išjungiama iš elektros srovės, lankstymo mechanizmas pasukamas į dešinę ir pirmiausia įveriamas 

siūlas į kairiąją adatą.  



Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas 

6 modulis. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

35 

 

 Ant laikiklių pastatomos siūlų ritės ir per skyles (1) laikiklyje įveriamas siūlas 

(žr. 1.42 pav.).  

 Toliau siūlas įvedamas per nukreipėją (2). 

 Įvėrus siūlą per skylę (9), siūlas veriamas per nukreipėją (11) ir įtempėją (12) 

(žr. 1.43 pav.). 

 Toliau siūlas veriamas per valdančiąją spyruoklę (14) ir viršutinę skylę (16). 

 Įvėrus siūlą per viršutinę skylę siūlo vedžiotuve (3), siūlas toliau veriamas 

žemyn per siūlo kreiptuvą (4). 

 Toliau siūlas veriamas per nukreipėją (5) ir per adatos stebėjimo daviklį (6). 

 Įvedus siūlą per nukreipėją (8), jis veriamas per skylę adatos laikiklyje ir per 

adatos akutę. 

  

 
 

1.42 pav. Siūlų ričių laikiklis 

 
 

1.43 pav. Siūlų įvėrimas į adatas 

 

Tuomet siūlas įveriamas į dešiniąją adatą: 

 Siūlas perkišamas per skyles (1) laikiklyje (žr. 1.43 pav.).  

 Toliau siūlas veriamas per nukreipėją (2). 

 Perkišus siūlą per skylę (9), siūlas veriamas per įtempėją (10) ir nukreipėjus 

(11) bei (13) (žr. 1.43 pav.). 

 Toliau siūlas veriamas per valdančiąją spyruoklę (15) ir žemesnę skylę (16). 

 Perkišus siūlą per viršutinę skylę siūlo vedžiotuve (3), siūlas toliau veriamas 

žemyn per siūlo nukreipėją (4), (5) ir per adatos stebėjimo daviklį (7). 

 Įvedus siūlą per nukreipėją (8), jis veriamas per skylę adatos laikiklyje ir per 

adatos akutę. 

 Siūlai prispaudžiami prispaudėju ir nukerpami. 

 

 Kilpiklio siūlo užvyniojimas. Nepriklausomai nuo siuvimo proceso, kilpiklio siūlas 

įvedamas per papildomą išorinį vyniotuvą. Įstačius siūlų ritę į laikiklį, siūlas perkišamas per skylę 

(1) (žr. 1.44 pav.). Toliau siūlas įveriamas per nukreipėją (4) ir įtempėją (2) ir šiek tiek siūlo 

užvyniojama iki rezervinių griovelių. Atspindintis paviršius (5) visada turi būti švarus, kad daviklis 

galėtų stebėti siūlo kiekį. Kilpiklio siūlą papildomai reikia užvynioti tam, kad pasibaigus siūlams 

ritėse, operacija būtų užbaigiama rezerviniame ritės griovelyje esančiu siūlu. 



Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas 

6 modulis. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

36 

 

 
 

1.44 pav. Kilpiklio siūlo užvyniojimas 

 

 
 

1.45 pav. Pilnos ritės įdėjimas 

 

 

 Tuščios ritės išėmimas. Išjungus pagrindinį jungiklį ir nulenkus lankstymo stotelę į 

šoną, pakeliamos ir nulenkiamos medžiagos transportavimo plokštės. Pakeliama viršutinė ritės 

korpuso dalis, tuo pat metu pakeliant ir ritės korpuso skydelį. Viršutinė ritės dalis kartu su ritele 

išimamos, privyniojama siūlo ir įdedama atgal. 

Pilnos ritės įdėjimas. Įdėjus pilną ritelę į viršutinę korpuso dalį, siūlas apie 4 cm ilgio 

ištraukiamas pro plyšį (3) (žr. 1.45 pav.) po įtempimo spyruokle (4). Traukiant siūlą, ritelė turi 

suktis pagal laikrodžio rodyklę. Ritė įdedama atgal į viršutinę korpuso dalį ir įdedama į apatinę 

korpuso dalį mašinoje. Uždaromas ritės korpuso skydelis. 

 Kai valdymo skydelyje nurodoma atskaitos pozicija (pradžios atskaitos taškas) ir  

gaminys padedamas po prispaudimo įrenginiu, pradedamas siuvimo procesas. Paspaudus pedalą 

atgal, pakoreguojama gaminio pozicija. Tuomet yra spaudžiamas pedalas į priekį – pradedamas 

siuvimo procesas. 

 
 

1.46 pav. Antkišenio ir apsiuvo apsauga 

 

Apsiuvo projekcija. Kad siuvimo 

pusautomatis siuvimo proceso metu visiškai 

užlenktų ruošinį, reikia atkreipti dėmesį ar 

naudojama medžiaga yra ne per stora. Taip pat 

būtina patikrinti ar apsiuvo plotis tinka 

naudojamam įrenginiui. 

1.46 paveikslėlyje pavaizduoti parametrai, į 

kuriuos reikia atkreipti dėmesį: 1 – lankstytuvas, 

2 – antkišenio užlenkimas iki 2,0 cm, 3 – 

antkišenis, 4 – nukreipiamoji lankstytuvo 

plokštelė, 5 – antkišenio užlenkimas iki 2,0÷4,0 

cm, 6 – dvigubo pločio apsiuvas, NA – siūlės 

plotis. 

 

 Šiuolaikinėje aprangoje vėl labai populiarios prakirptinės kilpos su rėmeliais. Todėl 

aprangos gamintojai, atlikę tam tikrus nustatymus įrenginyje, pritaiko prakirptinių kišenių siuvimo 

pusautomačius. 
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1.47 pav. Prakirptinių kilpų vietų žymėjimas 

  

 
 

1.48 pav. Gaminio pozicionavimas 

 

 
 

1.49 pav. Apsiuvo pozicionavimas 

 
 

1.50 pav. Apsiuvas su prakirpta anga prisiūtas kišenių 

pusautomačiu  

 

   

1.51, 1.52 pav. Prakirptinės kišenės ir  kilpos su apsiuvais (rėmeliais) drabužyje 

 

1.6.2. Kilpų siuvimo pusautomatis 

 

 Kilpų siuvimo pusautomačiai skirti išsiūti kilpas su akute arba be jos, su įvairiais 

įtvirčiais arba be jų. Tai dviejų siūlų ir vienos adatos mašina, kuria, priklausomai nuo mašinos 

poklasio, gali būti skirta siūti kilpas įvairiuose drabužiuose iš įvairių medžiagų. Žemiau pateikiamas 

DURKOPP-ADLER AG 559 kilpų siuvimo pusautomačio aprašymas.  
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1.53 pav. Kilpų siuvimo pusautomatis 

 

 
 

1.54 pav. Kilpų siuvimo pusautomačio valdymo 

skydo schema 

 

Maksimalus mašinos greitis 2300-2500 

dygs./min. Kilpos plotis 0,5÷0,8 cm, o maksimalus 

kilpos ilgis 5,0 cm. Galima siūti tik sausas iki 0,8 cm 

storio medžiagas.  

Visi parametrai reguliuojami programiniu būdu 

valdymo skydelyje esančiomis komandomis (žr. 1.54 

pav.). Apie susidariusias klaidas informuojama 

valdymo skydelyje. Turi 10 programų atmintį. Kilpas 

galima prakirpti prieš arba po kilpų išsiuvimo.  

Turi krašto liniuotę, kurios pagalba kilpos yra 

išsiuvamos tiksliai numatytose vietose (žr. 1.53 pav.). 

Pusautomatis veikia tyliai. Mašinoje naudojami 

ekonomiški, tačiau galingi žingsniniai varikliai. 

Galimas automatinis adatos siūlo nukirpimas, kurio 

ilgis iki 4,2 cm.  

Mašina turi pneumatinę sistemą, nes dirba 

suspaustu oru, kurio slėgis – 6 ± 0,5 bar, per darbo 

ciklą sunaudojant 3 NL. Siuvimo ciklas trunka 4,2 

sekundės. 

  

    

 
 

1.55 pav. Kilpų siuvimo 

pusautomačio DURKOPP-

ADLER galimi kilpų 

užbaigimai 

 
 

1.56 pav. Išsiūtų kilpų su 

akute pavyzdžiai  

 

Pasirinkus sagos kilpos programą (žr. 

1.55, 1.56 pav.), galima keisti jos standartinius 

parametrus į pageidaujamus. Padėjus gaminį po 

pakeltais griebtuvais ir paspaudus „OK“ 

mygtuką valdymo skydelyje, griebtuvai 

užsidaro ir prasideda numatytos kilpos 

išsiuvimo procesas. Pusautomačiui pabaigus 

programą, gaminys išimamas, o viršutinis ir 

karkasinis siūlai nupjaunami ir pravedami per 

gnybtą viršutinėje plokštelėje. 

 

 

  

 Adatos siūlo įvėrimas (žr. 1.57 pav.). Veriant adatos, kilpiklio ir karkasinius siūlus, 

mašina turi būti išjungta. Įvertiūlą į adatą naudojamas laidas, esantis priedų pakuotėje. Siūlas 

įvedamas pro tuščiavidurį vamzdelį (1) iš apačios į viršų. Toliau veriamas pro kilpiklį, laidas kartu 

su siūlu traukiamas žemyn ir, užkabinus už įtempimo disko, įveriamas į adatą iš galo į priekį. 
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1.57 pav. Adatos siūlo įvėrimas 

 
 

1.58 pav. Kilpiklio siūlo įvėrimas 

 

 

 Kilpiklio siūlo įvėrimas (žr. 1.58 pav.). Pusautomatis turi būti išjungtas ir paskutinėje 

pozicijoje. Nuėmus suspaudimo plokšteles, įrenginys paverčiamas į viršų. Kilpiklio siūlui įverti taip 

pat naudojamas pagalbinis laidas. Siūlas įveriamas į kilpiklį taip, kaip parodyta paveikslėlyje 1.10. 

Paliekamas apie 25 mm ilgio kilpiklio siūlas ir atgal įdedamos suspaudimo plokštelės. 

 Karkasinio siūlo įvėrimas. 1.59 paveikslėlyje parodytas karkasinio siūlo įvėrimas, 

paliekant apie 25 mm ilgio siūlo galą. 

 

 
 

1.59 pav. Karkasinio siūlo įvėrimas 

 

 Siūlų įtempimo reguliavimas. Siūlų įtempimas priklauso nuo to, kokios kokybės ir 

kokios rūšies yra medžiaga bei siuvimo siūlai. Sagos kilputė geriausiai atrodo, jeigu yra siuvama  

mažiausiai įtemptu siūlu. Jei per stipriai įtemptas siūlas, gali susiraukšlėti medžiaga arba nutrūkti 

siūlas, ypač jei kilputės siuvamos plonose medžiagose. 

 Dažniausiai viršutinis siūlas būna labiau įtemptas nei apatinis. Viršutinio siūlo 

įtempimas yra valdomas elektroniniu būdu. 
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1.6.3. Rankovių įsiuvimo mašinos 

 

 Šios mašinos yra skirtos rankovėms įsiūti į pažastis petiniuose drabužiuose. Tai 

atliekant  būtina viršutinį susiuvamą sluoksnį sutraukti tam tikru kintamu dydžiu. Dažniausiai dėl 

savo specifiškumo ir siauros paskirties jos naudojamos didesnėse drabužių gamybos įmonėse. Gali 

būti skirtos rankovių įsiuvimui į gaminius iš plonų, kostiuminių ir paltinių audinių bei odinius 

drabužius. 

 Rankovių įsiuvimo mašinos yra 335 klasės cilindrinės šaudyklinio dygsnio mašinos su 

žingsniniu kompleksiniu transportavimo mechanizmu, kuris siuvimo metu sutraukia viršutinę detalę 

numatytais kintamais dydžiais, o apatinė lieka nesutraukta. Šių mašinų pagrindinis gamintojas yra 

firma PFAFF (Vokietija).  

 Jos pasižymi dideliu našumu, puikia siuvimo kokybe ir yra patikimos. Maksimalus 

greitis – 2800–3000 aps./min. Dygsnio ilgis – iki 6,0 mm. Galimas siūlės plotis – iki 14,0 mm. 

Maksimalus viršutinės detalės sutraukimo dydis – iki 7,0 mm.  

Šio tipo mašinose yra adatos, siūlvedžio, šaudyklės ir gaminio transportavimo 

mechanizmai. Gali būti su programiniu valdymu, kur su keturiais valdymo mygtukais ir 

numatytomis programomis galima lengvai užprogramuoti numatytus sutraukimo dydžius norimuose 

atstumuose. Automatinės sutepimo sistemos dėka galima stebėti mašinoje esančios alyvos kiekį ir 

judančių detalių sutepimo būklę. 

 

 
  a              b 

1.60 pav. Rankovių įsiuvimo mašina PFAFF be programinio valdymo (a) ir su programiniu valdymu (b) 

 

1.6.4. Rankinio dygsnio mašinos 

 

 Paskutiniu metu gaminant drabužius vis dažniau naudojamos įvairios dekoratyvinės 

siūlės. Kompiuterizuotose siuvimo mašinose yra didžiulis įvairių dekoratyvinių siūlių pasirinkimas. 

Tai pynės, lygūs ir kiti paprasti siuvinėjimo elementai – ažūras, kryželis. Tokiomis dekoratyviomis 

siūlėmis puošiami moteriški švarkeliai ir paltai, o ypač gausiai jos naudojamos siuvant vaikiško 

asortimento drabužius. 
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1.61 pav. Kompiuterizuotos siuvimo mašinos siūlių įvairovė 

 

Srautinėje drabužių gamyboje puošnioms apdailos siūlėms siūti naudojamos 

specialiosios siuvimo mašinos. Viena iš jų yra 800 klasės rankinio dygsnio imitacijos siuvimo 

mašina. Šios siuvimo mašinos dažniausia būna vienasiūlės ir jų siūlų užtaisymas nesudėtingas. 

Tačiau yra naudojami specialūs riboto ilgio (siuvimo įmonėms pateikiami sukarpyti po 1,0–1,5 m) 

vaškuoti storesni siūlai. Siūlės pradžia ir pabaiga turi būti sutvarkomi rankiniu būdu paslepiant siūlų 

galus ir juos įtvirtinant. 

Rankinio dygsnio mašinas gamina japonų firma JAPSEW. 

 Rankinio dygsnio mašinos yra įvairių modifikacijų ir gali siūti įvairaus dygsnio ilgio ir 

tankumo dekoratyvias siūles. Šių mašinų greitis nėra didelis – tik apie 400 aps./min.  

 

 
 

1.62 pav. Rankinio dygsnio mašina JAPSEW 781 

 

 

 
 

1.63 pav. Rankinio dygsnio mašina JAPSEW 781 

atliekami peltakiai  

 

 

     
 

1.64, 1.65, 1.66 pav. Mašina JAPSEW atlikti rankiniai dygsniai moteriškuose drabužiuose 
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       Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais, atlikite specialiosios siuvimo 

įrangos, skirtos moteriškiems švarkams ir paltams pasiūti, analizę: surašykite 

analizuojamų įrenginių funkcijas ir pagrindinius specialiųjų siuvimo mašinų ir pusautomačių 

parametrus. 

 

 

 

        Laikydamiesi darbuotojų saugos taisyklių, išmokite dirbti su aukščiau 

aprašyta specialiąja siuvimo įranga:  

1. Atlikite bandomuosius darbus; 

2. Baigus darbą, sutvarkykite darbo vietas. 

 

 

 

1. Kokie drabužiai yra priskiriami moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su 

pamušalu asortimentui? 

2. Kokios medžiagos sudaro moteriškų švarkų ir paltų medžiagų asortimentą? 

3. Kokias žinote paltines medžiagas? 

4. Kokios pluoštinės sudėties dažniausiai yra paltinės medžiagos? 

5. Kokia apdaila yra atliekama paltinėms medžiagoms? 

6. Kokiomis savybėmis pasižymi paltinės medžiagos? 

7. Kokie standinantys įdėklai yra naudojami švarkuose, paltuose? 

8. Kaip parenkami peteliai švarkams, paltams? 

9. Kaip parenkamos sagos švarkams, paltams? 

10. Kokia DŠA įranga yra naudojama moteriškų švarkų ir paltų siuvimo procesų metu? 

11. Kokia specialiųjų lyginimo presų paskirtis? 

12. Kokia specialiųjų formavimo presų paskirtis? 

13. Kokia oro-garo manekenų paskirtis? 

14. Kokius nustatymus reikia atlikti norint drabužį galutinai išlyginti ant oro-garo manekeno? 

15. Kokių darbuotojų saugos taisyklių reikia laikytis, norint paruošti DŠA įrenginį darbui? 

16. Kokių darbuotojų saugos taisyklių reikia laikytis DŠA procesų metu? 

17. Kokia siuvimo technologinė įranga yra naudojama moteriškų švarkų ir paltų siuvimo 

procesų metu? 

18. Kokia kišenių siuvimo pusautomačio paskirtis? 

19. Kokius siūlus reikia užtaisyti kišenių siuvimo pusautomatyje? 

20. Kokia kilpų siuvimo pusautomačio paskirtis? 

21. Kokias kilpas galima išsiūti kilpų siuvimo pusautomačiu? 

22. Kokius siūlus reikia užtaisyti kilpų siuvimo pusautomatyje? 

23. Kokius mechanizmus turi rankovių įsiuvimo mašinos? 

24. Kuris medžiagos sluoksnis yra sutraukiamas, siuvant rankovių įsiuvimo mašina? 

25. Kokia tiesių rankinių dygsnių siuvimo mašinos pakirtis? 
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2. MOTERIŠKO ŠVARKO SU PAMUŠALU SIUVIMAS 
 

2.1. Moteriško švarko konstravimas, konstrukcijos pritaikymas ir modeliavimas 
 

2.1.1. Moteriško švarko konstravimas 

 

Moteriško švarko konstravimui reikalingi figūros matmenys, priedai laisvumui.  

Švarko bazinės konstrukcijos sudarymas.  

Moteriško švarko pusiau prigludusio silueto, su reljefinėmis siūlėmis priekyje ir nugaroje, 

einančiomis nuo peties linijos, su nugaros su vidurio siūle, su prakirptinėmis šoninėmis kišenėmis, 

priekinio krašto su atvartais ir apykakle atviram užsegimui konstravimas. 

 

3D: moteriško švarko modelis 

 

 Numatyta pasiūti moterišką pusiau prigludusio silueto švarką (žr. 2.1 pav.):  

1. Su nugaros vidurio siūle; 

2. Su reljefinėmis siūlėmis nuo peties krašto priekio ir nugaros detalėse;  

3. Su vienaeiliu užsegimu, užsegamą trimis sagomis;  

4. Su priekiuose įsiūtomis prakirptinėmis kišenėmis su antkišeniais ir dviem 

apsiuvais (rėmeliu);  

5. Su vidutinio pločio atvartais ir atlenktine apykakle, įsiūta į priekaklį kampu;  

6. Su įsiūtinėmis dvisiūlėmis rankovėmis, su priekinėmis ir alkūninėmis siūlėmis, su 

uždarais skeltukais alkūninėse siūlėse. 

 

 

 
 

 

2.1 pav. Moteriško švarko modelio eskizas 

 

 

      Konstrukciniai brėžiniai sudaromi be užlaidų siūlėms! 
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Animacija: moteriško švarko bazinės konstrukcijos sudarymas 

 

Pagal 2.1 lentelėje pateiktus figūros matmenis, 2.2 lentelėje – laisvumo priedus ir 2.3  

lentelėje – atkarpų skaičiuotes nubraižoma moteriško švarko bazinė konstrukcija (žr. 2.2 pav.). 

 

2.1 lentelė. Moteriškos figūros matmenys
3
 

170 – 88 – 92  

Eil. Nr. Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

1.  Ūgis Ū 170,0 

2.  Kaklo apimtis Ka ap 17,5 

3.  Krūtinės trečioji apimtis Kr III ap 44,0 

4.  Krūtinės antroji apimtis Kr II ap 46,0 

5.  Liemens apimtis L ap 32,0 

6.  Klubų apimtis Kl ap 48,0 

7.  Pirmas krūtinės plotis  I Kr pl 16,5 

8.  Antras krūtinės plotis II Kr pl 19,0 

9.  Atstumas tarp krūtinės centrų A c 9,5 

10.  Nugaros plotis N pl 17,0 

11.  Nugaros ilgis nuo 7 kaklo slankstelio N i 7 41,0 

12.  Drabužio ilgis petiniams drabužiams D i 65,0 

13.  Nugaros ilgis N i 44,0 

14.  Ilgis iki krūtinės centro I c 26.0 

15.  Priekio ilgis P i 44,5 

16.  Pečių aukštis nugaroje P a n 38,5 

17.  Pečių aukštis priekyje P a p 36,5 

18.  Šonelio aukštis Š a 22,5 

19.  Pažasties gylis Pž g 21,5 

20.  Peties plotis P pl 13,0 

 

2.2 lentelė. Laisvumo priedai
4
 

Eil. Nr. Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

1.  Priedas krūtinės antrai apimčiai P kr II ap 5,5 

2.  Priedas liemens apimčiai P l ap 4,5 

3.  Priedas klubų apimčiai P kl ap 3,5 

4.  Priedas priekaklio pločiui P prkl pl 1,2 

5.  Priedas petelio aukščiui P pet 1,0 
5
 

6.  Priedas pažasties sulaikymui nugaros detalėje P pž sul 0,5 
6 

7.  Priedas nugaros peties įsiuvui  P n p į  2,0 
7
 

8.  Priedas nugaros peties sulaikymui susiuvant P n p sul 0,5 

 

                                                           
3
 Figūros matmenys parinkti iš tipinių figūrų matmenų lentelių. 

4
 Priedai laisvumui parinkti iš priedų laisvumams lentelių. 

5
 Priedas petelio aukščiui priklauso nuo mados ir medžiagos svorio: 1,2 – 3,0 cm. 

6
 Priedas pažasties sulaikymui nugaros detalėje priklauso nuo medžiagos struktūros, iš kurios bus siuvamas švarkas ir 

nuo figūros tipo. Tipinei figūrai 0,3 – 0,7 cm. 
7
 Priedas nugaros peties įsiuvui priklauso nuo menčių atsikišimo dydžio ir medžiagos kietumo/minkštumo: atlašiai 

figūrai 2,5 cm; tipinei figūrai ir esant minkštam audiniui– 2,0 cm; atlašiai figūrai ir esant kietam audiniui– 1,0÷1,5 cm. 
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Eil. Nr. Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

2.2 lentelė 

1.  Priedas nugaros peties įsiuvui  P n p į  2,0 
8
 

2.  Priedas nugaros peties sulaikymui susiuvant P n p sul 0,5 

3.  Priedas priekio ilgiui P p i 1,0 

2.2 lentelės tęsinys 

 

2.3 lentelė. Moteriško švarko bazinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė (žr. 2.2 pav.) 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

            TINKLELIO SUDARYMAS:  

1.  Drabužio plotis 

 

P P1 Kr II ap + P kr II ap 46,0 + 5,5 51,5 → 

2.  Pažasties plotis K2 K3 (Kr II ap + P kr II ap) / 

4 + P pž pl 

51,5 / 4 + 1,2 14,0 → 

3.  Pločių sumos 

patikrinimas 

 -  N pl + Paž. pl + II Kr pl 17,0 + 14,0 + 

19,0 

50,0  

4.  Drabužio pločio ir 

pločių sumos skirtumas 

- PP1 – pločių suma 51,5 – 50,0 1,5  

5.  Gautas skirtumas paskirstomas į priedus laisvumui nugaros pločiui ir priekio pločiui.  

Nugaros pločiui skiriama daugiau, priekio pločiui – mažiau:  

P n pl = 1,0 cm;  P II kr pl = 0,5 cm. 

6.  Nugaros plotis P P2 N pl + P n pl 17,0 + 1,0 18,0 → 

7.  Priekio plotis P1 P3 II Kr pl + P II kr pl 19,0 + 0,5 19,5 ← 

8.  Drabužio ilgis P A D i 65,0 65,0 ↓ 

9.  Liemens linija P L N i 7 41,0 41,0 ↓ 

10.  Krūtinės linija L K Š a – P š a 22,5 – 3,0 19,5 ↑ 

11.  Klubų linija L Kl (N i 7 / 2) – 2,0 41,0 / 2 – 2,0 18,5 ↓ 

12.  Pusė pažasties pločio K2 K4 Paž.pl / 2 14,0 / 2 7,0 → 

           NUGAROS KONSTRAVIMAS: 

13.  Vidurio siūlės padėtis 

priekaklyje 

P P0 - 0,5 0,5 → 

14.  Menčių lygis P M 0,4 * N i – (N i – N i 7) 0,4 * 44,0 – 

(44,0 – 41,0) 

14,5 ↓ 

15.  Vidurio linijos 

atitraukimas liemens 

linijoje 

L L0 1,0 cm
9
 1,0 1,0 → 

16.  Tašką M jungti su tašku L0 ir pratęsti iki klubų linijos – taškas Kl0. 

17.  Papildomas įsiuvas 

liemens linijoje 

L0 L01 1,0 2,0 cm
10

 1,0 1,5 1,5 → 

18.  Atstumas L0 L01 dalinamas pusiau, šis taškas jungiamas tiese su Kl0 ir linija pratęsiama iki gaminio 

apačios linijos lygio – taškas A0.  

19.  Taškai P0, M, L01, Kl0 sujungiami sklandžia kreive. Galutinis nugaros vidurio linijos susikirtimas su 

krūtinės linija pažymimas tašku K0. 

20.  Priekaklio plotis P0 P4 Ka ap / 3 + P prkl pl
11

 17,5 / 3 + 1,2 7,0 → 

                                                           
8
 Priedas nugaros peties įsiuvui priklauso nuo menčių atsikišimo dydžio ir medžiagos kietumo/minkštumo: atlašiai 

figūrai 2,5 cm; tipinei figūrai ir esant minkštam audiniui– 2,0 cm; atlašiai figūrai ir esant kietam audiniui– 1,0÷1,5 cm. 
9
 Konstanta 

10
 Priklauso nuo skirtumo dydžio tarp L ap ir Kl ap: jeigu skirtumas lygus 12,0 cm parenkamas 1,5 cm, jeigu skirtumas 

<12,0 cm – 1,0 cm, jeigu skirtumas >12,0 cm – 2,0 cm. 
11

 Priedas priekaklio pločiui priklauso nuo nuo gaminio rūšies: suknelėms jis lygus 1,0 cm, moteriškiems švarkams ir 

liemenėms – 1,2÷1,5 cm, paltams – 1,5÷2,0 cm. 
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

2.3 lentelės tęsinys 

21.  Priekaklio aukštis P4 P5 N i – N i 7 44,0 – 41,0 3,0 ↑ 

22.  Peties aukštis L2 P6 P a n + P pet + P pž sul 38,5 + 1,0 + 

0,5 

40,0 ↑ 

23.  Peties plotis  P5 P7 P pl + P n p į + P n p sul  13,0 + 2,0 + 

0,5 

15,5 

 
24.  Peties įsiuvo vieta P5 I 4,0 cm -  4,0 → 

25.  Įsiuvo plotis I I2 2,0 cm - 2,0 → 

26.  Įsiuvo ilgis 
Įsiuvo ilgio atkarpa 

brėžiama lygiagreti 

atkarpai P0 M 

I1 I2 8,0÷9,0 cm - 8,0 ↓ 

27.  Įsiuvo viršūnės 

pakėlimas 

I I0 0,5 - 0,5 ↑ 

28.  Įsiuvo galų pakėlimas I2 I20 0,7 - 0,7 ↑ 

29.  Pažasties lietimosi 

taškas 

K2 O K2 K4 + 2,0 7,0 + 2,0 9,0 ↑ 

30.  Pažasties lietimosi taško 

atitraukimas 

O O0 0,5÷1,0 cm 0,5÷1,0 1,0 → 

31.  Pusiaukampinė  K2 O1 Paž pl / 4 = K2 K3 / 4 14,0 / 4 3,5 
 

32.  Taškus P7, O0, O1 ir K4 sujungti lenkta linija. 

            PRIEKIO KONSTRAVIMAS: 

33.  Liemens linijos 

pažeminimas 

L1L11 - 1,0 1,0 ↓ 

34.  Priekio ilgis L11 P8 P i + P p i
12

 44,5 + 1,0 45,5 ↑ 

35.  Priekaklio plotis P8 P9 P0 P4  + 0,5 7,0 + 0,5 7,5 ← 

36.  Priekaklio gylis P8 P10 P8 P9  + 1,0 7,5 + 1,0 8,5 ↓ 

37.  Pusiaukampinė  P8 P81 P8 P9 7,5 7,5  

38.  Peties aukštis L3 P11 P a p + P pet 36,5 + 1,0  37,5 ↑ 

39.  Pažasties lietimosi 

taškas 

K3 O2 K3 K4 – 2,0 7,0 – 2,0  5,0 ↑ 

40.  Iš taško O2  brėžiamas lankas į kairę, kurio ilgis lygus atkarpai O2 P11. 

41.  Krūtinės įsiuvo plotis P11 P12 Kr II ap / 10 + ((II Kr pl 

– I Kr pl) / 2) 

46,0 / 10 + 

((19,0 – 16,5) / 

2) 

6,0 ← 

42.  Pusiaukampinė  K3 O3 K2 O1 – 1,0 3,5 – 1,0 2,5   

43.  Pagalbinis taškas  O2 O4 O2 P12  / 2 Pamatuoti  

brėžinyje ir 

padalinti pusiau 

-  

44.  Pagalbinis taškas  O4 O5 

 

1,0 - 1,0  

45.  Taškus P12, O5, O2, O3  ir K4 sujungti lenkta linija.  

46.  Krūtinės įsiuvo vieta K1 C A c + P II kr pl / 2 9,5 + 0,25  9,8 ← 

47.  Krūtinės įsiuvo ilgis P9 C1 I c 26,0 26,0 ↓ 

48.  Iš taško C1 brėžiame lanką, kurio ilgis lygus I c = C1 P9 = 26,0.  

49.  Iš taško P12 brėžiame lanką, kurio ilgis lygus P pl = 13,0.  

50.  Peties plotis priekyje P12 P13 P pl 13,0 13,0  
2.3 lentelės pabaiga 

 

                                                           
12

 Konstanta. 
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         Naudodamiesi pateiktais duomenimis ir aprašymu, mąsteliu 1:4 nubraižykite 

moteriško švarko bazinę konstrukciją. 

 

 

 
2.2 pav. Moteriško švarko bazinė konstrukcija 

 

 

2.4 lentelė. Pusiau prigludusio silueto moteriško švarko modelinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė. 

I dalis 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

           LIEMENS ĮSIUVŲ BRAIŽYMAS:  

1.  Liemens įsiuvo vieta 

priekinėje detalėje 

L1 L5 K1 C - 9,8 ← 

2.  Tašką C1 sujungti su tašku L5 tiese ir ją pratęsti iki gaminio apačios – tai bus reljefinės linijos priekinėje 

detalėje formavimo vieta. Nubrėžta linija turi būti lygiagreti priekio vidurio linijai.  
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

2.4 lentelės I dalies tęsinys 

3.  Pagalbinis taškas liemens 

įsiuvo priekyje dydžiui 

apskaičiuoti 

L3 L6 L ap / 2 32,0 / 2 16,0 ← 

4.  Liemens įsiuvo dydis L6 L1 Išmatuoti brėžinyje - 3,5 → 

5.  Liemens įsiuvo dydis L51 L52 L6 L1 - 3,5 - 

6.  Pusė liemens įsiuvo dydžio L5 L51 

L5 L52 

L51 L52 / 2 3,5 / 2 1,75 ← 

→ 

7.  Liemens įsiuvo viršūnė C1 L7 4,0÷5,0  - 4,0 ↓ 

8.  Drabužio plotis liemens 

linijoje 

L6 L8 L ap + P l ap 32,0 + 4,5 36,5 ← 

9.  Šoninių ir nugaros liemens 

įsiuvų suma 

L8 L 

(∑ L) 

Išmatuoti brėžinyje - 11,3 ← 

10.  Šoninio liemens įsiuvo dydis L41 L42 ∑ L * 0,6 11,3 * 0,6 6,8 - 

11.  Pusė šoninio liemens įsiuvo 

dydžio 

L4 L41 

L4 L42 

L41 L42 / 2 6,8 / 2 3,4 ← 

→ 

12.  Nugaros liemens įsiuvo dydis L91 L92 ∑ L * 0,4 11,3 * 0,4 4,5  

13.  Pusė nugaros liemens įsiuvo 

dydžio 

L9 L91 

L9 L92 

L91 L92 / 2 4,5 / 2 2,3 ← 

→ 

14.  Įsiuvo vieta nugarinėje 

detalėje 

L01 L9 L01 L41 / 2 19,0 / 2 9,5 → 

15.  Tašką I1 sujungti su tašku L9 tiese ir ją pratęsti iki gaminio apačios – tai bus reljefinės linijos nugarinėje 

detalėje formavimo vieta. Nubrėžta linija turi būti lygiagreti linijai M Kl0 .  

           ŠONINIŲ KRAŠTŲ IR RELJEFINIŲ LINIJŲ BRAIŽYMAS: 

16.  Priekinės vidurio detalės 

plotis klubų linijoje 

Kl1 Kl32 L1 L52 + 1,0 8,0 + 1,0 9,0 ← 

17.  Išmetimas klubų linijoje 

reljefinėje linijoje priekinėje 

detalėje 

Kl3 Kl31 1,0
13

 cm 

 

- 1,0 ← 

18.  Drabužio plotis klubų linijoje - Kl ap + P kl ap 48,0 + 3,5 51,5 - 

19.  Drabužio plotis klubų linijoje 

brėžinyje 

- Kl0 Kl1 – Kl31 Kl32 49,8 – 2,5 47,3 - 

20.  Išplatinimas klubų linijoje 

šoniniuose kraštuose ir 

reljefinėse linijose nugarinėje 

detalėje 

∑ Kl (Kl ap + P kl ap) – 

(Kl0 Kl1 – Kl31 Kl32) 

51,5 – 47,3 4,2 - 

21.  Išplatinimas klubų linijoje 

šoniniuose kraštuose 

Kl21 Kl22 ∑ Kl * 0,6 4,2 * 0,6 2,5 - 

22.  Pusė išplatinimo klubų 

linijoje šoniniuose kraštuose 

Kl2 Kl21 

Kl2 Kl22 

Kl21 Kl22 / 2 2,5 / 2 1,3 ← 

→ 

23.  Išplatinimas klubų linijoje 

reljefinėse linijose nugarinėje 

detalėje 

Kl41 Kl42 ∑ Kl * 0,4 4,2 * 0,4 1,7 - 

24.  Pusė išplatinimo klubų 

linijoje reljefinėse linijose 

nugarinėje detalėje 

Kl4 Kl41 

Kl4 Kl42 

Kl41 Kl42 / 2 1,7 / 2 0,9 ← 

→ 

2.4 lentelės I dalies pabaiga 

 

 

                                                           
13

 Šis dydis priklauso nuo figūros pilnumo klubų srityje: tipinei figūrai – 1,0 cm; figūrai su atsikišusiu pilvu – 0÷-1,0 

cm; figūrai didele krūtinės apimtimi ir plokščiu pilvu - >1,0 cm ir t.t. Kiekvienu atveju reikia labai atidžiai įvertinti 

užsakovo figūros ypatumus. 
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2.3 pav. Pusiau prigludusio silueto moteriško švarko liemens įsiuvų, šoninių kraštų ir apačios braižymas 
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2.4 lentelė. Pusiau prigludusio silueto moteriško švarko modelinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė. 

II dalis 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

           APAČIOS BRAIŽYMAS (žr.2.3 pav.): 

25.  Nugaros apačios linija A0 A4 Statmuo iš taško A0 nugaros vidurio linijai → 

26.  Šoniniuose kraštuose apačios linija pakeliama iki 1,0 cm taip, kad su šoniniu kraštu sudarytų stačius 

kampus. 

27.  Priekio apačios linija L11 A5 L01 A0 + 1,0 24,0 + 1,0 25,0 ↓ 

28.  ARBA: priekio apačios 

linija 

A1 A5 - 1,5 ÷ 2,0 2,0 ↓ 

        KRŪTINĖS ĮSIUVO PERKĖLIMAS (žr. 2.4 pav.): 

29.  Naujo įsiuvo vieta pečių 

linijoje 

P13 P14 - 4,0 ÷ 5,0 4,0  

30.  Tašką P14 jungti su tašku C1 tiesia linija. Atkarpą padalinti į tris dalis.  

Per gautus taškus suformuoti lanksčią reljefinę liniją tokia seka: 

a) ties pirmuoju tašku liniją įgaubti 0,5 cm; 

b) per antrąjį tašką lenkta linija turi kirsti tiesę; 

c) tarp antrojo taško ir taško C1 liniją išgaubti 0,3 ÷ 0,5 cm. 

Suformuota reljefinė linija tarp taškų P14 ir C1 turi būti panaši į moteriškos figūros kontūrą pečių – 

krūtinės srityje. 

31.  Iš taško C1 brėžiame lanką, kurio ilgis lygus P14 C1 = 24,0  

32.  Iš taško P9 brėžiame lanką, kurio ilgis lygus P13 P14 = 4,0 

33.  Sujungti taškus C1 ir  P15 , P9 ir P15 tiesiomis linijomis. 

34.  Atkarpą P15 C1 įgaubti 0,2 ÷ 0,5 cm.  

 

 

      

       Daugiau informacijos rasite: 14. Modulis „Tekstilės gaminių konstrukcijų techninis 

modeliavimas”, 2.2. Vertikalus ir horizontalus detalių skaidymas (Reljefų braižymas). 
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2.4 pav. Pusiau prigludusio silueto moteriško švarko modelinė konstrukcija 
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2.5 lentelė. Pusiau prigludusio silueto moteriško švarko su prakirptinėmis kišenėmis, priekinio krašto su 

atvartais ir apykakle atviram užsegimui atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

           KIŠENIŲ BRAIŽYMAS: 

1.  Horizontalios kišenės 

vieta 

L3 N 6,0÷7,0 - 7,0 ↓ 

2.  Per tašką N brėžiame kišenės liniją lygiagrečiai pažemintai liemens linijai L3 L5 = 

3.  Kišenės vidurys N N0 2,0 - 2,0 → 

4.  Kišenės angos ilgis N1 N2 Kr II ap / 10 + 10,0 46,0 / 10 + 

10,0 

14,6 - 

5.  Paskaičiuotas kišenės angos ilgis brėžinyje atitinka nubrėžtos linijos ilgį.  

6.  Antkišenio plotis N1 N3 6,0 cm - 6,0 ↓ 

7.  Nubrėžiama antkišenio apatinio krašto linija, kuri turi būti lygiagreti kišenės angos linijai. 

8.  Antkišenio apatinio 

krašto ilgis 

N3 N4 N1 N2 + 1,0 cm 14,6 + 1,0 15,6  

9.  Taškas N2 sujungiamas su tašku N4 tiesia linija. Antkišenio apatiniai kampai truputį užapvalinami tam, 

kad būtų lengviau apdoroti siuvimo proceso metu. 

           ATVARTO IR APYKAKLĖS ATVIRAM UŽSEGIMUI BRAIŽYMAS: 

10.  Užkeitimo dydis 

vienaeiliam užsegimui 

švarkuose 

L11 U 2,0÷3,5 - 2,5 → 

11.  Kilpa liemens srityje L11 S Pagal modelį - 3,0 ↑ 

12.  Kilpa krūtinės srityje S S1 Pagal modelį 9,0÷12,0 10,0 ↑ 

13.  Kilpa kišenės lygyje  Kilpa krūtinės srityje 9,0÷12,0 10,0 ↓ 

14.  Kilpos ilgis S1 S2 Sagos skersmuo + 

0,2÷0,5  

2,5 2,5 ← 

15.  Atvarto pradžios taškas S0 S3 0,5÷1,0 - 1,0 ↑ 

16.  Iš taško S3 brėžti statmenį į priekinį kraštą, taškas – R. 

17.  Pagalbinis taškas  P9 R1 2,0÷2,5 - 2,0  

18.  Sujungti taškus R1 ir R tiesia linija ir ją pratęsti į viršų. 

Atkarpa R R0 – atvarto lenkimo linija. 

 

19.  Nupiešiamas norimo dydžio atvartas švarko priekinėje detalėje – žalias kontūras. 

Jis veidrodiniu principu perkeliamas už atvarto lenkimo linijos: 

a) Iš taško R2 brėžiamas statmuo į atvarto lenkimo liniją; 

b) Numatytas atvarto plotis R2  R21 perkeliamas už atvarto linijos – atkarpa R21  R22 ; 

c) Taškas R22  jungiamas su tašku R0, ir pratęsiamas 1,0 cm – atkarpa R0 R12. 

20.  Tarpukampis  R22  R10 4,0÷5,0 - 4,0  

21.  Nugaros priekaklio ilgis R1  R3 P0 P5 Išmatuoti 

brėžinyje 
8,0  

22.  Iš taško R3 brėžti statmenį į kairę.  

23.  Apykaklės plotis R3  R4 7,0÷8,0 - 7,0 ← 

24.  Pagalbinis taškas P9  R5 5,0 - 5,0 ↓ 

25.  Sujungti taškus R4  ir R5 tiesia linija.   

26.  Sujungti taškus R5 ir R12 tiesia linija. Atkarpa R10  R12 – sandūros siūlė.  

27.  Nugaros priekaklio ilgis R5  R7 R1  R3 8,0 8,0  

28.  Kontrolinis įkirpis 

apykaklės apatiniame 

krašte (turės sutapti su 

tašku P9 įsiuvant 

apykaklę į priekaklį) 

R5  R6 P9  R5 5,0 5,0  

29.  Iš taško R7 brėžti statmenį atkarpai R5  R7.  

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 
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2.5 lentelės tęsinys 

30.  Apykaklės plotis R7  R8 

 

7,0÷8,0 - 7,0  

31.  Iš taško R8 brėžti statmenį atkarpai R7  R8  3,0÷4,0 cm ilgio, kad būtų lengviau suformuoti apykaklės 

išorinį kraštą.  

32.  Apykaklės kampo ilgis  R10  R11 Pagal modelį 3,0÷4,0 4,0  

33.  Suformuoti išorinį apykaklės kraštą, sujungiant taškus R8 ir R11 . 
2.5 lentelės pabaiga 

 
2.5 pav. Pusiau prigludusio silueto moteriško švarko prakirptinių kišenių, priekinio krašto su atvartais ir apykakle 

atviram užsegimui modelinės konstrukcijos brėžinys 

 

         Naudodamiesi pateiktais duomenimis ir aprašymu, mąsteliu 1:4 ant moteriško 

švarko bazinės konstrukcijos nubraižykite moteriško švarko modelinę konstrukciją su 

atvartais ir apykakle atviram užsegimui. 
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Parengtas etalonas: moteriško švarko konstrukcijos (dviejų dydžių). 

 

2.1.2. Moteriško švarko rankovės konstravimas 

Dvisiūlės rankovės su skeltuku konstravimas, apvalos dydžio nustatymas, priedų laisvumui 

parinkimas  

 

3D: moteriško švarko modelis 

 

 

 
 

  
2.6 pav. Moteriško švarko rankovės apvalos dydžio nustatymo brėžinys 

 

 

2.6 lentelė. Rankovės apvalos aukščio nustatymas 
 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas Žymėjimas Skaičiavimo formulė 

Skaičiavim

as 

Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

1.  Pagalbinė atkarpa P7 P12 Sujungti tiese ir 

išmatuoti 

- 5,0  

2.  Pagalbinės atkarpos 

vidurio taškas 

P7 Ap P7 P12 / 2 5,0 / 2 2,5  

3.  Pagalbinė atkarpa Ap Ap1 Iš taško Ap 

nubrėžti statmenį į 

atkarpą K2 K3 ir 

išmatuoti 

- 19,0 ↓ 

4.  Apvalos aukščio taškas Ap Ap2 2,0 ÷ 3,0 - 3,0 ↓ 

5.  Rankovės apvalos aukštis Ap1 Ap2 Ap Ap1 – Ap Ap2 19,0 – 3,0 16,0 ↑ 
 

 
2.7 lentelė. Moteriškos figūros matmenys 

170 – 88 – 96  

Eil. Nr. Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

1.  Rankos ilgis R i 58,0 

2.  Žasto apimtis Ž ap 27,0 

3.  Rankovės plotis apačioje R pl ap 14,0 
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2.8 lentelė. Laisvumo priedai 

Eil. Nr. Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

1.  Priedas žasto apimčiai P Ž ap 8,0 

 

2.9 lentelė. Moteriško švarko įsiūtinės dvisiūlės rankovės su priekine ir alkūnine siūlėmis  

bazinio tinklelio pagrindinių atkarpų skaičiuotė  

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė 
Skaičiavim

as 

Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

 BAZINIO TINKLELIO BRAIŽYMAS 

1.  Rankovės apvalos 

aukštis 

G G2 Ap1 Ap2 - 16,0 ↓ 

2.  Rankovės plotis viršuje R pl Ž ap + P ž ap   27,0 + 8,0 35,0 - 

3.  Pusė pasiūtos rankovės 

pločio 

G G1 

G2 G3 

Al Al6 

0,5 × R pl  0,5 × 35,0 17,5 ← 

4.  Rankovės ilgis G A R i - 58,0 ↓ 

5.  Alkūnės linija G Al 0,5 × R I + 5,0 cm  0,5 × 58,0 

+ 5,0 

34,0 ↓ 

6.  Rankovės priekinio 

perlinkio dydis alkūnės 

lygyje 

Al Al0 1,0 ÷ 1,5  cm - 1,5 ← 

7.  Priekinio perlinkio linija G2  sujungti su Al0 , Al0 sujungti su A - 

8.  Rankovės plotis apačioje A A3 R pl ap - 14,0 ← 

9.  Rankovės apačios 

nuolaidumas 

A3 A4 (2,0 ÷ 2,5) cm - 2,5 ↓ 

10.  Pagalbinė atkarpa Al1 Al4 (0,5 ÷ 1,0) cm - 0,5 → 

11.  Alkūninio perlinkio linija G3  sujungti su Al4 , Al4 sujungti su A4 - 

12.  Kontrolinio įkirpio vieta 

rankovės apvalos 

viduryje 

G G0 G G1 / 2   

 

17,5 / 2 8,75 ← 
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2.7 pav. Moteriško švarko įsiūtinės rankovės bazinis 

tinklelis 

 

 

2.8 pav. Moteriško švarko įsiūtinė dvisiūlė rankovė su 

priekine ir alkūnine siūlėmis 
 

 

Animacija: moteriško švarko rankovės su uždaru skeltuku konstrukcijos sudarymas 

 

 

2.10 lentelė. Moteriško švarko įsiūtinės dvisiūlės rankovės su priekine ir alkūnine siūlėmis  

pagrindinių atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

 APVALOS BRAIŽYMAS  

1.  Kontrolinio įkirpio vieta 

priekinėje dalyje 

G2 B Kr3 O2 (iš priekio 

detalės brėžinio) 

- 5,0 ↑ 

2.  Pagalbinis taškas G N1 G G0 / 2 8,75 / 2 4,4 ← 

3.  Pagalbinis taškas G0 N G0 G1 / 2 8,75 / 2 4,4 ← 

4.  Pagalbinės linijos B  sujungti su N1 ir sujungti su G0 

5.  Pagalbinės linijos Iš taško N1 nubrėžti statmenį linijai B G0 – taškas N3 

Iš taško N nubrėžti statmenį linijai B1 G0 – taškas N2 

6.  Kontrolinio įkirpio vieta 

nugarinėje dalyje 

G1 B1 G3 G1 / 3 + 0,5 16,0 / 3 + 

0,5 

5,8 ↓ 

7.  Pagalbinės linijos B 1 sujungti su N ir sujungti su G0 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

2.10 entelės tęsinys 

8. Pagalbinės linijos Iš taško N1 nubrėžti statmenį linijai B G0 – taškas N3 

Iš taško N nubrėžti statmenį linijai B1 G0 – taškas N2 

9. Pagalbiniai taškai N N4 

N1 N5 

Atkarpas N N2 ir N1 N3 

padalinti pusiau – 

taškai N4 ir N5 

- - - 

10. Taškus B , N5 , G0 , N4 ir B1 sujungti lanksčia linija 

 PRIEKINĖS SIŪLĖS BRAIŽYMAS  

11. Priekinės siūlės vieta G2 G4 

G2 G5 

Al0 Al2   

Al0 Al3 

A A1 

A A2 

2,5÷3,0 

 

- 3,0 → 

← 

12. Sujungti taškus: G4 , Al2 ir A1 ; G5 , Al3 ir A2 . 

Linijas  G4 ir Al2 , G5 ir Al3  įgaubti po 0,5 cm. 

13. Sujungti taškus B ir G4 sujungti lenkta linija. 

 ALKŪNINĖS SIŪLĖS BRAIŽYMAS  

14. Rankovės alkūninės 

siūlės vieta apvalos 

aukščio linijoje 

G3 G9 

G3 G10 

 

2,0÷2,5 - 2,0 → 

← 
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

2.10 entelės tęsinys 

15. Rankovės alkūninės 

siūlės vieta alkūnės 

linijoje 

Al4 Al5   

Al4 Al6 

 

1,0 - 1,0 → 

← 

16. Sujungti taškus: G9 , Al5 ir A4 ; G10 , Al6 ir A4 . 

Liniją Al6 G10 pratęsti iki susikirtimo su pratęsta linija G0 N4 B1 , susikirtimo taškas – G11. 

Linijas  G9 ir Al5 , G11 ir Al6  išgaubti po 0,5 cm. 

 PAŽASTIES LANKO BRAIŽYMAS  

17. Iš taško G11 brėžti horizontalę iki linijos G1 G3 - susikirtimo taškas – G12 .  

18. Pagalbinė atkarpa G12 G13 G11 G12  + 0,5 2,5 + 0,5 3,0 → 

19. Pagalbinis taškas G13 G14 0,5 - 0,5 ↓ 

20. Pažasties vidurys 

rankovės apatinėje 

detalėje 

G7 G8 2,0 - 2,0 → 

21. Sujungti taškus G14 ir G8 tiesia linija. 

22. Pagalbinis taškas G14 G15 G14 G8 / 2  10,4 / 2 5,2  

23. Pagalbinis taškas G15 G16 1,0÷1,5 - 1,0  

24. Pagalbinis taškas G5 G6 0,5 - 0,5 ↑ 

25. Sujungti taškus: G14 , G16 , G8  ir G6 lanksčia linija. 

            UŽDARO SKELTUKO BRAIŽYMAS 

26. Skeltuko plotis A4 A5 2,5÷3,5 - 3,0 ← 

27. Skeltuko ilgis  A4 A6 

A4 A7 

6,0÷10,0 - 8,0  

28. Skeltuko pločio 

pasvirimas 

A8 A81 

A9 A91 

1,0÷1,5 - 1,0  

 

Sukonstravus aukščiau aprašytą rankovę, būtina patikrinti apvalos sulaikymo dydį. 

Išmatuojami pažastų linijų ilgiai nugaroje ir priekyje švarko modelinėje 

konstrukcijoje bei rankovės detalių apvalos ilgiai. Išmatuotas rankovės detalių 

apvalos ilgis turi būti didesnis už pažastų ilgius modelinėje konstrukcijoje 2,0 ÷ 3,5 

cm
14

. 

 

 

 Parengtas etalonas: moteriško švarko rankovių kostrukcijos (dviejų dydžių). 

 

 

         Naudodamiesi pateiktais duomenimis ir aprašymu, mąsteliu 1:4 nubraižykite 

moteriško švarko dvisiūlę su priekine ir alkūnine siūlėmis rankovę. 

 

 

 

        Išmatuokite moters figūrą (matuokite vieni kitus), remiantis žmogaus figūros 

matavimo (žr. 1 modulis “Įvadas į siuvėjo profesiją”, “Žmogaus figūros matavimas”) 

nurodymais, ir užrašykite duomenis, būtinus moteriško švarko modelinei konstrukcijai 

nubraižyti, į figūros matmenų lentelę (žr. 2.1 ir 2.7 lenteles). Parinkite priedus laisvumui ir 

nubraižykite mąsteliu 1:1 moteriško švarko modelinę konstrukciją bei dvisiūlę su priekine 

                                                           
14

 Sulaikymo dydis rankovės apvaloje yra parenkamas atsižvelgiant į medžiagos, iš kurios bus siuvamas švarkas, 

savybes: minkštesnėms medžiagoms, kurios gerai formuojasi DŠA metu, jis gali būti didesnis (iki 3,5 cm), jeigu 

medžiaga su dideliu procentu sintetinių pluoštų arba tik iš sintetinių pluoštų – jis turi būti minimalus (2,0 cm). 
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ir alkūnine siūlėmis švarko rankovę (žr. Prieduose (3 PRIEDAS. Savarankiški darbai) pateiktą 2 

savarankiško darbo aprašymą). Darbą pateikite vertinimui. 

 

 

2.1.3. Švarko bazinių konstrukcijų pritaikymas netipinėms figūroms 

 

Užsakovo figūros analizė, figūros matmenų palyginimas su standartinės figūros matmenų dydžiais, 

figūros ypatumų įvertinimas.  

Švarko bazinių konstrukcijų parinkimas. 

Detalių dydžio ir ilgio keitimas, pritaikymas palinkusioms ir atlašioms figūroms. 

 

Švarko bazinių konstrukcijų pritaikymas netipinėms figūroms atliekamas taip pat, kaip 

ir Palaidinės konstrukcijos pritaikymas netipinėms užsakovų figūroms (žr. 5 modulį ”Petinių 

drabužių be pamušalo siuvimas“). 

Įvertinus užsakovo figūros ypatumus ir jos matmenis
15

 palyginus su tipinių figūrų 

matmenų dydžiais, parinkus švarko bazinę konstrukciją, yra atliekamas detalių dydžių ir ilgio 

keitimas. Analizuojant užsakovo figūrą, būtina įvertinti ir nustatyti figūros laikysenos tipą (normali, 

atlaši ar palinkusi). Jeigu figūra palinkusi arba atlaši, atitinkamai koreguojama švarko bazinė 

konstrukcija. 

1) Palinkusiai figūrai ilginamos nugaros detalių viršutinės dalys ir trumpinamos 

priekio detalių viršutinės dalys nuo krūtinės centro iki pečių kraštų; 

2) Atlašiai figūrai, priešingai palinkusiai, yra trumpinamos nugaros detalių viršutinės 

dalys ir ilginamos priekio detalių viršutinės dalys nuo krūtinės centro iki pečių kraštų 

               
         Norint pritaikyti bazinę konstrukciją netipinei figūrai, priklausomai nuo jos pilnumo, 

detalės pirmiausia yra ilginamos/trumpinamos, o tik po to – platinamos/siaurinamos! 

 

2.1.3.1. Švarko bazinių konstrukcijų detalių ilgio keitimas 

Švarko bazinių konstrukcijų detalių ilgis yra keičiamas dvejose nugaros ir priekio 

detalių horizontaliose linijose (jos turi būti lygiagrečios bazinio tinklo horizontaliosioms linijoms): 

1) Viduryje (apytiksliai) tarp pečių ir krūtinės linijų; 

2) Viduryje tarp krūtinės ir liemens linijų). 

Rankovių detalių ilgis atitinkamai keičiamas apvalos dalyje ir viduryje tarp alkūnės ir 

apatinio krašto linijų. 

Galutinį detalių ilgį galima keisti jas trumpinant arba ilginant apatiniuose kraštuose. 
 

Nugaros ir priekio detalės nurodytose linijose 

(žr. 2.9 ir 2.10 pav. mėlynos linijos) maksimaliai 

ilginamos arba trumpinamos po 1,0 cm jas perkerpant 

ir praskleidžiant (ilginant) arba užkeliant vieną ant 

kitos (trumpinant). 

Rankovės detalės (žr. 2.11 ir 2.12 

pav.) apvalos srityje maksimaliai 

ilginamos arba trumpinamos 0,7 cm, o 

alkūnės – 2,0 cm. 

 

                                                           
15

 Užsakovo ir tipinės figūros matmenų palyginimo lenteles žiūrėti skyriuje Palaidinės konstrukcijos pritaikymas 

netipinėms užsakovų figūroms. 
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Pailginus ar sutrumpinus detales, būtina patikslinti išorinius jų kontūrus 

(paveikslėliuose – raudonos linijos). Minėtuose paveikslėliuose detalių ilgio keitimo kryptys 

pažymėtos žalios spalvos rodyklėmis. 

 
   a                 b 
 

2.9 pav. Moteriško švarko nugaros ir priekio detalių ilginimas ir kraštų tikslinimas (a) bei tipinės figūros (b) priekio 

vidurio detalė palyginimui 
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a   b 
2.10 pav. Moteriško švarko nugaros ir priekio detalių trumpinimas ir kraštų tikslinimas (a) bei tipinės figūros (b) 

priekio vidurio detalė palyginimui
16

 

          

 
2.11 pav. Moteriško švarko rankovės detalių ilginimas ir 

kraštų tikslinimas 

 
2.12 pav. Moteriško švarko rankovės detalių trumpinimas ir 

kraštų tikslinimas 

2.1.3.2. Švarko bazinių konstrukcijų detalių dydžio keitimas 

 

 Pateikto modelio moteriško švarko nugaros ir priekio detalės platinamos arba 

siaurinamos vienu dydžiu: 

1) Reljefinėse siūlėse – 0,3 cm nugaros ir priekio vidurio detalių reljefiniuose 

kraštuose bei 0,2 cm nugaros ir priekio šonelių reljefiniuose kraštuose;  

2) Šoniniuose kraštuose – po 0,5 cm. 

Dvisiūlių rankovių detalės platinamos arba siaurinamos po 0,5 cm vertikaliose 

linijose, nubrėžtose iš apvalos ir pažasties vidurio taškų iki apatinių kraštų. 

Paplatinus ar susiaurinus detales, būtina patikslinti išorinius jų kontūrus 

(paveikslėliuose – raudonos linijos). Minėtuose paveikslėliuose detalių pločio keitimo kryptis 

pažymėta žalios spalvos rodyklėmis. 

                                                           
16

 Detalių sutrumpinimo vietos yra nuspalvintos raudona spalva. 
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2.13 pav. Moteriško švarko nugaros ir priekio detalių platinimas bei kraštų tikslinimas 
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2.14 pav. Moteriško švarko nugaros ir priekio detalių siaurinimas bei kraštų tikslinimas  

 
2.15 pav. Moteriško švarko rankovės detalių platinimas ir 

kraštų tikslinimas
17

 

 
2.16 pav. Moteriško švarko rankovės detalių 

siaurinimas ir kraštų tikslinimas
18

 

2.1.3.3. Švarko bazinių konstrukcijų pritaikymas palinkusioms figūroms 

 

 Norint pritaikyti švarko bazines konstrukcijas palinkusiai arba atlašiai figūrai, būtina 

pažymėti pagalbines keitimo linijas (žr. 2.17 ir 2.18 pav. raudona spalva pažymėtos linijos): 

1) Nugaros detalėje ties peties įsiuvo smaigaliu brėžiama statmena linija į nugaros 

vidurio liniją, kuri pratęsiama priešinga kryptimi iki pažasties lanko; 

2) Priekio detalėje nuo krūtinės centro brėžiamas statmuo į priekio vidurio liniją, 

pratęsiant jį iki priekinio krašto linijos. Toliau krūtinės centras jungiamas tiesia linija su šoninio 

krašto ir pažasties lanko kampu. Nubrėžta laužtinė keitimo linija nepriklauso nuo bazinio tinklo 

krūtinės linijos! 

3) Rankovės viršutinėje detalėje iš apvalos vidurio ir aukščio linijos susikirtimo taško 

brėžiamos linijos į apvalos kontūre esančius priekinį ir nugaros dalies kontrolinius taškus.  

Pažymėjus pagalbines keitimo linijas aukščiau minėtose detalėse, jos yra įkerpamos: 

1) Nugaros detalėje – nuo vidurio linijos link pažasties lanko (neprakerpant apie 0,3 

cm); 

2) Priekio detalėje – nuo priekinio krašto link šoninio krašto ir pažasties lanko kampo 

(nedakerpant apie 0,3 cm); 

3) Rankovės viršutinėje detalėje – nuo priekinio ir nugaros dalies kontrolinių taškų 

link apvalos vidurio ir aukščio linijos susikirtimo taško (neprakerpant apie 0,2 cm). 

                                                           
17

 Rankovės detalių platinimo vietos yra nuspalvintos melsva spalva. 
18

 Rankovės detalių siaurinimo vietos yra nuspalvintos rausva spalva. 
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2.17 pav. Pagalbinių keitimo linijų žymėjimas moteriško švarko bazinėje 

konstrukcijoje 

 

 
2.18 pav. Pagalbinių keitimo linijų 

žymėjimas moteriško švarko rankovės 

viršutinėje detalėje 

  

               Žemiau esančiuose paveikslėliuose (tiek palinkusiai, tiek atlašiai figūroms) bazinės 

konstrukcijos detalių pailgėjimo vietos yra nuspalvintos melsva, o sutrumpėjimo – rausva 

spalva. Mėlynas detalių kontūras parodo bazinės konstrukcijos pokytį tipinės figūros atžvilgiu. 

 

 

Toliau atliekamas švarko bazinės konstrukcijos pritaikymas palinkusiai figūrai: 

1) Tolygiai vertikalioms bazinio tinklo linijoms reikiamu dydžių tarp bazinės ir 

konkrečios figūros N i skirtumu viršutinė nugaros dalis yra pakeliama. Peties įsiuvo plotis padidėja 

ir pasikeičia nugaros priekaklio bei pečių krašto padėtis. 

2) Tolygiai vertikalioms bazinio tinklo linijoms reikiamu dydžių tarp bazinės ir 

konkrečios figūros P i skirtumu viršutinė priekio dalis yra užkeliama ant apatinės priekio dalies. 

Krūtinės įsiuvo plotis sumažėja ir pasikeičia priekio priekaklio, pažasties bei pečių krašto padėtis. 

3) Patikslinami nugaros vidurio ir priekinio krašto kontūrai. 

4) Rankovės apvalos įkirpta dalis pasukama į priekinę pusę ties kontroliniu įkirpiu ją 

užkeliant ant pagrindinės dalies tokiu dydžiu kiek sutrumpėja priekio detalės pažasties lankas – 

nugarinės dalies apvalos kontūras pailgėja, o priekinis – sutrumpėja. Patikslinami apvalos krašto 

kontūrai. 
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  a              b 

 

2.19 pav. Moteriško švarko bazinės konstrukcijos pritaikymas (a) ir parengta patikslinta konstrukcija (b) palinkusioms 

figūroms 

 

 

 

 

 

 

 

 
   a             b 
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2.20 pav. Moteriško švarko rankovės viršutinės detalės pritaikymas (a) ir parengta patikslinta detalė (b) palinkusioms 

figūroms  

 

2.1.3.4. Švarko bazinių konstrukcijų pritaikymas atlašioms figūroms 
 

Švarko bazinės konstrukcijos pritaikymas atlašiai figūrai (žr. 2.21 a pav.) atliekamas 

priešingai nei palinkusiai figūrai: 

1) Tolygiai vertikalioms bazinio tinklo linijoms reikiamu dydžių tarp bazinės ir 

konkrečios figūros N i skirtumu viršutinė nugaros dalis yra užkeliama ant apatinės dalies. Peties 

įsiuvo plotis sumažėja ir pasikeičia nugaros priekaklio bei pečių krašto padėtis. 

2) Tolygiai vertikalioms bazinio tinklo linijoms reikiamu dydžių tarp bazinės ir 

konkrečios figūros P i skirtumu viršutinė priekio dalis yra pakeliama. Krūtinės įsiuvo plotis 

padidėja ir pasikeičia priekio priekaklio, pažasties bei pečių krašto padėtis. 

3) Patikslinami nugaros vidurio ir priekinio krašto kontūrai (žr. 2.21 b pav.). 

4) Rankovės apvalos įkirpta dalis (žr. 2.22 a pav.) pasukama į nugaros pusę ties 

kontroliniu įkirpiu ją praskleidžiant tokiu dydžiu kiek pailgėja priekio detalės pažasties lankas – 

nugarinės dalies apvalos kontūras sutrumpėja, o priekinis – pailgėja. Patikslinami apvalos krašto 

kontūrai (žr. 2.22 b pav.). 

 

 

 
  a              b 

2.21 pav. Moteriško švarko bazinės konstrukcijos pritaikymas (a) ir parengta patikslinta detalė (b) atlašioms figūroms 
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   a            b 

2.22 pav. Moteriško švarko rankovės viršutinės detalės pritaikymas (a) ir parengta patikslinta detalė (b) atlašioms 

figūroms  

 

          Naudodamiesi moteriško švarko nubraižytomis bazinėmis konstrukcijomis 

mąsteliu 1:4, pritaikykite jas netipinėms figūroms. 

 

2.2. Moteriško švarko detalių lekalų sudarymas ir sukirpimas 

2.2.1. Moteriško švarko pagrindinių lekalų sudarymas 

 

Moteriško švarko nugaros, priekio, rankovių, apykaklės apatinės detalių lekalai, lekalų sudarymo 

techninės sąlygos.  

Detalių, konstrukcinių linijų pavadinimai, metmenų kryptis. 

 

Moteriško švarko pagrindiniai lekalai yra sudaromi naudojant moteriško švarko 

modelinę konstrukciją (žr. 2.1.1. temą 2.5 pav.) ir moteriško švarko įsiūtinės dvisiūlės rankovės su 

priekine ir alkūnine siūlėmis konstrukciją (žr. 2.1.2. temą 2.8 pav.) 

 

2.2.1.1 Detalių kopijavimas 

Detalės nukopijuojamos ant popieriaus arba skaidrios plėvelės, perkeliant ne tik 

pagrindinius kontūrus, bet ir svarbiausias bazinio tinklelio linijas ir kontrolinius taškus taip, kaip 

parodyta 2.23, 2.24 ir 2.25 paveikslėliuose ir šalia jų pateiktuose paaiškinimuose. 
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2.23 pav. Moteriško švarko nugaros ir priekio detalių pagrindinių kontūrų, linijų ir kontrolinių taškų kopijavimas 

 

 

Nugaros detalėse: 

a) Liemens; 

b) Klubų; 

c) Menčių tašką (M); 

d) Pažastų įdubos tašką (O0). 

 

Priekio detalėse: 

a) Liemens; 

b) Klubų; 

c) Priekio vidurio; 

d) Atvarto lenkimo; 

e) Kišenės vidurio; 

f) Krūtinės centro taškus (C1 ir L7); 

g) Pažastų įdubos tašką (O2); 

h) Tarpukampio tašką (R0); 

i) Kilpų. 
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2.24 pav. Moteriško švarko rankovės detalių pagrindinių 

kontūrų, linijų ir kontrolinių taškų kopijavimas 

 

 

Rankovių detalėse: 

a) Viršutinėje detalėje: 

- apvalos vidurio taškas (G0); 

- apvalos priekio įkirpis (B); 

- apvalos nugaros įkirpis (B1). 

b) Apatinėje detalėje: 

- Pažasties vidurio taškas (G8). 

c) Alkūnės (kaip pagalbinė linija 

technologiniam apdorojimui). 

 
2.25 pav. Moteriško švarko apykaklės apatinės detalės 

pagrindinių kontūrų, linijų ir kontrolinio taško 

kopijavimas 

 

Apykaklės apatinėje detalėje: 

a) Stovės lenkimo linija; 

b) Peties sutapdinimo taškas R6; 

c) Sandūros pabaigos taškas R12. 

 

 

 

 
 

 

2.2.1.2. Lekalų sudarymo užlaidų dydžiai 

Prie iškopijuotų detalių kraštų yra pridedamos užlaidos siūlėms (žr. 4 modulis 

„Juosmeninių drabužių siuvimas“, 2.2.1 Sijono pagrindiniai lekalai) ir apačios palenkimui (žr. 2.11 

lentelę ir 2.26, 2.27 pav.). Užlaidų dydžiai priklauso nuo siūlės konstrukcijos, krypties, 

konfigūracijos, apdorojimo sudėtingumo ir t.t. 

 

2.11 lentelė. Moteriško švarko pagrindinių lekalų sudarymo techninės sąlygos 

Eil. Užlaidos vieta Užlaidos dydžių Parinktas užlaidos Užlaidos dydis 
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Nr. ribos, cm dydis lekaluose, cm pasiūtame 

gaminyje, cm 

              NUGAROS IR PRIEKIO DETALĖS: 

1.  Nugaros vidurio siūlė 1,0÷3,0  2,0 1,0÷1,2  

2.  Reljefinės siūlės (nugaros ir priekio) 1,0÷3,0  2,0 1,0÷1,2  

3.  Šoninės siūlės 1,0÷3,0  2,5 1,0÷1,2  

4.  Pečių siūlės 1,0÷3,0  3,0 1,0÷1,2  

5.  Pažastų lankai ties pečių siūlėmis 1,0÷3,0  2,5 1,0 

6.  Pažastų lankai ties šoninėmis siūlėmis 1,0÷2,0  1,5 1,0 

7.  Priekaklis  1,0÷2,0 1,5 1,0 

8.  Priekinis kraštas 1,0÷1,5  1,5 0,7÷1,0  

9.  Atvarto kraštai 1,0÷1,5  1,5 0,7÷1,0  

10.  Apatiniai kraštai 3,5÷6,0  5,0 3,0÷4,0  

             RANKOVIŲ DETALĖS: 

11.  Apvalos kraštas 1,0÷2,0 1,5 1,0 

12.  Priekinės siūlės  1,0÷1,5 1,5 1,0 

13.  Alkūninės siūlės 1,0÷3,0  2,0 1,0÷1,2  

14.  Apatiniai kraštai 3,5÷6,0  4,0 3,0÷4,0  

            APATINĖS APYKAKLĖS DETALĖ: 

15.  Vidurio siūlė 0,7÷3,0  2,0 1,0 

16.  Išorinis kraštas 0,7÷2,0  1,5 0,5÷0,7  

17.  Priekinis kampas 0,7÷2,0  1,5 0,5÷0,7  

18.  Apatinis kraštas 1,0÷1,5  1,5 1,0 
 

   

 

  Siuvant drabužius pagal individualius užsakymus, rekomenduojama gaminio detales sukirpti 

su didesnėmis užlaidomis siūlėms, nes užsakovo figūros ypatumai nėra aiškiai žinomi 

(daugelis individualių žmonių figūrų nėra tipinės). Didesnių užlaidų dėka po pirmojo 

primatavimo bus galima patikslinti drabužio detales taip, kad jos atitiktų numatytą modelį ant 

užsakovo figūros. Jeigu, siuvant drabužius individualiai, užlaidų dydžiai bus parinkti minimalūs, tuomet gali 

iškilti pavojus sugadinti siuvamą gaminį, nes nebus kaip pataisyti susidariusių defektų.  

Didesnės užlaidos yra siūlomos ir dėl petinių gaminių sudėtingumo – moterų figūrų stuomens 

dalis yra sudėtingo paviršiaus. 

Mažesnės detalių užlaidos yra parenkamos siuvant drabužius tipinėms žmonių figūroms 

serijiniu ir masiniu būdu, kadangi prieš tai yra pasiuvami pirminiai etalonai, tikslinami (daug kartų) lekalai ir 

tik tuomet yra siuvami tikrieji gaminiai pardavimui. 
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   a   b 

2.26 pav. Moteriško švarko nugaros (a) ir priekio (b) lekalų užlaidų dydžiai 
     

  
   a    b 

2.27 pav. Moteriško švarko rankovių (a) ir apatinės apykaklės (b) lekalų užlaidų dydžiai 
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2.2.1.3. Kampų formavimas lekaluose 

 Sudarant lekalus, būna neaišku kaip teisingai suformuoti smailius ir bukus jų kampus.  

 
2.28 pav. Smailių kampų formavimas 

lekaluose 

Smailūs lekalų kampai dažniausiai susidaro dvisiūlių 

rankovių apatinėse detalėse. Neteisingas tokių kampų 

suformavimas lemia netaupų lekalų išdėstymą ant 

medžiagos! Ties smailiu kampu lekalas 

suformuojamas sekančiai (žr. 2.28 pav.):  

a) Pridedamos užlaidos siūlėms; 

b) Pagrindinių kontūrų linijos pratęsiamos iki 

susikirtimo su užlaidų linijomis (žr. 2.28 pav. 

raudonos linijos); 

c) Susikirtimo taškai sujungiami tiesia linija. 

 

 

 
2.29 pav. Apačios palenkimo kampų 

formavimas lekaluose 

 Buki kampai dažniausiai susidaro visų nugaros, 

priekio ir rankovių detalių lekalų apatiniuose 

kraštuose. Neteisingas tokių kampų suformavimas 

lemia netikslų apačios apdorojimą! Ties buku kampu 

lekalas suformuojamas sekančiai (žr. 2.29 pav.):  

a) Pridedamos užlaidos vertikalioms siūlėms ir apačios 

palenkimui; 

b) Punktyrine linija pažymimas būsimas apdorotos 

apačios kirptinio krašto kontūras (žr. 2.29 pav., 

mėlyna punktyrinė linija); 

c) Nuo pažymėtosios punktyrinės linijos, statmenai į 

suformuotą apačios kirptinio krašto kontūrą 

nubrėžiamos pagalbinės linijos (žr. 2.29 pav. mėlynos 

vientisos linijos) – susikirtimo taškas jungiamas su 

lekalo apatinio krašto linijos ir vertikalios siūlės 

susikirtimo tašku (raudonos linijos); 

d) Pažymimas papildomas įkirpis vertikalios siūlės 

apdorojimui. 

2.2.1.4.Kontrolinių įkirpių žymėjimas 

  Pagrindiniuose ir kai kuriuose išvestiniuose lekaluose (pokraštyje, apykaklės 

viršutinėje detalėje, pamušalo detalėse) nurodomi įkirpiai, žymintys įsiuvų, klosčių, kontrolinių 

taškų vietas, kurias siuvant būtina sutapdinti.  

  Pirmiausia visuose lekaluose yra sužymimi pagrindiniai įkirpiai, kurie susiję su 

modelinėmis švarko konstrukcijomis – jie 2.30, 2.31, 2.32 ir 2.33 paveikslėliuose pažymėti 

raudonais 0,5 cm ilgio brūkšneliais.  

  Paskiausiai yra sužymimi papildomi įkirpiai siūlių pradžioje ir pabaigoje (aukščiau 

minėtuose paveikslėliuose jie pažymėti mėlynais 0,5 cm ilgio brūkšneliais). Šie įkirpiai žymimi tik 

tose siūlėse, kurios bus siuvamos pirmiausia. 
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2.30 pav. Moteriško švarko pagrindinių ir papildomų 

įkirpių žymėjimas nugaros detalėse 

 

 

Nugaros detalės 

Pagrindiniai įkirpiai: 

a) Krūtinės lygio reljefinėse siūlėse; 

b) Liemens; 

c) Klubų; 

d) Menčių taškas (M); 

e) Pažastų įdubos taškas (O0). 

Papildomi įkirpiai: 

a) Vidurio siūlės pločio – siūlės pradžioje ir 

pabaigoje; 

b) Reljefinių siūlių pločio – siūlių pradžioje ir 

pabaigoje; 

c) Šoninės siūlės pločio – siūlės pradžioje ir 

pabaigoje; 

d) Pečių siūlės pločio – siūlės pradžioje 

vidurio detalės priekaklyje ir pabaigoje 

šoninėje detalėje tie pažastų lanko pradžia. 

 

 
2.31 pav. Moteriško švarko pagrindinių ir papildomų 

įkirpių žymėjimas priekio detalėse 

 

Priekio detalės 

Pagrindiniai įkirpiai: 

a) Liemens; 

b) Klubų; 

c) Atvarto lenkimo; 

d) Kišenės vidurio šoninėje detalėje; 

e) Krūtinės centro taškai (C1 ir L7); 

f) Pažastų įdubos taškas (O2); 

g) Tarpukampio taškas (R0). 

Papildomi įkirpiai: 

a) Priekinio krašto siūlės pločio – siūlės 

pradžioje ir pabaigoje; 

b) Reljefinių siūlių pločio – siūlių pradžioje ir 

pabaigoje; 

c) Šoninės siūlės pločio – siūlės pradžioje ir 

pabaigoje; 

d) Pečių siūlės pločio – siūlės pradžioje 

vidurio detalės priekaklyje ir pabaigoje 

šoninėje detalėje tie pažastų lanko pradžia. 
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2.32 pav. Moteriško švarko pagrindinių ir papildomų įkirpių 

žymėjimas rankovės detalėse 

 

 

Rankovių detalės 

Pagrindiniai įkirpiai: 

a) Viršutinėje detalėje: 

- apvalos vidurio taškas (G0); 

- apvalos priekio įkirpis (B); 

- apvalos nugaros įkirpis (B1). 

b) Apatinėje detalėje: 

- Pažasties vidurio taškas (G8). 

c) Priekiniuose kraštuose: 

- 10,0 cm nuo priekinių kraštų 

viršūnių žemyn; 

- 7,0 cm nuo apačios palenkimo 

linijų į viršų. 

d) Alkūniniuose kraštuose: 

- 10,0 cm nuo alkūninių kraštų 

viršūnių žemyn. 

Papildomi įkirpiai: 

a) Apačios lenkimo linijos abiejose 

detalėse priekiniuose ir 

alkūninuose kraštuose; 

b) Priekinių ir alkūninių siūlių 

pločio abiejose detalėse ties 

viršūnėmis ir ties apatiniais 

kraštais. 

 
2.33 pav. Moteriško švarko pagrindinių ir papildomų 

įkirpių žymėjimas apatinės apykaklės detalėje 

 

Apykaklės apatinė detalė 

Pagrindiniai įkirpiai: 

a) Peties sutapdinimo taškas (R6); 

b) Sandūros pabaigos taškas (R12). 

Papildomi įkirpiai: 

a) Vidurio siūlės pločio – siūlės pradžioje ir 

pabaigoje; 

b) Išorinio krašto siūlės pločio ties detalės 

kampais; 

c) Apykaklės kampo apsiuvimo siūlės pločio. 

 

2.2.1.4.Metmenų krypties linijų žymėjimas 

 Visuose lekaluose turi būti nurodoma išilginė medžiagų metmenų kryptis (2.34, 2.35 ir 

2.36 paveikslėliuose esančiuose lekaluose metmenų kryptis pažymėta žalia linija) su leistinais 

nuokrypiais, atsižvelgiant į modelį, medžiagos savybes, medžiagos raštą ir t.t.  

2.12 lentelėje pateikiama informacija kaip nustatoma metmenų kryptis pagrindiniuose 

lekaluose ir leidžiami nuokrypiai procentais bei realia verte centimetrais kiekvienam šio modelio 
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lekalui. Nuokrypio dydis centimetrais priklauso nuo kiekvieno lekalo pažymėto metmenų linijos 

ilgio. Jis apskaičiuojamas naudojant procento verčių skaičiavimo formulę: 

Nuokrypis (cm) = (metmenų linijos ilgis × leidžiamas nuokrypis (%)) / 100 % 

 

2.12 lentelė. Metmenų siūlų kryptis ir leistini nukrypimai moteriško švarko pagrindiniuose lekaluose 
 

Eil. Nr. Lekalo pavadinimas Metmenų kryptis Leidžiami nuokrypiai,  

 cm
19

 

1.  Nugaros vidurinė detalė Lygiagrečiai bazinio tinklo vertikaliai linijai 2 1,5 

2.  Nugaros šoninė detalė Lygiagrečiai bazinio tinklo vertikaliai linijai 2 1,5 

3.  Priekio vidurio detalė Lygiagrečiai priekio vidurio linijai 1 0,7 

4.  Priekio šoninė detalė Lygiagrečiai priekio vidurio linijai 1 0,7 

5.  Rankovės viršutinė detalė Statmenai apvalos aukščio linijai 2 1,2 

6.  Rankovės apatinė detalė Statmenai apvalos aukščio linijai 3 1,7 

7.  Apykaklės apatinė detalė  Lygiagrečiai sandūros linijai  20 2,5 

 

 

Animacija: švarko pagrindinių detalių lekalų sudarymas. 

 

 

 

                                                           
19

 Pateikti nuokrypiai nurodytais dydžiais cm yra konkrečiai šioje temoje pateikto modelio moteriškam švarkui. 
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2.34 pav. Moteriško švarko nugaros ir priekio detalių metmenų krypties linijos su nuokrypiais, konstrukcinių linijų ir kraštų pavadinimai 
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2.35 pav. Moteriško švarko rankovių viršutinės ir apatinės detalių metmenų krypties linijos su nuokrypiais, 

konstrukcinių linijų ir kraštų pavadinimai 

 

 

 
 

2.36 pav. Moteriško švarko apykaklės apatinės detalės metmenų krypties linijos su nuokrypiais, konstrukcinių linijų ir 

kraštų pavadinimai 

 

Parengti etalonai: Švarko pagrindinių detalių lekalai (vieno dydžio). 
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         Naudojantis nubraižytomis moteriško švarko konstrukcijomis mąsteliu 1:1 (iš 2 

savarankiško darbo),  remiantis teorine medžiaga, sudarykite švarko pagrindinius nugaros, 

priekio, rankovės ir apatinės apykaklės detalių lekalus. Pažymėkite kontrolius ženklus ir 

metmenų kryptis.  

 
 

2.2.1.6. Lekalų tikrinimas ir tikslinimas 

 

 Sudarius pagrindinius lekalus, iškirpus juos būtina patikrinti ir patikslinti priekaklio, 

pažasties, pečių, šoninių ir apačios linijų vientisumą.  

Iškerpant paliekamos nedidelės popieriaus atsargos prie lekalų ties kampais 

priekaklio, pažasties, pečių, šoninių ir apačios linijų. 

 

 

    Lekalai tikrinami juos suglaudžiant arba užkeliant nustatytose linijose ir analizuojamas 

tikrinamų kraštinių vientisumas. Žemiau pateikiamose tikrinimo schemose svarbiausia 

tikslinimo vieta pažymėta raudonu stačiakampiu. 

 
 

1) Nugaros ir priekio pečių krašto linijų ties priekakliu tikrinimas ir tikslinimas (žr. 

2.37 pav.). 

 Nugaros lekalo pečių kraštas uždedamas ant priekio lekalo pečių krašto, sutapdinant 

susiuvimo linijas ir įvertinamas priekaklio linijos vientisumas iš nugaros detalės į priekio detalę. 

Jeigu linijos tiksliai neatitinka, jos pataisomos, nubrėžiant naujas, o popieriaus perteklius 

nukerpamas. 

 

 

 

 

 

 
2.37 pav. Nugaros ir priekio pečių krašto linijos ties 

priekakliu patikrinimo schema 

 

2.38 pav. Nugaros ir priekio pečių krašto linijų ties 

pažastimi patikrinimo schema 
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1) Nugaros ir priekio pečių krašto linijų ties pažastų lankais tikrinimas ir tikslinimas 

(žr. 2.38 pav.). 

Taip pat yra patikrinami ir nugaros bei priekio pečių kraštai ties pažastų lankais. Čia 

svarbu atkreipti dėmesį į pečių kraštų ir pažastų linijų susikirtimuose esančius kampus – jie turi 

sudaryti stačius kampus. Jeigu linijos netikslios – jos pataisomos nubrėžiant naujas linijas. 

 

 

 

 

 
2.39 pav. Nugaros ir priekio pažasties linijų ties 

šoniniu kraštu patikrinimo schema 

 

2.40 pav. Priekio, nugaros, ir rankovės apvalos linijų 

patikrinimo schema 

 

3) Pažasties linijos šoninėje siūlėje tikrinimas ir tikslinimas (žr. 2.39 pav.). 

Analogiškai pažastų lankų tikrinimui pečių siūlėse, patikrinamos ir nugaros bei priekio 

pažastų linijos šoninėse siūlėse: pažasties lanko linija turi būti vientisai pereinanti nuo nugaros į 

priekio detalę. 

4)Priekio, nugaros, ir rankovės apvalos tikrinimas ir tikslinimas (žr. 2.40 pav.). 

Patikslinus pažastų lankus šoninėse siūlėse, tikrinamos rankovės apvalos pažastų 

linijos su nugaros ir priekio pažastų lankais. Rankovės apatinės detalės lekalas uždedamas ant 

patikslintų nugaros ir priekio lekalų šoniniame krašte sutapdinant pažasties vidurio įkirpius: 

įvertinamas linijų vientisumas ir jų atitiktis. Jeigu reikia – linijos patikslinamos visuose trijuose 

lekaluose. 

5)Apačios linijų reljefinėse ir šoninėse siūlėse tikrinimas ir tikslinimas (žr. 2.41 pav.). 

Apačios linijos nugaros ir priekio lekaluose tikrinamos ir tikslinamos uždedant viena 

ant kitos paeiliui visas šias detales reljefinių ir šoninės siūlės vietose, sutapdinant apatinius kraštus. 

Priekio detalių apačios linijos turi atitikti modelinėje konstrukcijoje suformuotą kontūrą. Jeigu 

gaminio apačios linija nesigavo vientisa – reikia patikslinti, nubrėžiant naujus detalių apačios 

kontūrus. 
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6) Rankovės apvalos linijų alkūninėse ir priekinėse siūlėse tikrinimas ir tikslinimas 

(žr. 2.42 pav.).  

Pirmiausia detalės sudedamos ties alkūninėmis, po to ties priekinėmis siūlėmis: 

apvalos linija turi būti vientisa abiejose nurodytose siūlėse. Jeigu yra netikslumų – patikslinama 

analogiškai aukščiau aprašytiems atvejams. 

 

 
2.41 pav. Apačios linijų reljefinėse ir šoninėse 

siūlėse patikrinimo schema 

 
  a           b 

2.42 pav. Rankovės apvalos linijų viršutinės ir apatinės detalių lekalų 

alkūninėje (a) ir priekinėje (b) siūlėse patikrinimo schemos 
 

 

 

 

          Atlikite sudarytų moteriško švarko pagrindinių lekalų tikrinimą ir tikslinimą. 

 

 

  

  

2.2.2. Moteriško švarko išvestinių lekalų sudarymas 

 

Švarko viršutinės pokraščio, apykaklės, pamušalo, standinimo įdėklų, mažųjų detalių lekalai, lekalų 

sudarymo techninės sąlygos  

 

 

 Moteriško švarko išvestiniai lekalai sudaromi pagal sudarytus viršaus lekalus, tik 

atitinkamai jie mažesni, remiantis žemiau aprašytomis taisyklėmis. 

 

 

             Kai siuvamo gaminio medžiaga plona ir nestabili ir reikės dubliuotas standinančiu 

įdėklu detales apkirpti, bei naudojant mašinas su peilio mechanizmu ar susiuvant mažas 

pastandintas detales, reikalingos 0,1÷0,3 cm užlaidos apkirpimui, o 0,3÷0,5 cm užlaida 

reikalinga apsiuvant vieną detalę kita detale. 
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 2.2.2.1. Pokraščio lekalo sudarymas 

  
2.43 pav. Pokraščio lekalo sudarymas pagal moteriško 

švarko priekio vidurio detalę  

Moteriškam švarkui su pamušalu pokraščio 

lekalas (žr. 2.43 ir 2.44 pav.) yra sudaromas 

pagal priekio vidurio detalės pagrindinį lekalą. 

 

1) Pokraščio atvarto kampe pridedama užlaida 

užlaida technologiniam apdorojimui 

(sulaikymui, jungiant su priekio detale) ir 

apkirpimui po standinimo klijiniu įdėklu– iš 

viso 0,3÷0,6 cm
20

. Ši užlaida pirmos kilpos 

lygyje sumažėja iki 0. 

2) Pokraščio plotis: 

a) Pagal pečių kraštą – 4,0÷5,0 cm; 

b) Liemens linijoje ir apačioje – 6,0÷8,0 cm. 

3) Pokraštis ties priekinio krašto apačia yra 

sudaromas trumpesnis apie 0,2÷0,3 cm, nes 

priekio detalės priekinį kraštą reikia sulaikyti 

technologinio apdorojimo metu. 

 

 
2.44 pav. Paruoštas pokraščio lekalas 

Įkirpiai pokraštyje yra reikalingi tiksliam 

pokraščio sujungimui su priekiais ir tam, kad 

teisingai būtų paskirstytas pamušalo laisvumas, 

jungiant šias abi detales vidiniame pokraščio 

krašte. 

Siūlių pločiai ir įkirpiai išoriniame pokraščio 

krašte ir ties priekakliu yra tokie patys kaip ir 

pagrindiniame priekio vidurio lekale. 

Vidiniame pokraščio krašte yra pažymimi 

tokie įkirpiai: 

I – 8,0÷10,0 cm nuo peties krašto; 

II – krūtinės linijoje; 

III – liemens linijoje; 

IV – 16,0÷18,0 cm (geriausia jį žymėti ties 

klubų linija). 

Nebūtina, tačiau tai palengvina siuvimo procesą, 

pažymėti įkirpius vidinio krašto siūlės pločio – 

siūlės pradžioje ir pabaigoje. 

 

                                                           
20

 Užlaidos dydis priklauso nuo medžiagos storio. 
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2.2.2.2. Apykaklės viršutinės detalės lekalo sudarymas 

 

 

 
2.45 pav. Apykaklės viršutinės detalės lekalo sudarymas 

ir paruoštas lekalas 

Apykaklės viršutinės detalės lekalas (žr. 

2.45 pav.) sudaromas pagal apatinės detalės 

sudarytą lekalą išskleistas, be vidurio siūlės. 

Panašiai kaip ir pokraščio lekalas, apykaklės 

kampuose ir išoriniame krašte yra pridedama 

užlaida detalės patikslinimui ir apsiuvimui 

0,3÷0,6 cm, o detalės apatiniame krašte 

(įsiuvimo į priekaklį siūlėje) – 0,6÷1,0 cm.  

 

 
2.46 pav. Nugaros apsiuvo lekalo sudarymas ir paruoštas 

lekalas 

Nugaros apsiuvo lekalas (žr. 2.46 pav.) 

sudaromas pagal nugaros vidurinės detalės 

lekalą. 

 

Pečių ir vidurio siūlėse pažymimas detalės 

plotis 4,0÷5,0 cm ir nubrėžiama sklandi 

lygiagreti priekakliui linija. Gauta detalė 

iškopijuojama ant kito popieriaus lapo, 

sumažinamas pečių siūlės plotis 1,0 cm ir 

pridedama 1,0 cm pločio užlaida pamušalo 

prisiuvimui.  

Kaip ir apykaklės viršutinė detalė, nugaros 

apsiuvas formuojamas kaip vientisas lekalas. 

Paskiausiai sužymimi įkirpiai vidurio 

linijoje ir siūlės pločio pečių krašte pamušalo 

prisiuvimui. 
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2.2.2.3. Pamušalo lekalų sudarymas 

 

 Pamušalo lekalai sudaromi, kai yra sudaryti visi anksčiau aprašyti lekalai. 

 Siuvant pagal individualius užsakymus, pamušalas sukerpamas po primatavimo, kai 

pagrindinės švarko detalės būna jau patikslintos. Lekalai sujungiami reljefinėse siūlėse ir atliekami 

žemiau aprašyti pakeitimai, palengvinantys tolesnius švarko technologinio apdorojimo procesus 

(siuvama mažiau siūlių, paprasčiau suformuoti būtiną laisvumą pamušale susitraukimui dėvint).  

  

 

    Metmenų kryptis pamušalo lekaluose atitinka metmenų kryptį ir leidžiamus nuokrypius 

pagrindiniuose lekaluose. 

Visi įkirpiai žymimi taip pat kaip ir pagrindiniuose lekaluose (žr. 6 modulis, 2.2.1. tema). 

 

 

  

 
2.47 pav. Nugaros pamušalo lekalo sudarymas  

Nugaros pamušalas (žr. 2.47 ir 2.48 pav.) 

pagal pagrindinius nugaros detalių lekalus 

sudaromas su vidurio siūle, kurioje 

suformuojama 3,0÷4,0 cm pločio klostė judesių 

laisvumui užtikrinti menčių srityje. Suformuotas 

liemens įsiuvas gali būti sutrumpinamas po 0,5 

cm ir susiaurinamas po 0,3 cm.  

Nugaros pamušalas apatiniame krašte turi būti 

trumpesnis 0,5÷0,7 cm, kad neišlįstų iš po 

pagrindinės (viršutinės) medžiagos. 
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2.48 pav. Paruoštas nugaros pamušalo lekalas 

Pažymima nugaros apsiuvo 

prisiuvimo siūlė (kaip ir 2.46 

pav.), nereikalinga dalis 

nukerpama ir pridedama 1,0 cm 

pločio užlaida.  

Pusė peties įsiuvo perkeliama į 

priekaklį:  

1) Peties įsiuvo plotis 

padalinamas pusiau ir gautas 

taškas sujungiamas su įsiuvo 

smaigaliu (2.48 pav. mėlynos 

linijos) ir įkerpama; 

2) Pažymima pagalbinė linija, į 

kurią bus perkelta įsiuvo dalis ir 

įkerpama; 

3) Įkirpta detalė pasukama į 

dešinę, kad susidarytų tarpelis 

priekaklyje (apie 0,5÷0,75 cm; 

4) Nubrėžiamos sklandžios naujos 

pečių ir priekaklio linijos. 

 

 
2.49 pav. Priekio pamušalo lekalo sudarymas  

Priekio pamušalo detalėje 

(žr. 2.49, 2.50 pav.) krūtinės 

įsiuvas perkeliamas į kraštą, 

kuris jungsis su pokraščio 

vidiniu kraštu. Liemens 

įsiuvas, kaip ir įsiuvas 

nugaros pamušalo detalėje, 

gali būti taip pat 

sutrumpinamas ir 

susiaurinamas. 

Priekio pamušalo apatinis 

kraštas ties šonine siūle turi 

būti trumpesnis tiek pat kaip 

nugaros pamušalas, o ties 

pokraščio prisiuvimo siūle 

ilgesnis 0,5÷0,7 cm 

(pamušalo sutraukimui 

prisiuvant pokraštį). 

Ties pečių siūle jungimui 

su pokraščiu priekio 

pamušalas gali būti ilgesnis 

iki 1,0 cm (pamušalo 

sutraukimui prisiuvant 

pokraštį). 
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2.50 pav. Priekio pamušalo paruošti lekalai su įsiuvu arba klostele 

vidiniame krašte 

Priekio pamušalo detalė 

suformuojama pridėjus 1,0 cm 

pločio užlaidą pokraščiui prisiūti ir 

joje pažymėjus kontrolinius 

įkirpius, kurie turės būti sutapdinti 

jungiant su pokraščiu (žr. 2.44 

pav.). 

Jeigu perkeltasis į pokraščio 

apdorojimo siūlę krūtinės įsiuvas 

gaunasi >2,5 cm, tuomet 

rekomenduojama susiūti įsiuvą, 

jeigu – iki 2,5 cm galima daryti 

klostelę. 

 

 
2.51 pav. Rankovės pamušalo lekalų sudarymas  

Rankovių pamušalo (žr. 2.51 ir 2.52 

pav.) lekalai sudaromi pagal viršutinės 

ir apatinės rankovės dalies pagrindinius 

lekalus, bet be užlaidų skeltukui.  

Prie viršaus lekalų linijų pridedami 

priedai laisvumui ir rankovės įsiuvimo 

siūlės aplenkimui: apvaloje ties 

priekiniais ir alkūniniais kraštais – 

1,0÷2,0 cm į viršų, o į plotį – po 0,3 cm. 

Detalėse suformuojama nauja apvala.  

Rankovės pamušalo apatiniai kraštai 

braižomi 0,7÷1,0 cm aukščiau rankovės 

apačios palenkimo ir apatinių kraštų 

linijų. 
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2.52 pav. Paruošti rankovės pamušalo lekalai 

 

  

 

         Naudodamiesi sudarytais moteriško švarko pagrindiniais lekalais mąsteliu 

1:1 ir remdamiesi teorine medžiaga, sudarykite švarko išvestinius pokraščio, 

viršutinės apykaklės ir pamušalo detalių lekalus. Pažymėkite kontrolinius ženklus 

ir metmenų kryptis. 

 
 

2.2.2.4. Standinimo įdėklų lekalų sudarymas 

 

 Moteriško švarko su pamušalu standinimo įdėklų lekalai sudaromi pagal pagrindinius 

lekalus su neigiamomis užlaidomis, kurios lygios 0,3÷0,5 cm arba taip, kad įdėklų kraštai 

minimaliai patektų į siūles ir nesudarytų nepageidaujamo storio ir iškilumo jose po technologinio 

apdorojimo.  

Paveikslėliuose standinimo įdėklų lekalų sudarymas pavaizduotas mėlynomis 

linijomis. 

Sutvirtinimo juostelės pavaizduotos raudonomis linijomis. 

 Nugaros detalėse (žr. 2.53 pav.) klijiniais įdėklais yra standinamas priekaklio, pečių, 

pažastų, šoninio krašto dalis ir apačios palenkimo užlaidos. Šių įdėklų dydžiai priklauso nuo 

medžiagų savybių: kuo plonesnis audinys, tuo siauresni sudaromi įdėklai. Įdėklo plotis nugaros 

priekaklio srityje ir ties šoniniu kraštu – 5,0÷7,0 cm.  

Priekinių detalių įdėklų konstrukcija ir apdorojimo būdai gali būti įvairūs. Jie 

priklauso nuo drabužio paskirties ir rūšies (vyrų ar moterų švarkai, moterų, vyrų ar vaikų paltai ir 

pan.) modelio (drabužis, užsegamas iki viršaus, ar su atvartais), naudojamų viršaus medžiagų ir t.t. 

Priekio detalių įdėklų sudarymas pavaizduotas 2.54 pav. 

Panašaus pločio įdėklai sudaromi ir rankovių viršutinės ir apatinės detalių apvalai bei 

apatiniams kraštams sustandinti (žr. 2.55 pav.). 

2.56, 2.57, 2.58 ir 2.59 paveikslėliuose parodyta kaip turi būti sudaryti pokraščio, 

apykaklės apatinės ir viršutinės detalių bei nugaros apsiuvo standinimo įdėklų lekalai. 

 

Animacija: švarko viršutinės apykaklės, pokraščio, pamušalo, standinimo 

įdėklų,mažųjų detalių lekalų sudarymas. 
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2.53 pav. Nugaros detalių standinimo įdėklų lekalai ir 

sutvirtinimo juostelės 

 
2.54 pav. Priekio detalių standinimo įdėklų lekalai, sutvirtinimo 

juostelės ir išilginė kišenės angos vietoje 

 

 
    2.55 pav. Rankovės detalių standinimo įdėklų sudarymas 

 
2.56 pav. Pokraščio standinimo 

įdėklo lekalas 
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2.57 pav. Apykaklės apatinės detalės 

standinimo įdėklo lekalas 

 
 

2.58 pav. Apykaklės viršutinės detalės standinimo įdėklo lekalas 

 

 

2.59 pav. Nugaros apsiuvo detalės standinimo įdėklo lekalas 

 

2.13 lentelėje pateikiama informacija, kaip yra nustatoma metmenų kryptis moteriško 

švarko su pamušalu standinimo įdėklų lekaluose. Lekalo paveikslėliuose nurodyti numeriai 

atitinka 2.66 paveikslėlyje standinimo įdėklų išdėstymo ant medžiagos numerius. 

 

2.13 lentelė. Metmenų siūlų kryptis ir leistini nuokrypiai moteriško švarko su pamušalu 

standinimo įdėklų lekaluose 
 

Eil. 

Nr. 
Lekalo pavadinimas Lekalo paveikslėlis Metmenų kryptis 

Leidžiami 

nuokrypiai,  

 cm 

1.  Įdėklas nugaros vidurinės 

detalės priekakliui kartu su 

pečių kraštu 
 

Lygiagrečiai priekaklio 

linijai 

1 0,8 

2.  Įdėklas nugaros vidurinės 

detalės apatiniam kraštui  
Statmenai apatiniam 

kraštui 

2 0,1 

3.  Nugaros šoninės detalės 

pažasties įdėklas 

 

Lygiagrečiai pažasties 

lankui tiesiausioje 

vietoje 

2 0,4 

4.  Įdėklas nugaros šoninės 

detalės apatiniam kraštui  

Statmenai apatiniam 

kraštui 

2 0,1 
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Eil. 

Nr. 
Lekalo pavadinimas Lekalo paveikslėlis Metmenų kryptis 

Leidžiami 

nuokrypiai,  

 cm 

2.13 lentelės tęsinys 

5.  Priekio vidurio detalė 

 

Lygiagrečiai priekio 

vidurio linijai 

1 0,6 

6.  Priekio šoninė detalė 

 

Lygiagrečiai priekio 

vidurio linijai 

1 0,6 

7.  Įdėklas rankovės viršutinės 

detalės apvalos kraštui 

 

Statmenai apvalos 

aukščio linijai 

2 0,2 

8.  Įdėklas rankovės viršutinės 

detalės apatiniam kraštui 

 

Statmenai apatiniam 

kraštui 

2 0,1 

9.  Įdėklas rankovės skeltukui 

 

Lygiagrečiai skeltuko 

linijai 

0 0 

10.  Įdėklas rankovės apatinės 

detalės pažasties kraštui 

 

Statmenai apvalos 

aukščio linijai 

3 0,2 
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Eil.  

Nr. 
Lekalo pavadinimas Lekalo paveikslėlis Metmenų kryptis 

Leidžiami 

nuokrypiai,  

 cm 

2.13 lentelės tęsinys 

11. Įdėklas rankovės apatinės 

detalės apatiniam kraštui 

 

Statmenai apatiniam 

kraštui 

2 0,1 

12. Apykaklės apatinė detalė  

 

Lygiagrečiai 

sandūros linijai  

20 2,2 

13. Apykaklės viršutinė 

detalė 

 

Lygiagrečiai 

apykaklės vidurio 

linijai 

0 0 

14. Pokraščio detalė 

 

Lygiagrečiai priekio 

vidurio linijai 

3 1,7 

15. Nugaros apsiuvas  

 

Lygiagrečiai nugaros 

vidurio linijai 

1 0,1 

16. Įkišenis  

 

Lygiagrečiai kišenės 

angos krypčiai 

0 0 

17. Antkišenio viršutinė 

detalė 

 

Lygiagrečiai 

antkišenio priekiniam 

kraštui 

1 0,1 

18. Kišenės apsiuvų įdėklai 

 

Lygiagrečiai kišenės 

angos krypčiai 

0 0 

             2.13 lentelės pabaiga 

2.2.2.5. Mažųjų detalių lekalų sudarymas 

 

 Mažųjų detalių lekalai sudaromi atsižvelgiant į modelį ir siuvimo technologinio 

apdorojimo ypatumus pagal moteriško švarko modelinę konstrukciją (žr. 2.1.1. temą 2.5 pav.). 

2.14 lentelėje pateikti nurodyto modelio moteriško švarko su pamušalu prakirptinės 

kišenės su antkišeniu ir dviem apsiuvais lekalai su užlaidomis siūlėms.  
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2.14 lentelė. Prakirptinės kišenės su dviem apsiuvais lekalų sudarymas  

Eil. 

Nr. 

Kišenės lekalų paveikslėlis Lekalo pavadinimas ir  

jo sudarymo techninės sąlygos 

1.  

 

Antkišenio viršaus lekalas: 

1) Iškopijuoti iš moteriško švarko modelinės 

konstrukcijos antkišenio kontūrus; 

2) Siūlės plotis viršutiniame krašte – 1,0 cm; 

3) Siūlės plotis šoniniuose ir apatiniame krašte – 

0,8 cm. 

Sukirpti 2 detales iš pagrindinės medžiagos. 

2.  

 

Antkišenio standinančio įdėklo lekalas – mažesnis už 

antkišenio viršaus lekalą po 0,4 cm. 

Sukirpti 2 detales iš standinačio įdėklo. 

3.  

 

Antkišenio pamušalo lekalas – mažesnis už antkišenio 

viršaus lekalą šoniniuose ir apatiniame krašte po 0,2 cm. 

Sukirpti 2 detales iš pamušalinės medžiagos. 

4.  

 

Apsiuvo lekalas: 

1) Ilgis – kišenės angos ilgis + 3,0÷4,0 cm 

(technologiniam apdorojimui); 

2) Plotis – 4,0÷5,0 cm (su lenkimo linija 1,5÷2,0 

cm nuo vieno krašto pagal ilgį). 

Sukirpti 4 detales iš pagrindinės medžiagos. 

5.  

 

Apsiuvo standinančio įdėklo lekalas: 

1) Švarkui iš plonesnių ir vidutinio storio medžiagų – 

mažesnis už apsiuvo lekalą po 0,4 cm; 

2) Švarkui iš storesnių medžiagų – galima klijuoti iki 

lenkimo linijos siauresniąją dalį. 

Sukirpti 4 detales iš standinačio įdėklo. 

6.  

 

Įkišenio lekalas: 

1) Ilgis – kišenės angos ilgis + 3,0÷4,0 cm 

(technologiniam apdorojimui); 

2) Plotis – 7,0÷8,0 cm. 

Sukirpti 2 detales iš pamušalinės medžiagos. 

7.  

 

Apatinio kišenės maišelio lekalas sudaromas pagal 

iškopijuoto antkišenio kontūrus: 

1) Siūlės plotis viršutiniame ir šoniniuose 

kraštuose po 1,5 cm; 

2) Kišenės maišelio ilgis nuo sudaryto višutinio 

krašto – 16,0÷17,0 cm; 

3) Kišenės maišelio apatiniai kampai 

užapvalinami. 

Sukirpti 2 detales iš pamušalinės medžiagos. 
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Eil. 

Nr. 

Kišenės lekalų paveikslėlis Lekalo pavadinimas ir  

jo sudarymo techninės sąlygos 

2.14 lentelės tęsinys 

8.  

 

Viršutinio kišenės maišelio lekalas sudaromas pagal 

apatinio kišenės maišelio lekalą trumpesnis 

viršutiniame krašte 1,5 cm. 

Sukirpti 2 detales iš pamušalinės medžiagos. 

9.  

 

Išilginės lekalas  

1) Ilgis – kišenės angos ilgis + 3,0÷4,0 cm; 

2) Plotis – 6,0÷7,0 cm. 

Sukirpti 2 detales iš standinačio įdėklo. 

2.14 lentelės pabaiga 

 

Parengti etalonai: švarko viršutinės apykaklės, pokraščio, pamušalo, standinimo 

įdėklų, mažųjų detalių lekalai. 

 

 

         Naudodamiesi sudarytais moteriško švarko pagrindiniais lekalais mąsteliu 

1:1 ir remdamiesi teorine medžiaga, sudarykite švarko mažųjų detalių lekalus. 

Pažymėkite kontrolinius ženklus ir metmenų kryptis. 

 

 

2.2.3. Moteriško švarko detalių sukirpimas (viršaus, pamušalo, standinimo įdėklų) 

 

Moteriško švarko lekalų išdėstymo būdai ir techninės sąlygos. 

Medžiagų sunaudojimo normų apskaičiavimas ir tikslus nustatymas. 

 

2.2.3.1. Moteriško švarko lekalų išdėstymo būdai ir techninės sąlygos 

 

 Moteriško švarko lekalai ant audinio dėstomi taip pat, kaip ir palaidinės lekalai (žr. 5 

modulis „Petinių drabužių be pamušalo siuvimas“, Palaidinės lekalų išdėstymas ir sukirpimas.).  

 Srautinėje drabužių gamyboje jie būtų dėstomi ant išskleisto audinio, o siuvant 

drabužius individualiai, jeigu audinys be rašto – ant sulenkto audinio. Tačiau, esant mažesniam nei 

apskaičiuota audinio kiekiui, švarko lekalus galima bandyti išdėstyti ir ant išskleisto audinio. Tai 

nėra racionalus būdas, nes tuomet užtrunkama žymiai daugiau laiko ir padidėja gaminio pasiuvimo 

kaina. 

 Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar pagrindinis audinys turi raštą, ar yra vienspalvis ir ar 

turi pūką (arba blizgesį), ar yra be pūko (be blizgesio). Jeigu audinys su pūku, lekalai dėstomi tik 

viena kryptimi taip, kad pūkas eitų nuo pečių krašto apatinio krašto link. Jeigu audinys pūko neturi, 

tuomet lekalus galima dėstyti abiem kryptimis. Jeigu audinys su blizgesiu, tuomet lekalai dėstomi 

viena, kuria nors pasirinkta, kryptimi. 
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Moteriško švarko lekalų bendrosios išdėstymo techninės sąlygos  

1. Pagrindiniai lekalai ant medžiagos išdėstomi sekančiu principu: tiesūs arba artimi 

jiems pjūviai turi būti prie medžiagos krašto, o kreivalinijiniai – medžiagos viduje. Smulkesni 

lekalai dėstomi tarp stambiųjų. 

2. Smulkieji lekalai dėliojami į tarpus tarp stambiųjų arba smulkiaisiais užpildomas 

medžiagos galas arba kraštas. 

3. Išnaudojami leidžiami nukrypimai nuo išilginės krypties. 

4. Dėstant lekalus koncentruojamos tarplekalinės atliekos: stambiųjų lekalų įlinkiai turi 

būti suderinti. Susidariusios sritys panaudojamos smulkiosioms detalėms išdėstyti. 

5. Išbandomos visos galimos lekalų padėtys, atsižvelgus į medžiagos savybes, užsakymo 

kiekį ir kitus aspektus. 

6. Lekalai išklotinėje turi liestis ne tašku, o linija, nors ir ne visai sutampančia, tačiau 

kuo didesne kontūro dalimi. 

7. Iš anksto nustatomos draudžiamos, negalimos lekalų padėtys. 

8. Į vieną išklotinę jungiami skirtingų gaminio dydžių arba ūgių lekalai. Taip pat gali 

būti derinami ir skirtingų modelių, bet iš tos pačios medžiagos gaminama produkcija (pavyzdžiui, 

kai reikia pasiūti keletą skirtingų dydžių ir/ar ūgių kostiumėlių tam pačiam užsakovui iš to paties 

audinio). 

Lekalų dėstymo ant raštuotų (languotų, dryžuotų ir pan.) audinių techninės sąlygos  

1. Iš tokių medžiagų iškirptų detalių raštas gaminyje turi būti tarpusavyje suderintas. 

2. Išlaikomas porinių detalių rašto simetriškumas, numatant (arba nenumatant) papildomas 

užlaidas raštui suderinti. Užlaidų dydis priklauso nuo rašto (lango) rūšies ir lekalo padėties ant 

medžiagos. 

3. Smulkūs langeliai labai tiksliai nederinami, o labai stambūs derinami tarpusavyje tiksliau 

nei nurodyta užsakovo. 

4. Detalių, kirptų įstriža kryptimi, rašto su kitomis detalėmis derinti nebūtina. Svarbu, kad 

sutaptų šių porinių detalių raštas. 

5. Mažosios detalės dėliojamos numatant papildomas užlaidas raštui suderinti su 

pagrindinių detalių raštu. 

6. Pagrindiniai lekalai dedami be nukrypimo nuo išilginės krypties. 

 

 Žemiau esančioje lentelėje, pateikiama informacija, kiek turi būti paruošta lekalų, 

norint juos išdėstyti ant sulenkto pagrindinio audinio, ir kiek turi būti sukirptų detalių. 

 

2.15 lentelė. Moteriško švarko lekalų specifikacija 

Eil. 

Nr. 

Lekalo pavadinimas Lekalų kiekis, 

vnt. 

Detalių kiekis, 

vnt. 

Viršus 

1.  Nugaros vidurinė detalė 1 2 

2.  Nugaros šoninė detalė 1 2 

3.  Priekio vidurinė detalė 1 2 

4.  Priekio šoninė detalė 1 2 

5.  Rankovės viršutinė detalė 1 2 

6.  Rankovės apatinė detalė 1 2 
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7.  Apykaklės apatinė detalė  1 2 

8.  Apykaklės viršutinė detalė 0,5 1 

9.  Pokraščio detalė 1 2 

10.  Nugaros apsiuvas 0,5 1 

11.  Antkišenio viršutinė detalė 1 2 

12.  Kišenės apsiuvai 2 4 

 

2.2.3.2. Moteriško švarko sunaudojimo normų apskaičiavimas ir lekalų išdėstymo 

pavyzdžiai 

 

1) Moteriško švarko pagrindinės medžiagos lekalų išdėstymo viena kryptimi, 

dviem kryptimis ant sulenktos ir ant išskleistos medžiagos sunaudojimo normos apskaičiavimas ir 

išdėstymo pavyzdžiai. 

 

 Sunaudojimo norma pagrindiniam audiniui be rašto apskaičiuojama sekančiai:  

 2 × švarko ilgis + apykaklės plotis + užlaidos siūlėms (apie 20÷25 cm) 

 Sunaudojimo norma pagrindiniam audiniui su raštu apskaičiuojama sekančiai:  

 2 × švarko ilgis + apykaklės plotis + užlaidos siūlėms + rašto raporto dydis 

 

 Medžiagų sunaudojimo vertės 2.60, 2.61, 2.62 ir 2.63 paveikslėliuose pateikiamos 

nurodyto modelio moteriško švarko ilgiui. 

 

Animacija: pagrindinės medžiagos lekalų išdėstymas įvairiais būdais.  

 

 
 

2.60 pav. Švarko pagrindinių lekalų išdėstymas dviem kryptimis ant pagrindinės sulenktos medžiagos (medžiagos 

sanaudos – apie 1,50 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,73 m be valo) 
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2.61 pav. Švarko pagrindinių lekalų išdėstymas viena kryptimi ant pagrindinės sulenktos medžiagos (medžiagos 

sanaudos – apie 1,50 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,73 m be valo) 

 

 
2.62 pav. Švarko pagrindinių lekalų išdėstymas dviem kryptimis ant pagrindinės išskleistos medžiagos (medžiagos 

sanaudos – 1,52 m ilgio, kai išskleistos medžiagos plotis 1,47 m be valo) 
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2.63 pav. Švarko pagrindinių lekalų išdėstymas viena kryptimi ant pagrindinės išskleistos medžiagos (medžiagos 

sanaudos – 1,55 m ilgio, kai išskleistos medžiagos plotis 1,47 m be valo) 

 

2) Moteriško švarko pamušalo sunaudojimo normos apskaičiavimas ir lekalų 

išdėstymo pavyzdžiai. 

 Pamušalinio audinio sunaudojimo norma apskaičiuojama taip:  

 švarko ilgis + rankovės ilgis + užlaidos siūlėms (apie 20 cm) 

2.16 lentelė. Moteriško švarko pamušalo lekalų specifikacija 

Eil. 

Nr. 

Lekalo pavadinimas Lekalų kiekis, 

vnt. 

Detalių kiekis, 

vnt. 

1.  Nugarinė detalė 1 2 

2.  Priekinė detalė 1 2 

3.  Rankovės viršutinė detalė 1 2 

4.  Rankovės apatinė detalė 1 2 

5.  Antkišenio apatinė detalė 1 2 

6.  Viršutinis kišenės maišelis  1 2 

7.  Apatinis kišenės maišelis  1 2 

8.  Įkišenis  1 2 

9.  Pakaba  1 1 
 

 Pamušalo lekalai dėstomi taip pat, kaip ir pagrindiniai lekalai. Čia pateikama keletas 

išdėstymo pavyzdžių, nes pamušalo plotis gali būti įvairus: 130÷150 cm. Ekonomiškiau vieno 

švarko pamušalo lekalus dėstyti ant siauresnio pamušalo. 
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2.64 pav. Švarko pamušalo lekalų išdėstymas dviem kryptimis ant pamušalinės sulenktos medžiagos (medžiagos 

sanaudos – 1,40 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,74 m be valo) 

 

 
2.65 pav. Švarko pamušalo lekalų išdėstymas dviem kryptimis ant pamušalinės sulenktos medžiagos (medžiagos 

sanaudos – 1,40 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,69 m be valo) 

 

3) Moteriško švarko standinimo įdėklų sunaudojimo normos apskaičiavimas ir 

lekalų išdėstymo pavyzdžiai 

 Standinančios medžiagos sunaudojimo norma (kai jos plotis 90 cm) apskaičiuojama 

taip: švarko ilgis + rankovės ilgis. 

 2.17 lentelėje pateikti moteriško švarko standinimo lekalų kiekiai (vnt.) ir kiek turės 

būti sukirpta detalių. Lekalų eilės numeriai lentelėje atitinka išdėstyme ant medžiagos (žr. 2.66 

pav.) nurodytus lekalų numerius.  

2.17 lentelė. Moteriško švarko standinimo įdėklų lekalų specifikacija 

Eil. 

Nr. 

Lekalo pavadinimas Lekalų kiekis, 

vnt. 

Detalių kiekis, 

vnt. 

1.  Įdėklas nugaros vidurinės detalės priekaklio ir pečių 

sričiai 

1 2 

2.  Įdėklas nugaros vidurinės detalės apatiniam kraštui 1 2 

3.  Nugaros šoninės detalės pažasties įdėklas 1 2 

4.  Įdėklas nugaros šoninės detalės apatiniam kraštui 1 2 

5.  Priekio vidurinė detalė 1 2 
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6.  Priekio šoninė detalė 1 2 

7.  Įdėklas rankovės viršutinės detalės apvalos kraštui 1 2 

8.  Įdėklas rankovės viršutinės detalės apatiniam kraštui 1 2 

9.  Įdėklas rankovės skeltukui 1 2 

10.  Įdėklas rankovės apatinės detalės pažasties kraštui 1 2 

11.  Įdėklas rankovės apatinės detalės apatiniam kraštui 1 2 

12.  Apykaklės apatinė detalė  1 2 

13.  Apykaklės viršutinė detalė 0,5 1 

14.  Pokraščio detalė 1 2 

15.  Nugaros apsiuvo įdėklas 0,5 1 

16.  Išilginė  1 2 

17.  Antkišenio viršutinė detalė 1 2 

18.  Įdėklai kišenės apsiuvams 2 4 

  

Sulaikymo juostelių lekalai nesudaromi ir 2.66 paveikslėlyje jie nėra nurodyti, nes jas 

geriausia pasiruošti tik sukirpus didžiąsias standininimo įdėklų detales iš likusių atraižų arba 

nusipirkti jau paruoštas siuvimo priedų, medžiagų parduotuvėse. 2.18 lentelėje pateikiama 

informacija, kuriose detalių vietose yra tiesiamos sulaikymo juostelės ir kiek jų reikia susikirpti. 

2.18 lentelė. Moteriško švarko sulaikymo juostelių specifikacija 

Eil. 

Nr. 

Sulaikymo juostelės pavadinimas Detalių kiekis, 

vnt. 

1.  Nugarinės detalės pažastų lankui 2 

2.  Nugarinės detalės priekakliui 1 

3.  Priekinės detalės pažastų lankui 2 

4.  Priekinės detalės priekakliui 2 

5.  Priekiniai kraštai  2 

6.  Priekinės detalės sandūros linijoje ir atvarto viršutiniame krašte 2 

7.  Atvarto lenkimo linijoje 2 

 

 2.66 paveikslėlyje pateikiamas standinančių įdėklų lekalų išdėstymas dviem 

kryptimis, nes šios medžiagos neturi nei rašto, nei pūko. Svarbu tik metmenų kryptis lekaluose. 

 
2.66 pav. Švarko standinimo įdėklų lekalų išdėstymas dviem kryptimis ant sulenkto standinančio įdėklo (medžiagos 

sanaudos – 1,25 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,45 m) 
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         Apskaičiuokite pagrindinių, pamušalinių ir standinančių įdėklų medžiagų 

sunaudojimo normas įvairaus ilgio moteriškiems švarkams su pamušalu. 

 

 

 

         Naudodamiesi sudarytais moteriško švarko lekalais mąsteliu 1:1 ir 

remdamiesi teorine medžiaga, išdėstykite juos ant medžiagų ir sukirpkite reikiamą 

detalių kiekį.. 

 

 

2.3. Moteriško švarko technologinio apdorojimo su dviem primatavimais seka 

 

2.3.1. Moteriško švarko  technologinio apdorojimo seka 

 

Švarkas pusiau prigludusio silueto su reljefais priekyje ir nugaroje nuo peties krašto, su vidurio 

siūle nugaroje, kišenėmis su rėmeliu, su atvartais, atlenktine apykakle, dvisiūlėmis su uždarais 

skeltukais rankovėmis. 

Švarko detalių, linijų ir kraštų pavadinimai. 

 

3D: moteriško švarko modelis. 

  

Šio moteriško švarko modelio aprašymas yra pateiktas 2.1.1. „Moteriško švarko 

konstravimas“. Žemiau esančiame paveikslėlyje skaičiai nurodo apibendrintą technologinio 

apdorojimo seką.  

 

 
2.67 pav. Moteriško švarko technologinio apdorojimo seka 
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Moteriško švarko technologinio apdorojimo seka: 

1. Švarko detalių standinimas, linijų ir kontrolinių ženklų žymėjimas (2.67 pav. šio numerio 

nėra pažymėta). 

2. Reljefinių siūlių priekio ir nugaros detalėse apdorojimas. 

3. Nugaros vidurio siūlės apdorojimas. 

4. Prakirptinių kišenių apdorojimas. 

5. Priekinių kraštų su atvartais apdorojimas. 

6. Šoninių siūlių apdorojimas (priekių jungimas su nugara). 

7. Pamušalo paruošimas ir jungimas su viršumi. 

8. Uždaros apačios apdorojimas. 

9. Pečių kraštų jungimas. 

10. Apykaklės apdorojimas ir jungimas į priekaklį. 

11. Rankovių su uždarais skeltukais apdorojimas. 

12. Rankovių įsiuvimas į pažastis. 

13. Baigiamieji darbai. 

 

2.3.2. Moteriško švarko paruošimas pirmam primatavimui 

 

Moteriško švarko paruošimo pirmam primatavimui seka:  

švarko detalių standinimas, linijų ir kontrolinių ženklų žymėjimas, priekio ir nugaros dalių 

sudaigstymas, apatinės apykaklės dalių susiuvimas ir įdaigstymas į priekaklį, rankovių priekinių 

siūlių susiuvimas, alkūninių siūlių sudaigstymas ir įdaigstymas į gaminį, apačios padaigstymas. 

 

 Pagal aukščiau aprašytas temas, sukerpamas nurodyto modelio moteriškas švarkas ir 

paruošiamas pirmajam primatavimui. 

Pirmajam primatavimui moteriškas švarkas turi būti paruoštas sekančiai: 

1. Pastandintos detalės ir klijinėmis juostelėmis sutvirtinti nurodyti kirptiniai kraštai; 

2. Sužymėti būtini kontroliniai ženklai ir linijos; 

3. Sudaigstytos priekio ir nugaros reljefinės siūlės, nugaros vidurio siūlė; 

4. Sudaigstytos priekio ir nugaros dalys; 

5. Susiūta ir įdaigstyta į priekaklį apatinė apykaklė; 

6. Susiūtos rankovių priekinės siūlės; 

7. Sudaigstytos rankovių alkūninės siūlės; 

8. Rankovės įdaigstytos į gaminį; 

9. Padaigstyta apačia; 

10. Atliktas viso gaminio DŠA, nespaudžiant sudaigstytų siūlių. 

2.3.2.1. Švarko detalių standinimas 

Sukirptos švarko detalės standinamos klijiniu įdėklu ir sutvirtinamos klijinėmis 

juostelėmis nurodytose vietose (žr. standinančių įdėklų lekalų sudarymo schemas). Standinti detales 

geriausiai presu, o jeigu jo nėra – lygintuvu. 

Po detalių standinimo būtina patikslinti tas švarko detales, kurių plotas bus pilnai 

padengtas įdėklu, nes gali būti deformuojami detalių kraštai. Dažniausiai tikslinamos priekinių 

detalių priekaklio, priekiniai, reljefiniai ir apatiniai kraštai:  
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 Priekinės vidurio ir šoninės detalės (kiekviena pora atskirai) sudedamos įdėklais į 

vidų, sutapdinant simetrinius kraštus. Viršuje dedamas tas priekis, kuriame bus 

kilpos.  

 Priekinio krašto lekalas uždedamas ant viršutinio priekio taip, kad priekio kraštai 

išsikištų 0,5÷0,7 cm, ir kreida, muilu ar specialiu pieštuku pažymimos priekaklio, 

atvarto ir priekinio krašto aplyginimo linijos.  

 Pažymima pirmos kilpos vieta.  

 Nelygumai apkerpami.  

 Taip pat patikslinami ir kiti priekio detalių kraštai. 

Jei drabužis bus iš juostuotos ar languotos medžiagos, tai abi priekio detalės 

patikslinamos atskirai. Jei drabužio detalės sukirptos labai tiksliai, priekinių kraštų patikslinti 

nereikia.  

Kraštų sutvirtinimo juostelės priklijuojamos lygintuvu numatytose vietose (žr. 

standinančių įdėklų lekalų sudarymo schemas). Atvarto ir priekiniame krašte ji tiesiama taip, kad 

iki priekio kraštų liktų 0,4÷0,6 cm. Apačioje juostelės kraštas turi sutapti su apačios lenkimo linija. 

Juostelė apačioje netiesiama, jei apačios palanka standinta įdėklu. 

Pagal atvarto lenkimo liniją juostelė tiesiama į pažasties pusę nuo atvarto lenkimo 

linijos. Ji tiesiama viršutinėje atvarto dalyje ne mažiau kaip 2/3 atvarto lenkimo linijos ilgio. 

Klijuojant juostelę reikia sutraukti priekį. Sutraukimo laipsnis priklauso nuo modelio 

(konstrukcijos) bei naudojamų medžiagų ir vidutiniškai gali būti toks: 

 viršutiniame atvarto krašte priekis nesutraukiamas arba juostelė nestipriai 

sutraukiama; 

 likusioje atvarto dalyje priekis sutraukiamas apie 5 mm, atsižvelgiant į atvarto ilgį ir 

formą; 

 žemiau atvarto iki apačios juostelė nestipriai įtempiama – priekinis kraštas 

sutraukiamas 2÷3 mm; 

 atvarto lenkimo linijoje priekis sutraukiamas 4÷5 mm. 

 

Drabužiuose iš medžiagų su didesniu sintetinių pluoštų kiekiu, kuriuose 

priekio įdėklas yra austinės medžiagos, juostelė priekio kraštuose netiesiama ir 

priekis nesutraukiamas. 

 

 

Kraštų sutvirtinimo juostelėmis yra sutraukiami nugaros šoninės detalės pažasties kraštai 

menčių vietose – 0,5 cm (tai yra tiek, kiek buvo numatyta konstruojant brėžinį (žr. moteriško švarko 

konstravimas). Taip pat minimaliai reikia sutraukti ir priekių šoninių detalių pažastų kraštus, kad 

šios detalių vietos geriau priglustų ties krūtine. 

2.3.2.2. Švarko detalių linijų ir kontrolinių ženklų žymėjimas 

Po gaminio detalių standinimo ir jų patikslinimo, kraštų sutvirtinimo juostelių 

pritvirtinimo, būtina pažymėti svarbiausias linijas ir kontrolinius ženklus (žr. pagrindinių detalių 

lekalų sudarymas), naudojant kontrastingos spalvos siūlus, kad būtų patogu atlikti pirmąjį 

primatavimą, o kai kurie pažymėti ženklai išliks iki pat jo pasiuvimo pabaigos.  

Linijos, kurias būtina pažymėti:  
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 liemens – visose detalėse; 

 apačios – visose detalėse; 

 priekio vidurio; 

 atvarto lenkimo; 

 pirmosios kilpos; 

 kišenės vietos; 

 krūtinės centro – priekio vidurio ir šoninėse detalėse; 

 alkūnės – rankovės detalėse. 

2.3.2.3. Švarko priekio ir nugaros dalių sudaigstymas 

  

           Sudaigstant detales, labai patogu naudoti smeigtukus: detales sudėjus 

gerosiomis pusėmis į vidų, sutapdinama jų siūlių pradžia ir pabaiga, toliau 

tapdinami įkirpiai, jų vietose statmenai kraštui įsmeigiant smeigtukus. 

            Siūlės sudaigstomos tvirtai, siūlių pradžioje ir pabaigoje sudaromi rankinių dygsnių įtvirčiai. 

  

 

Pirmiausia, sudėjus gerosiomis pusėmis į vidų sudaigstomos, sutapdinant įkirpius, 

nugaros vidurio detalės. Toliau prie jų gerosiomis pusėmis į vidų sudedamos nugaros šoninės 

detalės ir, taip pat sutapdinus įkirpius, sudaigstomos reljefinių siūlių vietose. Daigstoma iš šoninių 

detalių pusės. 

 Priekio reljefinės siūlės sudaigstomos taip pat kaip ir nugaros. Dėl priekio šoninių 

detalių reljefinio krašto sudėtingumo, svarbu itin tiksliai sutapdinti krūtinės įkirpius abiejose 

detalėse. Daigstoma iš šoninių detalių pusių.  

 Toliau nugaros ir priekio dalys yra sudaigstomos šoniniuose ir pečių kraštuose, 

sutapdinant visus pažymėtus įkirpius.  

Šoninės siūlės sudaigstomos iš priekio dalių pusės, o pečių – iš nugaros dalies pusės, 

truputį sutraukiant nugaros pečių krašto dalį šoninės detalės atkarpoje. Daigstant pečių siūles būtina 

sutapdinti nugaros ir priekio reljefines siūles. 

 Sudaigstytas švarko siūles pirmajam primatavimui reikia atsargiai išlyginti, jų 

nespaudžiant ir neužfiksuojant. 

 Numatytu pločiu palenkiama ir padaigstoma švarko apačia. 

2.3.2.4. Švarko apatinės apykaklės dalių susiuvimas ir įdaigstymas į priekaklį 

 Standintos apatinės apykaklės dalys susiuvamos susiūtine siūle, siūlė išlyginama (žr. 

2.68 pav.) . Siuvant individualiai, paliekama platesnė vidurinė siūlė patikslinimui po primatavimo, o 

srovinėje gamyboje – 1,0 cm.  

 
2.68 pav. Apatinės apykaklės paruošimas 
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 Į švarko priekaklį apatinė apykaklė įdaigstoma uždėtine siūle:  

 Apatinė apykaklė gerąja audinio puse į viršų dedama ant švarko priekaklio iš jo 

vidinės pusės; 

 Tapdinant gaminio ir apykaklės įsiuvimo linijas, smeigtukais prisegama apatinės 

apykaklės vidurio siūlė prie nugaros vidurio siūlės; 

 Prisegama ties tarpukampiais ir ties pečių siūlėmis;  

 Uždėtine siūle įdaigstoma iš apatinės apykaklės pusės. 

2.3.2.5. Švarko rankovių paruošimas ir įdaigstymas į pažastis 

Dvisiūlė rankovė sudaryta iš dviejų pagrindinių detalių – viršutinės ir apatinės bei 

analogiškų pamušalo detalių. Šias detales jungia priekinė ir alkūnės siūlės. 

 Švarko rankovių paruošimo ir įdaigstymo į pažastis seka aprašyta 2.19 lentelėje. 

2.19 lentelė. Moteriško švarko rankovių paruošimo ir įdaigstymo į pažastis technologinė seka 

Operacijos 

pavadinimas 

Operacijos apibūdinimas 

Dvisiūlių 

rankovių 

paruošimas 

 Abi rankovės detales numatytose vietose standinti klijiniais įdėklais; 

 Atlikti detalių kraštų formavimą lygintuvu: ištempti viršutinės detalės priekinių siūlių 

kraštus alkūnės srityje; 

 Sutapdinus kontrolinius įkirpius, susiūti priekines rankovių siūles (žr. 2.69 pav.) iš 

viršutinių detalių pusių, šiek tiek sutraukiant apatines detales ties alkūne; 

 Siūles išlyginti presu arba lygintuvu, suteikiant lenktą formą priekinei rankovės daliai 

iki priekinio perlinkio linijos; 

 Sudaigstyti alkūnines rankovių siūles iš apatinių detalių pusių, sutraukiant viršutines 

detales ties alkūne tarp nurodytų įkirpių; 

 Išlyginti siūles, nespaudžiant ir neužfiksuojant jų; 

 Palenkti ir padaigstyti rankovių apatinius kraštus. 

 

Dvisiūlių 

rankovių 

įdaigstymas į 

pažastis  

 Pažymėti kontrolinius įkirpius gaminio pažastyse ir rankovių apvalose (žr. 2.70 pav.); 

 Sutraukti rankovių viršutinius apvalų kraštus
21

 tarp įkirpių II – I – III (žr. 2.70 b pav.), 

prasiuvant po 2 peltakius sutraukimui (didesniais dygsniais ir atlaisvinus viršutinį 

siūlą); 

 Prilyginti rankovių apvalas lygintuvu; 

 Įdaigstyti rankoves į pažastis iš rankovių pusės 0,5÷1,0 cm ilgio rankiniais dygsniais 

numatyto pločio siūle, sutapdinant nurodytus įkirpius
22

. Daigstyti nuo priekinių ar 

alkūninių siūlių pečių siūlių kryptimi; 

 Sutraukimą paskirstyti taip, kad didesnioji jo dalis tektų viršutinei pažasties daliai 

nugaroje. Ties pečių siūlėmis 3,0 cm atkarpose (po 1,5 cm į abi puses nuo siūlės) 

rankovės gali būti sutraukiamos minimaliai; 

 Prilyginti rankovių sutrauktas vietas;  

                                                           
21

 Sutraukimo laipsnis priklauso nuo medžiagos pluošto sudėties, gaminio tipo ir rankovės konstrukcijos. Jis numatomas 

konstruojant gaminį. Drabužiams iš grynavilnių medžiagų jis yra didesnis, o didėjant cheminių pluoštų kiekiui – 

mažėja. Tipinėje įsiūtinėje švarko rankovėje bendras sutraukimo dydis gali būti apie 2,0÷3,0 cm. 
22

 Šiai operacijai palengvinti siuvant drabužius individualiai naudojami smeigtukai. 
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 Pirmajam primatavimui įdaigstyti petelius: juos užtenka pritvirtinti ties pečių siūlėmis. 

 

 

Animacija: rankovės įdaigstymo į pažastį įkirpių išdėstymo, apvalos sulaikymo vietų 

schema 

 

 

2.69 pav. Rankovės priekinės siūlės susiuvimas ir 

išlyginimas 

 
 a              b 

2.70 pav. Švarko pažasties (a) ir rankovės (b) įkirpių 

sutaikymo schema 

    

 

          Apie rankovės įdaigstymo (vėliau ir įsiuvimo) kokybę galima spręsti iš jos padėties 

drabužyje ir bendro vaizdo. Apvilkus drabužį ant užsakovo figūros arba manekeno, rankovė 

turi uždengti 2/3 horizontaliosios kišenės angos. Jos priekinio perlinkio linija turi būti 

lygiagreti su priekio vidurio linija. Rankovės sutraukimas turi būti tolygus, niekur neturi būti 

įstrižų, skersinių ar išilginių raukšlių. 

 

 

Parengtas etalonas: švarkas paruoštas pirmam primatavimui 

 

 

        Paruoškite moterišką švarką pirmajam primatavimui. 

 

 

 

 

  
 

 

 

         Užpildykite prieduose (3 PRIEDAS. Savarankiški darbai) pateiktą 3 savarankiško 

darbo lentelę. 
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2.3.3. Pirmasis moteriško švarko primatavimas 

 

Moteriško švarko pirmojo primatavimo seka:  

balanso, prigludimo, švarko ir rankovių ilgio tikrinimas, konstrukcinių linijų ir detalių padėties ir 

formos tikslinimas, konstrukcinių defektų nustatymas ir taisymas, detalių tikslinimas, naujų 

kontrolinių ženklų, papildomo drėgminio šiluminio apdorojimo žymėjimas. 

 

Moteriško švarko pirmojo primatavimo seka pateikiama 2.20 lentelėje. 

2.20 lentelė. Moteriško švarko pirmojo primatavimo seka 

Eil. 

Nr. 

Primatavimo sekos 

pavadinimas 

Primatavimo sekos apibūdinimas 

1.  Gaminio užvilkimas 

ant žmogaus figūros 
 Pataisyti pečių siūles ir petelius; 

 Sutapdinti kairės ir dešinės priekio detalių vidurio linijas; 

 Smeigtukais susegti priekinį kraštą: pirmas smeigtukas turi būti 

pirmosios kilpos vietoje, o kitas – liemens linijoje. Jeigu reikia, galima 

susegti dar vieną smeigtuką tarp pirmos kilpos ir liemens linijos. 

2.  Gaminio balanso 

(padėties) tikrinimas 
 Įvertinti pečių, šoninių, priekinių kraštų linijų padėtis:  

a) Jeigu gaminys primatavimo metu turi vertikalią padėtį, vadinasi 

švarko balansas yra geras ir nieko taisyti nereikia. Tačiau labai dažnai 

pasitaiko, kad gaminys krypsta į priekį arba į nugaros pusę. 

b) Jeigu švarkas krypsta į priekio pusę, vadinasi buvo neteisingai 

pamatuoti balansiniai matmenys: Ni7 (per ilgas), Ni (per ilgas) ir Pi (per 

trumpas). 

c) Jeigu gaminys krypsta į nugaros pusę, tikėtina, kad buvo pamatuotas 

per ilgas Pi. Tuomet čia pat ant kliento praardomos pečių siūlės ir, 

teisingai nustačius jų padėtį, susmeigiamos smeigtukais ir pažymimos 

naujos pečių siūlių linijos. 

 Įvertinti krūtinės centro padėtis ant žmogaus figūros – jos turi tiksliai 

sutapti su moters figūros krūtinės centrais. Jeigu yra netikslumų, jie 

žymimi dešiniojoje gaminio pusėje kreida, muilu arba tekstiliniu 

pieštuku, markeriu. 

3.  Švarko prigludimo 

krūtinės, liemens ir 

klubų linijose 

įvertinimas 

 Jeigu gaminys neatitinka numatyto pločio, pažymimos taisytinos vietos.  

 Jei plotis neatitinka nežymiai (apie 2 cm per visą gaminį), dažniausiai 

švarko plotis keičiamas šoniniuose kraštuose.  

 Jeigu gaminys per platus/per siauras labai žymiai, tuomet plotis 

koreguojamas ir reljefinėse siūlėse.  

 Keičiant gaminio plotį reljefinėse siūlėse, svarbu įvertinti kurias detales 

būtų tikslingiausia siaurinti/platinti, kad atitiktų užsakovo figūros 

ypatumus. 

4.  Rankovių pločio žąsto 

linijoje ir apatiniuose 

kraštuose įvertinimas 

 Jeigu rankovės per plačios/siauros, pažymimos naujos pločių padėtys. 

5.  Švarko ir rankovių 

ilgio įvertinimas 
 Atkreipti dėmesį į švarko apačios linijos tolygios linijos perėjimą nuo 

nugaros vidurio siūlės iki priekinio krašto.  

 Vertinant rankovių ilgį, svarbu kiek įmanoma tiksliau nustatyti 

pageidaujamą jų ilgį. 

6.  Konstrukcinių linijų 

padėties ir formos 

patikslinimas 

 Įvertinti reljefinių siūlių optinį vaizdą – jos turi atitikti numatytas 

modelyje ir užsakovo figūrą: linijos vientisos, be iškraipymų, tolygiai 

sudaigstytos, sutraukimai sudaryti nustatytose vietose. 

 Patikslinti kišenių vietas, antkišenio formą. 

 Patikslinti užkeitimo užsegimui plotį, pirmos kilpos vietą, atvarto ir 

apykaklės pločius.  
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Eil. 

Nr. 

Primatavimo sekos 

pavadinimas 

Primatavimo sekos apibūdinimas 

2.20 lentelės tęsinys 

6.    Apykaklės padėtis gaminyje įvertinama itin atidžiai: žiūrima ar ji gerai 

priglunda ir nespaudžia kaklo nugaroje ties viduriu, ir dėl to 

nesiformuoja įstrižos raukšlės nuo nugaros vidurio atvartų link. 

 Įvertinti atvartų lenkimo linijų padėtis ir jeigu reikia apykaklės 

prigludimą, reguliuojant vidurio siūlėje. 

 Pakėlus apykaklę, įvertinti priekaklio formą. 

 Patikslinti atvarto ir apykaklės kampų formas. 

7.  Rankovių įdaigstymo į 

pažastis įvertinimas 
 Tiksliai nustatyti pečių plotį ir pažasties gylį ant kliento figūros. 

 Įvertinti gaminio nugaros ir priekio pločius rankovių įdaigstymo linijose. 

Jeigu yra netikslumų, jie pažymimi, o jeigu reikia, praardoma rankovė ir 

pažymimos naujos pažastų linijos. 

 Įvertinti abiejų rankovių apvalų sutraukimo dydžiai ir rankovių krypčių 

padėtis viso gaminio atžvilgiu. Rankovių krypčių padėtys priklauso nuo 

centrinių apvalos įkirpių padėčių pečių siūlių atžvilgiu (žr. 2.71 pav.).  

2.20 lentelės pabaiga 

 
2.71 pav. Švarko rankovės krypties padėties 

nustatymas 

 

 

Po pirmojo primatavimo:  

1) Gaminys išardomas iki pavienių detalių;  

2) Atliekamas detalių tikslinimas, naujų 

kontrolinių ženklų, papildomo drėgminio šiluminio 

apdorojimo žymėjimas.  

Toliau švarkas yra ruošiamas antram primatavimui. 

Konstrukciniai švarko defektai, kurie buvo nustatyti 

primatavimo metu yra taisomi taip pat, kaip ir petiniuose 

drabužiuose be pamušalo (žr. 5 modulis „Petinių 

drabužių be pamušalo siuvimas“, Palaidinių ruošimas 

primatavimams, primatavimai). 

 

 

Filmukas: „Pirmojo primatavimo atlikimas ir tikslinimas po primatavimo“ 

 

 

       Atlikite paruošto švarko pirmąjį primatavimą. 

 

 

2.3.4. Moteriško švarko paruošimas antrajam primatavimui 

 

Moteriško švarko paruošimo antrajam primatavimui seka:  

nugaros vidurio ir reljefinių siūlių susiuvimas, prakirptinių kišenių įsiuvimas, priekinių kraštų 
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apdorojimas, priekių jungimas su nugara, pamušalo paruošimas ir jungimas su viršumi, uždaros 

apačios apdorojimas, pečių kraštų jungimas, apykaklės apdorojimas ir įdaigstymas į priekaklį, 

rankovių su uždarais skeltukais apdorojimas ir įdaigstymas į pažastis, petelių, vatinėlių tvirtinimas. 

 

 Po pirmojo primatavimo patikslinus visas detales, jų kirptinius kraštus ir linijas, 

švarkas yra ruošiamas antrajam primatavimui, laikantis tos pačios apdorojimo sekos, kaip ir 

ruošiant pirmajam primatavimui.  

  Antrajam primatavimui moteriškas švarkas turi būti paruoštas sekančiai: 

1. Apdorotos nugaros vidurio ir reljefinės siūlės nugaroje: susiūti laikantis tų pačių 

sujungimo taisyklių, kaip ir ruošiant pirmajam primatavimui. Atliktas susiūtų 

siūlių drėgminis šiluminis apdorojimas (DŠA).  

2. Patikslintos sutraukimo juostelės menčių srityse (jeigu detalių tikslinimo metu 

buvo apkirpti pažastų kraštai). 

3. Įsiūtos prakirptinės kišenės. 

4. Apdoroti priekiniai kraštai. 

5. Priekiai sujungti su nugara šoniniuose kraštuose. 

6. Paruoštas ir sujungtas su viršumi švarko pamušalas. 

7. Apdorota uždara apačia. 

8. Sujungti pečių kraštai. 

9. Apdorota apykaklė ir įdaigstyta į priekaklį. 

10. Apdorotos dvisiūlės rankovės su uždarais skeltukais alkūninėse siūlėse. 

11. Rankovės (abi) įdaigstytos į pažastis. 

12. Pritvirtinti peteliai ir vatinėliai. 

2.3.4.1. Prakirptinių kišenių įsiuvimas 

 Pagal šį moteriško švarko modelį prakirptinės kišenės yra siuvamos priekinėse 

šoninėse detalėse, prieš susiuvant reljefines siūles priekiuose, nes apsiuvų galai turės būti įsiūti į 

minėtąsias reljefines siūles. 

 Parengtas etalonas: nuoseklus kišenės siuvimas  

 Reikalingos kišenės detalės iš pagrindinės, pamušalinės ir pagalbinės medžiagų yra 

pateiktos temoje Mažųjų detalių lekalai, 2.14 lentelėje. 

 Švarko prakirptinių kišenių siuvimas pateikiamas 2.21 lentelėje. 
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2.21 lentelė. Moteriško švarko prakirptinių kišenių technologinio apdorojimo seka 

Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Paveikslėlis Technologininės operacijos apibūdinimas 

1.  Kišenės angų 

linijų žymėjimas 

 

 Gerosiose detalių pusėse yra pažymimos: raudonos linijos paveikslėlyje rodo kišenės angos ilgį, 

mėlynos – 4 × kraštelio plotį, o žalios – kišenės angos vidurio liniją, kuri yra pažymėta priekinėse 

šoninėse detalėse.  

 Kraštelio (rėmelio) plotis moteriškuose švarkuose dažniausiai būna 0,5 cm. Todėl atstumas tarp 

kraštelio pločio linijų bus 2,0 cm arba po 1,0 cm į vieną ir į kitą pusę nuo angos vidurio linijos.  

 Linijos turi būti aiškios ir atstumai tarp jų labai tikslūs, kitaip kišenės bus pasiūtos nekokybiškai. Itin 

svarbu šias linijas pažymėti simetriškai abiejose priekinėse šoninėse detalėse, kitaip bus sugadintos 

švarko pagrindinės detalės. 

2.  Išilginės 

priklijavimas  

 

 Priklijuoti išvirkščiosiose priekio šoninių detalių pusėse per kišenės angos vidurį. 

3.  Apsiuvų (rėmelių) 

paruošimas 

 

 Detales standinti klijiniais įdėklais; 

 Viršutinį apsiuvą sulenkti išilgai pusiau ir užlyginti; 

 Apatinį apsiuvą lenkti vieną jo kraštą prakeičiant 1,0÷1,5 cm ir užlyginti; 

 Kreida arba mašininiu peltakiu pažymėti numatytą kraštelio plotį – 0,5 cm. 
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Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Paveikslėlis Technologininės operacijos apibūdinimas 

2.21 lentelės tęsinys 

4.  Antkišenių 

siuvimas 

 

 Viršutines antkišenių detales standinti įdėklais; 

 Standintas antkišenių viršutines detales sujungti su antkišenių pamušalinėmis detalėmis apsiūtinėmis 

siūlėmis taip kaip parodyta esančiame paveikslėlyje; 

 Prieš susiuvant šias detales reikia patikrinti ar apatinės antkišenių detalės yra mažesnės per dvigubą 

išleidžiamo kraštelio plotį pagal apsiuvamus kraštus; 

 Antkišenio dalis apsiūti iš apatinės detalės pusės 0,5÷0,7 cm pločio siūlėmis, sutraukiant viršutines 

detales ties kampais; 

 Apkirpti siūlių kampus;  

 Antkišenius išversti į gerąją pusę; 

 Išlyginti išleidžiant kraštelį iš viršaus detalių pagal apsiūtus kraštus. 

5.  Kišenės maišelių 

paruošimas 

 

 Prie maišelių viršutinių kraštų prisiūti įkišenius uždėtine siūle, vienus jų kraštus palenkiant ir 

pripeltakiuojant 0,1 cm atstumu nuo palenktojo krašto; 

 Ant jo dėti pasiūtus antkišenius ir paruoštus viršutinius apsiuvus sulenktais kraštais žemyn;  

 Pritvirtinti aukščiau aprašytas detales virš pažymėtų viršutinių apsiuvų kraštelių pločio linijų per 

antkišenių plotį su įtvirčiais siūlių galuose: 

6.  Kišenės maišelių 

prisiuvimas prie 

priekių šoninių 

detalių 

 

 Prisiūti paruoštus viršutinius kišenių maišelius prie viršutinių kišenių angų linijų, glaudžiant viršutinių 

apsiuvų sulenktuosius kraštus;  

 Apatinius apsiuvus dėti ilgaisiais kraštais į viršų, sulenktuosius kraštus glaudžiant prie kišenių angų 

apatinių linijų. Kirptiniai apsiuvų kraštai nukreipiami į vidų.  

 Abiejų apsiuvų prisiuvimo linijos turi būti lygiagrečios, vienodu atstumu per visą kišenės angos ilgį ir 

tiksliai užbaigtos. Išvirkščiojoje pusėje turi susidaryti tikslus stačiakampis. Tarp prisiuvimo linijų turi 

būti susidaręs dvigubas (1,0 cm pločio) kraštelio pločio atstumas. 
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Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Paveikslėlis Technologininės operacijos apibūdinimas 

2.21 lentelės tęsinys 

7.  Kišenės angų 

prakirpimas 

 

 Kirpti iš išvirkščiųjų priekinių šoninių detalių pusių nuo vidurio angų galų link, suformuojant 

trikampėlius ir nedakerpant iki siūlių galų 0,1 cm. 

8.  Rėmelių 

formavimas 

 

 Apsiuvų kraštus išversti į gerąsias puses, gerai ištaisyti angų kraštus ir galus. Prilyginti. Prie apatinių 

apsiuvų 0,7÷1,0 cm pločio siūlėmis prisiūti kišenių maišelių apatinius kraštus. Kišenių angas 

uždaigstyti įstrižais dygsniais (pirmyn ir atgal XXXXXX).  

9.  Kišenės angų 

galų sutvirtinimas 

ir kišenės 

maišelių 

susiuvimas 

 

 Susiūti maišelių kraštus 1,0 cm pločio siūlėmis, sutvirtinant angų galus trigubu grižtamuoju peltakiu; 

 Išlyginti kišenes. 

2.21 lentelės pabaiga 
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Pasiūtos kišenės technologinio apdorojimo schemoje (žr. 2.72 pav.) siūlių numeris rodo kišenės 

siuvimo seką. 

 
2.72 pav. Pasiūtos kišenės technologinio apdorojimo schema 

 

  

Filmukas: Švarko kišenės su antkišeniu siuvimas 

2.3.4.2. Priekinių kraštų apdorojimas 

 Moteriško švarko su pamušalu priekiniai kraštai yra apdorojami su pokraščiu. Ši 

operacija yra labai svarbi, nes nuo jos apdorojimo kokybės priklauso priekinių kraštų forma, 

simetriškumas ir bendras gaminio vaizdas. Siūnant švarkus su atvartais, priekiniai kraštai 

apdorojami apsiūtine siūle, jeigu modelyje nenumatyta kitaip. 

 Parengtas etalonas: pokraščio jungimas su švarko priekiu nuosekliai 

 Priekinių kraštų apdorojimo seka: 

1) Patikslinti priekinius kraštus ir sutvirtinimo juostelių padėtis (jeigu reikia –priklijuoti iš 

naujo, laikantis visų anksčiau aprašytų reikalavimų); 

2) Paruošti pokraščio detales:  

 Standinti klijiniais įdėklais (žr. 2.2.2.4. Standinimo įdėklų lekalų sudarymas); 

 Patikslinti jų formas; 

 Sužymėti kontrolinius ženklus (žr. 2.2.2.1. Pokraščio lekalų sudarymas) pokraščiuose 

ir sutikrinti su priekiniuose kraštuose esančiais kontroliniais įkirpiais. 

3) Sudėti pokraščius su priekinėmis detalėmis gerosiomis pusėmis į vidų, sutapdinant 

priekinius kirptinius kraštus su pokraščių kirptiniais kraštais;  

4) Sutapdinti kontrolinius įkirpius ir pridaigstyti arba sutvirtinti smeigtukais: Daigstyti 

1,0÷1,5 cm atstumu nuo kraštų iš pokraščių pusės juos sutraukiant:  
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 viršutiniame atvarto kampe – 0,5÷0,7 cm, atsižvelgiant į atvarto kampo formą; 

 atvarto krašte – 0,4÷0,5 cm, jei atvartas gana ilgas; 

 tarp kilpų – po 0,2 cm. Sutraukimo vieta ir dydis priklauso nuo užsegimo tipo ir 

priekinių kraštų formos. 

 Apatiniuose priekio kampuose 0,2÷0,4 cm sutraukti priekius. 

 
2.73 pav. Švarko pokraščio prisiuvimas 

prie priekio detalių 

5) Iš priekių įdėklų pusių pažymėti viršutinių kampų ir visų 

priekinių kraštų apsiuvimo linijas. Patogiausiai tai padaryti 

naudojant pagalbinius lekalus. Jeigu bus apsiuvami ir 

priekiniai apatiniai kampai, jų apsiuvimo linija bus per 

apačios palenkimo užlaidos vidurį arba įstrižai. 

6) Prisiūti pokraščius (žr. 2.73 pav.) iš drabužio priekių pusių 

per sutraukimo juostelę 0,1 cm atstumu nuo išorinių kraštų 

0,7 cm pločio siūlėmis. Siūlės plotis priklauso nuo tolesnio 

priekinių kraštų sutvirtinimo būdo. Viršutiniuose ir 

apatiniuose priekių kampuose siūti per pažymėtas 

apsiuvimo linijas. Apsiuvant apatinius priekių kampus, iki 

pokraščių vidinių kraštų palikti nesusiūtus po 2,0÷3,0 cm – 

pamušalui prisiūti. 

7) Ištraukti daigstymo siūlus ir sutvarkyti siūlių užlaidas: 

 Ties viršutiniais atvartų kampais siūlių užlaidas apkirpti iki 

peltakių paliekant 0,2÷0,3 cm, kad jie gerai išsiverstų;  

 Atvartų dalyje apkirpti priekių siūlių užlaidas, paliekant 

0,3÷0,4 cm;  

 Nuo pirmos kilpos (sagos) vietos žemyn iki apatinių kampų 

apkirpti pokraščių siūlių užlaidas tam, kad priekiniai 

kraštai gautųsi plonesni ir gražiau atrodytų. 

8) Sutvirtinti priekinių kraštų siūles (žr. 2.74 pav.), taikant 

“švarųjį” tvirtinimo būdą. Tai siūlių pripeltakiavimas prie 

kitų detalių – dažniausiai universaliąja mašina: 

 Pokraščius ir priekius išskleisti į priešingas puses;  

 Pokraščių prisiuvimo siūles atvartų dalyje nulenkti į priekių 

puses ir peltakiuoti per priekių detales iš gerosios pusės 

0,1÷0,2 cm pločio siūlėmis nuo pokraščių prisiuvimo 

peltakių (žr. 2.75 pav.); 

 Žemiau pirmos kilpos (sagos) siūles nulenkti į pokraščių 

puses ir peltakiuoti lygiai taip pat, tik per pokraščių detales. 

Peltakiuojant iki priekių viršutinių ir apatinių kampų 

nesiuvama po 3,0÷5,0 cm. Nepeltakiuojami ir 5,0÷7,0 cm 

tarpai ties apatinėmis atvartų lenkimo vietų dalimis.  

 

 
2.74 pav. Švarko priekinių kraštų 

sutvirtinimas 

9) Išversti ir išdaigstyti rankiniais įstrižais dygsniais priekinius kraštus, suformuojant kantelį: 

 Atvartų srityse 0,1÷0,2 cm pločio kantelis formuojamas iš pokraščio; 

 Priekiniuose kraštuose žemiau atvartų – iš priekių pusių; 

 Užlenkti, uždaigstyti ir prilyginti nespaudžiant priekių apatinius kampus ir kraštus. 
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2.75 pav. Švarko priekinių kraštų ir apatinių kampų formavimas 

 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu pokraščio prisiuvimas. 

 

2.3.4.3. Priekių jungimas su nugara  

Moteriško švarko su pamušalu priekiai su nugara sujungiami, susiuvant jų šoninius 

kraštus.  

Kai pamušalas apačioje yra prisiūtas, pečių siūlės yra susiuvamos tik po pamušalo 

prisiuvimo prie pokraščių ir apačios operacijų. 

Šoninės siūlės gali būti siuvamos iki arba po priekių priekinių kraštų apdorojimo: 

 Sutapdinti kontrolinius įkirpius;  

 Susiūti šonines siūles iš nugaros pusės universaliosiomis arba grandininio dygsnio 

siuvimo mašinomis numatytomis pločio siūlėmis, pradedant siūti nuo pažasties 

kraštų; 

 Išlyginti siūles.  

 

2.3.4.4. Pamušalo paruošimas ir jungimas su viršumi 

 Pamušalo paruošimo ir jungimo su viršumi technologinė seka: 

1. Liemens srityje susiūti įsiuvus arba suformuoti sutvirtintas klosteles;  

2. Susiūti nugaros vidurio siūlę, sudarant klostę laisvumui menčių srityje taip, kaip buvo 

numatyta formuojant pamušalo lekalus. Siūlę užlyginti, nuverčiant ją į kairiąją pusę; 

3. Pastandinti klijiniu įdėklu nugaros priekaklio apsiuvą ir prisiūti nugaros pamušalo priekaklio 

1,0 cm pločio susiūtine siūle; 

4. Patikrinti priekių detalių pamušalų dydį pagal gaminio priekių viršų:  

 Priekius patiesti ant stalo išvirkščiosiomis pusėmis į viršų;  

 Ant priekių tiesti pamušalą išvirkščiąja puse žemyn; 
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 Patikslinti priekinių pamušalo detalių 

pokraščius vidiniuose kraštuose, švarko šoninėse siūlėse, 

pažastų ir pečių kraštus, tapdinant kontrolinius ženklus. 

Tikslinant, krūtinės srityje pamušalo paliekama daugiau – 

sutraukimui arba klostei, kaip buvo numatyta konstrukcijoje; 

 Apkirpti netikslumus; 

5. Pridaigstyti smeigtukais priekių pamušalų detales ir 

prisiūti prie pokraščių vidinių kraštų 1,0 cm pločio siūlėmis 

(žr. 2.76 pav.); 

6. Patikslinti nugaros pamušalą taip pat, kaip ir 

priekiuose; 

7. Susiūti pamušalo šonines siūles ir nulyginti į nugaros 

pusę. 

 

2.76 pav. Švarko priekinių pamušalinių detalių jungimas ties pokraščiais 

 

 

Filmukas: Moteriško švarko pamušalo patikslinimas ir jungimas 

2.3.4.5. Uždaros apačios apdorojimas 

Uždaros apačios apdorojimo seka: 

 

 
2.77 pav. Švarko pamušalo formavimas 

apatiniame krašte 

 

1. Padaigstyti ir prilyginti apačią pagrindo nugaros 

detalėje
23

; 

2. Patikslinti pamušalo dydį pagal viršų: 

 Gaminio viršų pilnai ištiesti ant stalo; 

 Sutapdinti pagrindo ir pamušalo liemens linijas 

šoninėse siūlėse ir nugaros viduryje; 

 Sudaigstyti didesniais (1,5÷2,5 cm) dygsniais per 

abu sluoksnius liemens linijoje ir pagal pečių bei 

pažastų kontūrus apie 6,0 cm nuo kirptinių kraštų (žr 

2.77 pav.). 

 

3. Suformuoti pamušalo apačios palenkimą, sutapdinant šonines ir nugaros vidurio siūles: 

 Pradėti nuo nugaros vidurio – link kairiojo priekinio apatinio kampo ir nuo dešiniojo 

apatinio kampo – link nugaros vidurio
24

; 

 Ties nugaros viduriu ir šoninėmis siūlėmis palenktas pamušalas turi būti trumpesnis iki 

1,0 cm; 

 Pamušalą palenkti kartu su pokraščiais kylančia palenkimo linija ir pridaigstyti; 

                                                           
23

 Priekiniai priekių kraštai jau buvo apdoroti, apsiūti jų apatiniai kampai ir prilygintas priekių apačios palenkimas. 
24

 Pamušalo negalima formuoti pradedant nuo vieno apatinio kampo iki kito, nes gaminio apačia nesigaus simetriška ir 

susidarys defektas – švarko apačia suksis į vieną pusę! 
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 Gaminio apačioje turi susidaryti pamušalo perteklius – 0,5÷1,0 cm gylio klostelė. 

 

 
 

2.78 pav. Švarko uždaros apačios 

apdorojimas 

 

4. Patikrinti jo bendrą plotį ir ilgį viso gaminio atžvilgiu: jis gali būti 

šiek tiek laisvesnis nei gaminio viršus, nes dėvėjimo metu, po 

cheminio valymo gali truputį susitraukti. 

5. Išardyti laikinus daigstus liemens ir pečių-pažastų srityse; 

6. Išversti gaminį į išvirkščiąją pusę ir apkirpti pamušalo apačios 

nelygumus; 

7. Sudaigstyti pagrindo ir pamušalo apatinius kraštus; 

8. Prisiūti pamušalą prie pagrindo apačios palankos užlaidos, 

pratęsiant priekio apatinių kampų apsiuvimo peltakį (žr. 2.78 pav): 

 Siūti 1,0 cm pločio siūle, sutapdinant šonines pagrindo ir 

pamušalo siūles ir patiesiant ties jomis klijų „voratinklio“ 

gabalėlius iš pagrindo pusės. 

2.3.4.6. Pečių kraštų jungimas: 

1. Sudaigstyti pečių siūles taip pat, kaip ir švarko pirmajam primatavimui, sutapdinant 

reljefines siūles priekio ir nugaros detalėse; 

2. Sujungti 1,2÷1,5 cm pločio susiūtinėmis siūlėmis priekių ir nugaros pečių kraštus iš priekių 

detalių pusių;  

3. Išlyginti siūles lygintuvu arba presu. 

2.3.4.7. Apykaklės apdorojimas ir įdaigstymas į priekaklį 

Apykaklės apdorojimo seka:  

 

 
2.79 pav. Pasiūtos apykaklės vaizdas 

iš apykaklės apatinės detalės pusės 

 

 
2.80 pav. Pasiūtos apykaklės vaizdas 

iš apykaklės viršutinės detalės pusės 

1. Patikslinti švarko priekaklį ir apatinės apykaklės ilgį pagal 

priekaklio ilgį; 

2. Pagal patikslintą lekalą apatinės apykaklės atžvilgiu, 

sukirpti viršutinę apykaklę (jeigu nebuvo sukirpta sukerpant 

kitas švarko detales); 

3. Pastandinti viršutinę apykaklę klijiniu įdėklu; 

4. Sudėti apatinę ir viršutinę apykakles gerosiomis pusėmis į 

vidų ir sudaigstyti išoriniame krašte;  

5. Susiūti iš apatinės apykaklės pusės 0,7 cm pločio siūle; 

6. Apkirpti apatinės apykaklės užlaidos plotį, paliekant apie 

0,4 cm (kaip ir apdorojant priekinius kraštus); 

7. Apykaklę išversti į gerąją pusę ir įtvirtinti išorinio krašto 

siūlę, pripeltakiuojant ją prie apatinės detalės 0,1÷0,2 cm 

atstumu nuo susiuvimo siūlės (žr. 2.79 ir 2.80 pav.) kaip ir 

priekinius priekių kraštus; 

8. Susiūti apykaklės kampus, sutraukiant viršutinę apykaklę 

ties kampais; 

9. Apykaklę išversti į gerąją pusę, ištaisyti jos kraštus, 

išdaigstyti ir prilyginti. 

 

Parengtas etalonas: Apykaklės apdorojimas. 
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Moteriškuose švarkuose su pamušalu apykaklės su gaminiu jungiamos susiūtinės siūlės 

principu. 

 

 

Apykaklės įdaigstymo į priekaklį seka: 

1. Sudaigstyti gaminio ir apykaklės sandūros siūles 1,0 cm pločio siūlėmis; 

2. Apatinę apykaklę pridaigstyti prie priekių ir nugaros priekaklių 1,0 cm pločio siūlėmis: 

 Apatinę apykaklę dėti prie gaminio gerosiomis pusėmis į vidų ir sutapdinti nugaros ir 

apatinės apykaklės detalės vidurio taškus, o kontrolinius apatinės apykaklės detalės 

ženklus – su pečių siūlėmis; 

 Pokraščio ir nugaros priekaklio siūlės turi sutapti su kontroliniais viršutinės apykaklės 

detalės įkirpiais; 

 Įdaigstyti iš apykaklės pusės, pradedant ir baigiant kairiąja sandūros siūle, t.y. aplinkui 

pagal uždarą kontūrą, ties pečių siūlėmis šiek tiek sutraukiant apatinę apykaklę, o 

priekiuose –priekaklius; 

 Baigiant daigstyti, peltakių galai turi užeiti vienas ant kito 1,0÷1,5 cm. 

3. Išlyginti siūles jų nespaudžiant; 

 

 

Įdaigstytos į priekaklį apykaklės kokybė tikrinama ant manekeno ir įvertinama jos 

padėtis viso gaminio atžvilgiu. Jeigu pastebima, kad apykaklė įdaigstyta nekokybiškai 

(nevienodas jos plotis, sukasi į vieną pusę ir pan.), ji išardoma ir procesas pakartojamas, 

tiksliau tapdinant kontrolinius ženklus tikslesnio pločio siūlėmis.  

 

 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu apykaklės siuvimas ir įdaigstymas į 

priekaklį. 

2.3.4.8. Rankovių siuvimas ir įdaigstymas į pažastis 

Rankovių siuvimo ir įdaigstymo į pažastis seka: 

 

 
2.81 pav. Uždaro 

skeltuko alkūninėje 

siūlėje siuvimas 

1. Jeigu reikia – pataisyti rankovių priekines siūles; 

2. Patikrinti apvalos ilgį su pažastų ilgiu pagal kontrolinius įkirpius po 

pirmojo primatavimo; 

3. Apdoroti rankovių alkūnines siūles: 

 Sudaigstyti rankovių alkūnines siūles iš viršutinių detalių pusių, 

sutraukiant viršutines detales ties alkūnėmis; 

 Susiūti alkūnines siūles iš apatinių detalių pusių, ties uždarais 

skeltukais, nenutraukiant peltakių apsiūti jų kraštus 0,5÷0,7 cm pločio 

siūlėmis (žr. 2.81 pav.); 

 Įkirpti siūles vidiniuose skeltukų kampuose; 

 Išlyginti rankovių alkūnines siūles, skeltukų užlaidas nulyginant į 

rankovių viršutinių detalių puses. 
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4. Palenkti, padaigstyti ir prilyginti rankovių apatinius kraštus
25

; 

5. Susiūti rankovių pamušalo detales, laikantis tokių pačių nurodymų 

(žr. 2.82 pav.), kaip ir susiuvant viršaus detales, tik be skeltuko – 

dešinės rankovės priekinėje siūlėje palikti nesusiūtą 10,0÷15,0 cm 

ilgio tarpą užbaigti pamušalo prisiuvimo ir pritvirtinimo 

operacijoms; 

6. Prisiūti paruoštus rankovių pamušalus prie gaminio rankovių 

viršaus: 

 Įdėti rankovių pamušalą į pagrindą išvirkščiosiomis pusėmis į 

vidų; 

 Sutvirtinti rankovių dalis (viršaus ir pamušalo) kartu laikinais 

rankiniais įstrižais dygsniais aplink apvalas per 10,0÷15,0 cm 

nuo jų kraštų, sutapdinant priekines ir alkūnių siūles. Pamušalas 

ties apvalomis turi būti ilgesnis už rankovių viršų taip kaip 

parodyta 2.83 paveikslėlyje; 

 Pamušalus apačioje įlenkti į vidų taip, kad nesiektų rankovių 

viršaus apačių palenkimo iki 1,0 cm, ir pridaigstyti; 

 Išardyti laikinus įstrižus daigstus, detales išversti į išvirkščiąsias 

puses; 

 Apkirpti pamušalų nelygumus apatiniuose kraštuose; 

 Prisiūti pamušalus prie rankovių viršaus iš rankovės palankos 

pusės 1,0 cm pločio siūlėmis (žr. 2.84 pav.), sutapdinus priekines 

ir alkūnių siūles. Ties priekinėmis ir alkūninėmis siūlėmis galima 

patiesti klijų „voratinklio“ gabalėlius, kurie vėliau pritvirtins 

apačios siūlę prie rankovės viršaus siūlių; 

7. Pritvirtinti universaliąja mašina trigubu atbuliniu peltakiu arba 

rankiniais dygsniais pamušalo prisiuvimo prie rankovių apačių 

siūles prie rankovių priekinių ir alkūnių siūlių užlaidų (žr. 2.85 

pav.); 

8. Rankoves išversti į gerąsiais puses, ištaisyti ir išlyginti; 

9. Vėl sudaigstyti pamušalus su rankovių viršumi laikinais įstrižais 

dygsniais (žr. 2.83 pav.), kad būtų lengviau atlikti antrąjį švarko 

primatavimą; 

10. Laikantis visų anksčiau aprašytų reikalavimų (kaip ir ruošiant 

pirmajam primatavimui), abi paruoštas rankoves įdaigstyti į 

pažastis
26

; 

11. Patikrinti rankovių įdaigstymo kokybę ant manekeno: atkreipti 

dėmesį į abiejų rankovių įdaigstymo simetriškumą, jų kryptis 

gaminio ir viena kitos atžvilgiu bei įdaigstymo linijų kokybę; 

12. Laikinai pritvirtinti petelius viršutinėse pažastų dalyse ties pečiais; 

13. Paruoštą moterišką švarką su pamušalu atsargiai išlyginti, 

neprispaudžiant gaminio siūlių ir kraštų.  

 
2.82 pav. Rankovės iš 

pagrindinio ir pamušalo audinių 

paruošimas 

 

 
2.83 pav. Rankovės formavimas 

 

 
2.84 pav. Pamušalo prisiuvimas 

rankovės apatiname krašte 

 

 
2.85 pav. Siūlės pritvirtinimas 

rankovės apatiname krašte 

                                                           
25

 Apatinius rankovių kraštus galima prilyginti ir prieš susiuvant alkūnines siūles. 
26

 Prieš tai būtina patikrinti abiejų rankovių apvalų sutraukimo dydžius ir apvalų ilgius su įsiuvimo linijų pažastyse 

ilgiais. 
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Parengtas etalonas: Rankovės apdorojimas pagal nuoseklumą. 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu rankovės siuvimas ir įdaigstymas į 

pažastį. 

Parengtas etalonas: Švarkas paruoštas antrajam primatavimui. 

 

        Paruoškite moterišką švarką antrajam primatavimui. 

 

 
 

 

2.3.5. Moteriško švarko antrasis primatavimas 

 

Moteriško švarko antrojo primatavimo seka: 

 bendros gaminio išvaizdos, balanso, švarko ir rankovių ilgio, apykaklės, rankovių įdaigstymo 

tikrinimas, kontrolinių ženklų, pataisymų, kilpų vietų tikslinimas.  

Apykaklės, rankovių defektų nustatymas ir taisymas. 

 

Moteriško švarko su pamušalu antrasis primatavimas atliekamas ta pačia seka, kaip ir 

pirmasis. Antrojo primatavimo seka pateikta 2.22 lentelėje. 

2.22 lentelė. Moteriško švarko pirmojo primatavimo seka 

Eil. 

Nr. 

Primatavimo sekos 

pavadinimas 

Primatavimo sekos apibūdinimas 

1.  Gaminio užvilkimas 

ant žmogaus figūros 
 Susegti švarką smeigtukais, sutapdinus priekio vidurio linijas kairiojoje 

ir dešiniojoje priekių pusėse.   

2.  Patikrinti balansą  Įvertinti pečių, šoninių siūlių, priekinių kraštų padėtis. 
3.  Patikrinti ilgius ir 

apačioslinijas 
 Patikrinti švarko ir rankovių ilgius; 

 Įvertinti apatinių linijų tolygumą; 

 Įvertinti dešiniosios ir kairiosios pusių simetriją. 

4.  Įvertinti apdorotų 

reljefinių, šoninių ir 

pečių siūlių, įsiūtų 

kišenių ir priekinių 

kraštų siuvimo 

technologinę kokybę 

 Svarbu, kad siūlės ir kraštai netrauktų, gražiai priglustų prie figūros ir 

būtų be kitų galimų defektų, gerai išlygintos. Netikslumus pažymėti ir po 

primatavimo pataisyti. 

5.  Įvertinti apykaklę ir 

jos įdaigstymo į 

priekaklį kokybę 

 Įvertinti apykaklės ir atvartų bendrą išvaizdą iš priekio: kampų formas, 

simetriją bei jų pločius; 

 Patikrinti apykaklės prigludimą nugaros dalyje – apykaklės išorinis 

kraštas turi pilnai uždengti (iki 0,5 cm) jos įsiuvimo į priekaklį siūlę; 

 Patikrinti įdaigstymo į priekaklį kokybę: įvertinti sandūros siūles, 

simetriją, įdaigstymo linijos tolygumą. Pažymėti netikslumus ir po 

primatavimo pataisyti. 

6.  Įvertinti pasiūtų 

rankovių kokybę 
 Patikrinti abiejų rankovių pločius viršutiniuose ir apatiniuose kraštuose; 

 Įvertinti rankovių patogumą (ne per siauros, ne per plačios ir t.t.) 

 

 

         Užpildykite prieduose (3 PRIEDAS. Savarankiški darbai) pateiktą 4 savarankiško darbo 

lentelę. 
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Eil. 

Nr. 

Primatavimo sekos 

pavadinimas 

Primatavimo sekos apibūdinimas 

2.22 lentelės tęsinys 

7.  Įvertinti rankovių 

įdaigstymo į pažastis 

kokybę 

 Patikrinti abiejų rankovių kryptis gaminio atžvilgiu (žr. 2.71 pav.); 

 Patikrinti rankovių apvalų sutraukimo dydžių tarp kontorlinių ženklų 

simetriją; 

 Įvertinti įdaigstymo linijų tolygumą – linijos turi būti tiesios be 

iškreivinimų ir atitikti pažasties ovalą; 

 Patikrinti pečių pločius tarp kairiosios ir dešiniosios pusių; 

 Pažymėti pastebėtus defektus, jeigu reikia praardyti ir smeigtukais 

susegti taip, kad atitiktų figūros ypatumus. 

8.  Pažymėti kilpų/sagų 

vietas 
 Patikslinti pirmosios ir paskutinės kilpų/sagų vietas. 

2.22 lentelės pabaiga 

 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu antrojo primatavimo atlikimas 

 

 

       Atlikite paruošto švarko antrąjį primatavimą. 

 

 

2.3.6. Moteriško švarko apdorojimas po antrojo primatavimo 

 

Moteriško švarko siuvimo po antrojo primatavimo seka:  

apykaklės įsiuvimas į priekaklį, nugaros pamušalo ir pakabos prisiuvimas prie apykaklės, siūlių 

išlyginimas, tvirtinimas, rankovių įsiuvimas į pažastis, vatinėlių prisiuvimas, rankovių pamušalo 

įsiuvimas į pažastis, petelių tvirtinimas, pamušalo siūlių tvirtinimas ir baigiamieji darbai, kilpų 

išsiuvimas, valymas, drėgminis šiluminis apdorojimas, sagų prisiuvimas. 

 

Po antrojo primatavimo moteriškas švarkas turi būti apdorotas sekančiai: 

1. Apykaklė įsiūta į priekaklį, išlyginta ir sutvirtintos įsiuvimo siūlės; 

2. Įsiūtos į pažastis rankovės; 

3. Pritvirtinti vatinėliai ir peteliai; 

4. Įsiūti rankovių pamušalai į pamušalo pažastis; 

5. Gaminio viršus sutvirtintas su pamušalu; 

6. Atlikti baigiamieji švarko siuvimo darbai (kilpų išsiuvimas, valymas, drėgminis šiluminis 

apdorojimas, sagų prisiuvimas). 

2.3.6.1.  Apykaklės įsiuvimas į priekaklį, siūlių lyginimas ir tvirtinimas 

1. Po antrojo primatavimo patikslinti apykaklės įdaigstymą į priekaklį (jeigu buvo defektų). 

2. Patikrinti kontrolinių ženklų sutapdinimą (žr. temą 2.3.4.7. Apykaklės apdorojimas ir 

įdaigstymas į priekaklį). 

3. Pritvirtinti ties apykaklės viduriu pakabą
27

 prie pamušalo nugaros priekaklio kraštų 

susiuvus vidurio siūlę. Atstumas tarp pritvirtintos pakabos galų turi būti 4,0÷6,0 cm. 

                                                           
27

 Pakaba pasiuvama iš kirptos pamušalo juostelės arba atkerpama iš specialios juostelės. Galima naudoti ir pirktinę 

pakabėlę. Pakabos plotis – 0,5 cm, siuvama 0,1 cm pločio uždėtine siūle su palenktais kraštais. 
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2.86 pav. Apykaklės įsiuvimas į 

priekaklį ir siūlių sutvirtinimas 

4. Įsiūti apykaklę susiūtine 1,0 cm pločio siūle universaliąja 

mašina, pradedant ir baigiant kairiąja sandūros siūle, t.y. siūti 

aplinkui pagal uždarą kontūrą. Baigiant siūti, peltakių galai turi 

užeiti vienas ant kito 1,0÷1,5 cm. 

5. Išlyginti siūles. 

6. Sutvirtinti apatinės ir viršutinės apykaklių įsiuvimo siūlių 

užlaidas
28

 universaliąja mašina, siuvant peltakį per 0,5÷0,7 cm 

nuo šių užlaidų kraštų tarp sandūros siūlių nugaros srityje 

(2.86 pav. mėlyna spalva pažymėtas peltakys paveikslėlio 

apačioje). 

7.Išlyginti įsiūtą apykaklę ir atvartus. 

8.Įvertinti apykaklės įsiuvimo kokybę, gaminį užvilkus ant 

manekeno: pastebėti bet kokie netikslumai turi būti pataisyti. 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu apykaklės įsiuvimas į priekaklį, siūlių 

lyginimas, tvirtinimas. 

2.3.6.2. Rankovių įsiuvimas į pažastis 

1. Patikslinti rankovių įdaigstymą į pažastis po antrojo primatavimo 

(jeigu buvo defektų). 

2. Patikrinti kontrolinių ženklų sutapdinimą (žr. temą 2.3.4.8. 

Rankovės siuvimas ir įdaigstymas į pažastį). 

3. Įsiūti rankoves į pažastis susiūtinėmis 1,0 cm pločio siūlėmis 

universaliąja mašina iš rankovių pusės, pradedant nuo priekinės 

arba alkūnės siūlės arba nuo apatinio pažasties įkirpio (žr. 2.78 

pav.). Siūlę rekomenduojama susiūti dviem peltakiais vienas šalia 

kito: aplink per visą rankovių apvalos ilgį arba tik apatinėse jų 

dalyse – tarp priekinės (II kontrolinis įkirpis) ir alkūnės siūlių (III 

kontrolinis įkirpis). 

 
2.87 pav. Rankovės 

įsiuvimo į pažastį schema 

4. Ištraukti daigstus. 

5. Prilyginti siūles iš rankovių pusės, lygintuvo smaigalį į jas įkišant 1,0÷3,0 cm. 

6. Pritvirtinti vatinėlius prie rankovių įsiuvimo siūlių iš rankovių pusių:  

 Vienas jo kraštas turi sutapti su rankovių įsiuvimo siūlių kraštais; 

 Siūti iš pažastų pusių per rankovių įsiuvimo peltakius universaliąja siuvimo mašina arba 

rankiniais dygsniais
29

. 

7. Prisiūti petelius prie rankovių įsiuvimo siūlių universaliąja arba specialiąja mašina arba 

rankiniais dygsniais; 

 Petelius dėti iš priekių ir nugaros pusių, sutapdinant jų vidurį arba įkirpius su pečių siūlėmis; 

 Petelių kraštus sulyginti su rankovių įsiuvimo siūlių kraštais; 

 Siūti iš vatinėlių (rankovių) pusių per vatinėlių prisiuvimo peltakius arba per 0,1÷0,2 cm nuo 

rankovių įsiuvimo peltakių į siūlių kraštų pusę. 

8. Patikrinti rankovių, vatinėlių ir petelių įsiuvimo kokybę, švarką užvilkus ant manekeno. 

Pastebėti bet kokie defektai turi būti iš karto pataisyti. 

                                                           
28

 Sandūros siūles sutvirtinti nebūtina, nes gali atsirasti defektas – siūlių tempimas. 
29

 Jei nenumatyta švarko modelyje, vatinėlių gali ir nebūti. 
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       Svarbu – gaminys turi apgaubti petelį, bet ne petelis gaminį! 

 

 

 Įsiuvus rankoves, pritvirtinus vatinėlius ir petelius, švarkas yra uždedamas ant 

manekeno ir įvertinama šių operacijų atlikimo kokybė. Pastebėti bet kokie defektai turi būti iš karto 

pataisyti. 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu rankovės įsiuvimas į pažastį 

2.3.6.3.Rankovių pamušalo įsiuvimas ir siūlių pritvirtinimas 

Rankovių pamušalo įsiuvimas į pamušalo pažastis atliekamas taip pat, kaip ir viršaus 

sluoksnyje:  

1. Įsiūti 1,0 cm pločio siūle vienos rankovės pamušalą į pamušalo pažastį per angą priekinėje 

siūlėje vienu peltakiu (vieną kartą):  

 Sutapdinti kontrolinius įkirpius;  

 Siūti iš rankovės pamušalo pusės, ties pečių siūle suformuojant vieną arba dvi klosteles 

laisvumui.  

2. Taip pat įsiūti kitos rankovės pamušalą į kitą pamušalo pažastį
30

.  

3. Ties pečių ir šoninėmis siūlėmis prisiūti 1,5 cm pločio ir apie 2,5 cm ilgio pamušalo po 

vieną juostelių-laikiklių galą. 

4. Užsiūti angą dešiniosios rankovės pamušalo priekinėje siūlėje, įlenkiant pamušalo kraštus į 

vidų, uždėtine 0,1÷0,2 cm pločio siūle nuo palenktųjų kraštų. 

 

 

Rankovių pamušalus į pažastis galima įsiūti praardžius nugaros vidurio arba šoninę siūlę, 

kuri vėliau susiuvama per priekinės siūlės angą vienos rankovės pamušale.  

 

 

5. Prieš pilnai užsiuvant pamušalą, pritvirtinti pamušalą pažasčių viršutinėse (ties pečių 

siūlėmis) ir apatinėse (ties šoninėmis siūlėmis) dalyse per pamušalo juostelių-laikiklių 

galus. 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu galutinis pamušalo prisiuvimas 

2.3.6.4.Baigiamieji petinių drabužių su pamušalu darbai 

Taip pat kaip ir petiniams drabužiams be pamušalo, moteriškiems švarkams su 

pamušalu yra atliekami tokie patys baigiamieji darbai. Šiam gaminių asortimentui jie yra 

sudėtingesni, nes sudėtingiau yra atlikti baigiamąjį drėgminį šiluminį apdorojimą (DŠA). 2.23 

lentelėje pateikiama baigiamųjų darbų seka ir apibūdinimas. 

 

                                                           
30

 Svarbu teisingai sutapdinti kontrolinius ženklus ir nesusukti rankovės pamušalo viršaus sluoksnio atžvilgiu. 
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2.23 lentelė. Moteriško švarko baigiamųjų darbų seka 

Eil. 

Nr. 

Baigiamųjų darbų 

sekos pavadinimas 

Baigiamųjų darbų apibūdinimas 

1.  Įšsiūti kilpas  Tiksliai pažymėti kilpų vietas; 

 Pažymėti kilpų dydį; 

 Išsiūti kilpas su akute specialiuoju kilpų siuvimo pusautomačiu; 

 Tvarkingai surišti ir paslėpti tarp audinio sluoksnių siūlų galus. 

2.  Išvalyti drabužį  Pašalinti kreidinių ir kitokius linijų žymėjimo pėdsakus (daigstus); 

 Nukarpyti likusius siūlų galus; 

 Nuvalyti siuvimo metu susikaupusias dulkes. 

3.  Atlikti galutinį DŠA
31

  Patiesti gaminį ant lyginimo plokštumos gerąja puse į viršų; 

 Išlyginti priekinius, atvartų ir apačios kraštus; 

 Išlyginti priekius, nugarą, šonines siūles, rankoves, jų apvalas ir pečių 

sritis; 

 Prilyginti atlenktą apykaklę ir atvartus; 

 Išlyginti pamušalą (galima lyginti lengvesniu lygintuvu su mažesniu 

garu, kad proceso metu nesuglamžyti jau išlyginto viršaus audinio). 

4.  Prisiūti sagas  Pažymėti sagų prisiuvimo vietas pagal išsiūtas kilpas arba naudojant 

priekio lekalą; 

 Prisiūti sagas, laikantis sagų prisiuvimo taisyklių; 

 Švarką užvilkus ant manekeno (jeigu atitinka užsakovo figūrą) ir, 

susegus visas sagas, įvertinti jų prisiuvimo kokybę. 

 

Gaminio atidavimo metu, kaip ir per paskutinįjį primatavimą, įvertinama bendra 

išvaizda, apžiūrima ar švarkas pilnai atitinka užsakovo figūrą ir ar gerai atlikti baigiamieji darbai.  

Srovinėje gamyboje, šie gaminiai būtų ženklinami ir pakuojami.  

Parengtas etalonas: Pasiūtas švarkas. 

Filmukas: Moteriško švarko su pamušalu baigiamasis drėgminis šiluminis 

apdorojimas. 

 

 

       Pabaikite siūti moterišką švarką ir atlikite baigiamuosius petinių drabužių su 

pamušalu darbus. 

 

 

 

            Atlikite prieduose pateiktus 2 ir 3 testus. 

 

 

 

                                                           
31

 Jeigu yra galimybė, galutinį DŠA geriausia atlikti specialiais presais ir oro-garo manekenu. Nesant šių įrenginių, DŠA 

atliekamas gariniu lygintuvu, todėl būtina tai padaryti itin atsakingai ir kruopščiai. 

 

         Pabaikite pildyti (3 PRIEDAS. Savarankiški darbai) 4 savarankiško darbo lentelę. 
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1) Kokie laisvumo priedai parenkami moteriškiems švarkams su pamušalu? 

2) Kokio dydžio laisvumo priedai parenkami moteriškiems švarkams su pamušalu? 

3) Kaip apskaičiuojamas moteriško švarko su pamušalu bazinio tinklelio plotis? 

4) Kaip apskaičiuojamas moteriško švarko pažasties plotis? 

5) Kaip yra nustatoma krūtinės linijos padėtis moteriško švarko baziniame tinklelyje? 

6) Kaip nustatomas moteriško švarko rankovės apvalos aukštis? 

7) Kokio ilgio moteriško švarko rankovės apvalos perimetras turi būti pažasties atžvilgiu? 

8) Kaip nustatomas atverstinės apykaklės įsiuvimo į nugaros priekaklį linijos ilgis? 

9) Kuriose vietose galima moterišką švarką ilginti ir trumpinti, norint bazines konstrukcijas pritaikyti 

netipinei figūrai? 

10) Kuriose vietose galima moterišką švarką platinti ir siaurinti, norint bazines konstrukcijas pritaikyti 

netipinei figūrai? 

11) Kaip keičiasi bazinės moteriško švarko konstrukcijų dalys, kai jas reikia pritaikyti palinkusiai figūrai? 

12) Kaip keičiasi bazinės moteriško švarko konstrukcijų dalys, kai jas reikia pritaikyti atlašiai figūrai? 

13) Kokio pločio užlaidos yra sudaromos pagrindiniuose moteriško švarko lekaluose ties šoninėmis ir pečių 

siūlėmis? 

14) Kokio pločio užlaidos yra sudaromos pagrindiniuose moteriško švarko lekaluose ties reljefinėmis ir 

priekinio krašto siūlėmis? 

15) Kokiuose kraštuose reikia patikrinti ir patikslinti sudarytus pagrindinius moteriško švarko lekalus? 

16) Kaip atliekamas parengtų pagrindinių lekalų tikrinimas ir tikslinimas? 

17) Kaip sudaromas pokraščio lekalas, jeigu yra numatytas atviras užsegimas su atvartais? 

18) Pagal kokią detalę yra sudaromas viršutinės apykaklės lekalas? 

19) Kaip sudaromas nugaros pamušalo lekalas? Priekio pamušalo lekalas? 

20) Kodėl reikia sužymėti kontrolinius ženklus parengtuose lekaluose? 

21) Kaip apskaičiuojamos pagrindinių medžiagų sunaudojimo normos moteriškam švarkui su pamušalu? 

22) Kodėl siuvant pagal individualius užsakymus prieš sukirpimą būtina dekatiruoti vilnonius audinius? 

23) Kokiais atvejais tikslinga dėstyti lekalus ant išskleisto audinio? 

24) Kokiais atvejais tikslinga dėstyti lekalus ant sulenkto išilgai audinio? 

25) Kokia technologinio apdorojimo seka yra siuvamas moteriškas švarkas su pamušalu? 

26) Kaip turi būti paruoštas moteriškas švarkas pirmajam primatavimui? 

27) Kokia moteriško švarko pirmojo primatavimo seka? 

28) Kas yra atliekama po švarko pirmojo primatavimo? 

29) Kaip turi būti paruoštas moteriškas švarkas antrajam primatavimui? 

24) Nuo ko priklauso pokraščio ties atvarto viršutiniu kampu sulaikymo dydis, jungiant jį su priekiu?  

25) Kokius kontrolinius ženklus reikia sutapdinti, jungiant pokraštį su priekiu? 

26) Iš kurios detalės pusės sudaromas kraštelis išverstame į gerąją pusę atvarte? 

27) Kokio pločio siūle jungiamas pokraštis su priekiais? 

28) Kokiu tikslu tiesiama klijinė sulaikymo juostelė priekiniuose kraštuose? 

29) Kokiu tikslu tiesiama klijinė sulaikymo juostelė ties atvarto lenkimo linija? 

30) Ar turi patekti į siūlę priekio klijinis įdėklas ir sulaikymo juostelė? 

31) Kokiu dydžiu turi patekti į siūlę priekio klijinis įdėklas ir sulaikymo juostelė? 

32) Kaip žymima kišenės vieta kišenei su antkišeniu ir dviem apsiuvais? 

33) Kokio pločio turi būti apsiuvai, siuvant kišenes rėmeliu? 

34) Kokio dydžio turi būti antkišenio pamušalas? 

35) Kaip prisiuvamas įkišenis prie apatinio maišelio kišenėse rėmeliu su dviem apsiuvais? 

36) Kam reikalinga išilginė siuvant prakirptines kišenes švarkuose? 

37) Kaip prakerpama anga prakirptinėse švarkų kišenėse? 

38) Kokiu peltakiu reikia įtvirtinti vidinius prakirptinių kišenių galus? 

39) Kokios detalės reikalingos pasiūti švarko atverstinei apykaklei? 
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40) Iš kurios detalės pusės yra sudaromas kraštelis išverstoje į gerąją pusę apykaklėje? 

41) Kokius kontrolinius ženklus reikia sutapdinti, jungiant atverstinę apykaklę į priekaklį? 

42) Kokio pločio siūle jungiama apykaklė į priekaklį? 

43) Koks DŠA atliekamas viršutinės rankovės detalės priekiniam kraštui? 

44) Iš kurios detalės pusės susiuvami rankovių priekiniai kraštai? 

45) Iš kurios detalės pusės susiuvami rankovių alkūniniai kraštai? 

46) Kaip susiuvami alkūniniai kraštai su uždaru skeltuku? 

47) Kas atliekama su rankovės apvala? 

48) Kaip paruošiama rankovių apačia? 

49) Kaip prisiuvamas pamušalas rankovės apačioje? 

50) Kokius kontrolinius ženklus reikia sutapdinti, jungiant alkūninius arba priekinius kraštus? 

51) Kokia turi būti gaminio pažastis lyginant jį su rankovės apvala? 

52) Kokiomis siūlėmis jungiamos rankovės į pažastis drabužiuose su pamušalu? 

53) Kokius kontrolinius ženklus reikia sutapdinti, jungiant rankoves į pažastis? 

54) Kokia moteriško švarko antrojo primatavimo seka? 

55) Kas yra atliekama po švarko antrojo primatavimo? 

56) Kokia seka yra atliekamas baigiamasis moteriško švarko DŠA? 
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3. MOTERIŠKO PALTO SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

 

3.1. Moteriško palto konstravimas, konstrukcijos pritaikymas ir modeliavimas 

 

3.1.1. Moteriško palto konstravimas 

 

Moteriško palto konstravimui reikalingi figūros matmenys, priedai laisvumui.  

Palto bazinės konstrukcijos sudarymas.  

Tiesaus silueto moteriško palto, užsegamo iki viršaus, konstravimas. 

Kišenių vietos žymėjimas, kilpų išdėstymas. 

 

3D: moteriško palto modelis 

 

Numatyta pasiūti moterišką tiesaus silueto paltą (žr. 3.1 pav.):  

1) Su vienaeiliu užsegimu iki viršaus, užsegamą keturiomis sagomis;  

2) Su reljefinėmis siūlėmis priekiuose, einančiomis nuo pažasties šalia krūtinės 

centro, ties krūtine – įsiuvėliai;  

3) Su nugaros vidurio siūlėje suprojektuotu užkeistiniu skeltuku; 

4) Su piekiuose įsiūtomis prakirptinėmis kišenėmis su priesiuvais įsiūtais galais;  

5) Su atverstine vidutinio pločio apykakle;  

6) Su įsiūtinėmis dvisiūlėmis rankovėmis, su atlenkiamais prisiūtais rankogaliais. 

 

 
 

3.1 pav. Moteriško palto modelio eskizas 
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Pagal 3.1 lentelėje pateiktus figūros matmenis, 3.2 lentelėje – laisvumo priedus, 3.3 ir 3.4 lentelėse 

– atkarpų skaičiuotes nubraižoma moteriško palto bazinė konstrukcija (žr. 3.2 pav.). 

 

3.1 lentelė. Figūros matmenys
32

 

164 – 92 – 100  

Eil. Nr. Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

1.  Ūgis Ū 164,0 

2.  Kaklo apimtis Ka ap 18,0 

3.  Krūtinės trečioji apimtis Kr III ap 46,0 

4.  Krūtinės antroji apimtis Kr II ap 48,0 

5.  Liemens apimtis L ap 36,0 

6.  Klubų apimtis Kl ap 50,0 

7.  Pirmas krūtinės plotis  I Kr pl 17,0 

8.  Antras krūtinės plotis II Kr pl 19,0 

9.  Atstumas tarp krūtinės centrų A c 10,0 

10.  Nugaros plotis N pl 17,5 

11.  Nugaros ilgis nuo 7-to kaklo slankstelio N i 7 40,0 

12.  Drabužio ilgis petiniams drabužiams D i 90,0 

13.  Nugaros ilgis N i 43,0 

14.  Ilgis iki krūtinės centro I c 24,5 

15.  Priekio ilgis P i 43,5 

16.  Pečių aukštis nugaroje P a n 38,0 

17.  Pečių aukštis priekyje P a p 36,0 

18.  Šonelio aukštis Š a 22,0 

19.  Pažasties gylis Pž g 21,0 

20.  Peties plotis P pl 13,0 

21.  Rankos ilgis R i 59,0 

22.  Žąsto apimtis Ž ap 29,0 

 

3.2 lentelė. Laisvumo priedai
33

 

Eil. Nr. Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

1.  Priedas krūtinės antrai apimčiai P kr II ap 8,0 

2.  Priedas klubų apimčiai P kl ap 6,0 

3.  Priedas priekaklio pločiui P prkl pl 1,5 

4.  Priedas petelio aukščiui P pet 1,5 
34

 

5.  Priedas pažasties sulaikymui nugaros detalėje P pž sul 1,0 
35 

6.  Priedas nugaros peties įsiuvui  P n p į  2,0 
36

 

7.  Priedas nugaros peties sulaikymui susiuvant P n p sul 0,5 

8.  Priedas žąsto apimčiai P Ž ap 10,0 

 

Animacija: moteriško palto brėžinio sudarymas 
                                                           
32

 Figūros matmenys parinkti iš tipinių figūrų matmenų lentelės. 
33

 Priedai laisvumui parinkti iš lentelės. 
34

 Priedas petelio aukščiui priklauso nuo mados ir medžiagos svorio: 1,2–3,0 cm. 
35

 Priedas pažasties sulaikymui nugaros detalėje priklauso nuo medžiagos struktūros, iš kurios bus siuvamas paltas ir 

nuo figūros tipo. Tipinei figūrai 0,5–1,5 cm. 
36

 Priedas nugaros peties įsiuvui priklauso nuo medžiagos kietumo/minkštumo: jeigu audinys minkštas – 2÷2,5 cm; 

jeigu audinys kietas – 1÷1,5 cm. 
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3.3 lentelė. Palto bazinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

            TINKLELIO SUDARYMAS:  

1.  Drabužio plotis P P1 Kr II ap + P kr II ap 48,0 + 8,0 56,0 → 

2.  Pažasties plotis K2 K3 (Kr II ap + P kr II ap) / 

4 + 1,5 cm 

56,0 / 4 + 1,5 15,5 → 

3.  Pločių sumos 

patikrinimas 

 -  N pl + Paž.pl + II Kr pl 17,5 + 15,5 + 

19,0 

52,0 - 

4.  Drabužio pločio ir 

pločių sumos 

skirtumas 

- PP1 – pločių suma 56,0 – 52,0 4,0 - 

5.  Gautas skirtumas paskirstomas į priedus laisvumui nugaros pločiui ir priekio pločiui. Nugaros pločiui 

skiriama daugiau, priekio pločiui – mažiau:  

P n pl = 2,5 cm;  

P II kr pl = 1,5 cm. 

6.  Nugaros plotis P P2 N pl + P n pl 17,5 + 2,5 20,0 → 

7.  Priekio plotis P1 P3 II Kr pl + P II kr pl 19,0 + 1,5 20,5 ← 

8.  Drabužio ilgis P A D i 90,0 90,0 ↓ 

9.  Liemens linija P L N i 7 40,0 40,0 ↓ 

10.  Krūtinės linija L K Š a – 4,0 cm 22,0 – 4,0 18,0 ↑ 

11.  Klubų linija L Kl (N i 7 / 2) – 2,0 cm 40,0 / 2 – 2,0 18,0 ↓ 

12.  Pusė pažasties pločio K2 K4 Paž.pl / 2 15,5 / 2 7,75 → 

           NUGAROS KONSTRAVIMAS:  

13.  Vidurio siūlės padėtis 

priekaklyje 

P P0 - 0,5 0,5 → 

14.  Menčių lygis P M 0,4 * N i – (N i – N i 7) 0,4 * 43,0 – 

(43,0 – 40,0) 

14,0 ↓ 

15.  Vidurio linijos 

atitraukimas 

L L0 - 1,0 1,0 → 

16.  Priekaklio plotis P0 P4 Ka ap / 3 + 1,5 cm 18,0 / 3 + 1,5 7,5 → 

17.  Priekaklio aukštis P4 P5 N i – N i 7 43,0 – 40,0 3,0 ↑ 

18.  Peties aukštis L2 P6 P a n + P pet + P pž sul 38,0 + 1,5 + 

1,0 

40,5 ↑ 

19.  Peties plotis  P5 P7 P pl + P n p į + P n p sul  13,0 + 2,0 + 

0,5 

15,5 

 
20.  Peties įsiuvo vieta P5 I - 4,0 4,0 → 

21.  Įsiuvo plotis I I2 - 2,0 2,0 → 

22.  Įsiuvo ilgis 

Įsiuvo ilgio atkarpa 

brėžiama lygiagreti 

atkarpai P0 M 

I1 I2 - 8,0÷9,0 8,0 ↓ 

23.  Įsiuvo viršūnės 

pakėlimas 

I I0 - 0,5 0,5 ↑ 

24.  Įsiuvo galų pakėlimas I2 I20 - 0,7 0,7 ↑ 

25.  Pažasties lietimosi 

taškas 

K2 O K2 K4 + 2,0 cm 7,75 + 2,0 9,75 ↑ 

26.  Pažasties lietimosi 

taško atitraukimas 

O O0 - 1,0 1,0 → 

27.  Pusiaukampinė  K2 O1 Paž.pl / 4 = K2 K3 / 4 15,5 / 4 3,9 
 

28.  Taškus P7, O0, O1 ir K4 sujungti lenkta linija  
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

3.3 lentelės tęsinys 

           PRIEKIO KONSTRAVIMAS: 

29. Liemens linijos 

pažeminimas 

L1L11 - 1,0 1,0 ↓ 

30. Priekio ilgis L11 P8 P i + 1,0 cm 43,5 + 1,0 44,5 ↑ 

31. Priekaklio plotis P8 P9 P0 P4  7,5 7,5 ← 

32. Priekaklio gylis P8 P10 P8 P9  + 1,0 cm 7,5 + 1,0 8,5 ↓ 

33. Pusiaukampinė  P8 P81 P8 P9 7,5 7,5  

34. Peties aukštis L3 P11 P a p + P pet 36,0 + 1,5  37,5 ↑ 

35. Pažasties lietimosi 

taškas 

K3 O2 K3 K4 – 2,0 cm 7,75 – 2,0  5,8 ↑ 

36. Iš taško O2  brėžiamas lankas į kairę, kurio ilgis lygus atkarpai O2 P11  

37. Krūtinės įsiuvo plotis P11 P12 Kr II ap / 10 + ((II Kr pl 

– I Kr pl) / 2) 

48,0 / 10 + 

((19,0 – 17,0) 

/ 2) 

5,8 ← 

38. Pusiaukampinė  K3 O3 K2 O1 – 1,0 cm 3,9 – 1,0 2,9   

39. Pagalbinis taškas  O2 O4 O2 P12  / 2 - -  

40. Pagalbinis taškas  O4 O5 - 1,0 1,0  

41. Taškus P12, O5, O2, O3  ir K4 sujungti lenkta linija  

42. Krūtinės įsiuvo vieta K1 C A c + P II kr pl / 2 10,0 + 0,75  10,75 ← 

43. Krūtinės įsiuvo ilgis P9 C1 I c 24,5 24,5 ↓ 

44. Iš taško C1 brėžiame lanką, kurio ilgis lygus I c = C1 P13 = 24,5  

45. Iš taško P12 brėžiame lanką, kurio ilgis lygus P pl = 13,0  

46. Peties plotis priekyje P12 P13 P pl 13,0 13,0  
3.3 lentelės pabaiga 

 

3.4 lentelė. Tiesaus silueto moteriško palto, užsegamo iki viršaus atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

           ŠONINIŲ KRAŠTŲ BRAIŽYMAS:  

1.  Drabužio plotis klubų 

linijoje 

- Kl ap + P kl ap 50,0 + 6,0 56,0 - 

2.  Išplatinimas klubų 

linijoje 

- ((Kl ap + P kl ap) –  

(Kr II ap + P kr II ap)) / 

2 

((50,0 + 

6,0) –  

(48,0 + 

8,0)) / 2 

0 - 

3.  Nugaros plotis klubų 

linijoje 

Kl0 Kl2 K0 K4 + Išplatinimas 

klubų linijoje 

27,5 + 0 27,5 → 

4.  Priekio plotis klubų 

linijoje 

Kl1 Kl3 K1 K4 + Išplatinimas 

klubų linijoje 

28,0 + 0 28,0 ← 

           APAČIOS BRAIŽYMAS: 

5.  Nugaros apačios linija A0 A3 Statmuo iš taško A0 

nugaros vidurio linijai 

0,5÷1,0 - ↓ 

6.  Priekio apačios linija L11 A4 L0 A3 + 1,0 50,8 + 1,0 51,8 ↓ 

7.  ARBA: priekio apačios 

linija 

A1 A4 - 2,0÷3,0 3,0 ↓ 

8.  Taškus A4 ir A5 sujungti lenkta linija  
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

3.4 lentelės tęsinys 

           KIŠENIŲ BRAIŽYMAS: 

a) Horizontalios kišenės braižymas: 

9.  Horizontalios kišenės 

vieta 

L3 N L3 Kl4 / 2 18,0 / 2 9,0 ↓ 

10.  Per tašką N brėžiame kišenės liniją lygiagrečiai pažemintai liemens linijai L3 L4 = 

11.  Kišenės angos vidurys N N0 - 2,0 2,0 → 

12.  Kišenės angos ilgis N1 N2 Kr II ap / 10 + 10,0 cm 48,0 / 10 + 

10,0 

15,0 - 

13.  Pusė kišenės angos 

ilgio 

N0 N1 

N0 N2 

N1 N2 / 2 15,0 / 2 7,5 → 

← 

b) Vertikalios ir įstrižos kišenės braižymas: 

14.  Kišenės vieta L3 L5 L3 L4 / 2 10,0 / 2 5,0 → 

15.  Vertikalė žemyn L5 N3 - 4,0 4,0 ↓ 

16.  Kišenės ilgis N3 N4 

N3 N5 

N1 N2 + 1,0 cm 15,0 + 1,0 16,0   ↓ 

           UŽSEGIMO BRAIŽYMAS: 

a) Priekinio krašto braižymas: 

17.  Priekio priekaklio 

linijos pagilinimas 

P10 P101 - 1,0÷3,0 1,5 ↓ 

18.  Užkeitimo dydis 

vienaeiliam užsegimui 

P101 S - 3,5÷4,0 4,0 → 

19.  užkeitimo dydis 

dvieiliam užsegimui 

  6,0÷8,0 - → 

b) Kilpų žymėjimas:  

kilpų vieta ir skaičius priklauso nuo modelio. 

20.  Viršutinė kilpa P101 S0 ¾ sagos skersmens  2,5 2,5 ↓ 

21.  Kilpos pradžia S0 S2 - 0,5 0,5 → 

22.  Kilpos ilgis S2 S3 Sagos skersmuo + 

0,2÷0,5 cm 

3,0 3,0 ← 

23.  Paskutinė kilpa - Ties klubų linija arba 

kiek auksčiau 

- - - 

24.  Likusios kilpos - Atstumas tarp pirmos ir 

paskutinės kilpos / 

(kilpų skaičius – 1) 

42 / (4 – 1) 14,0 ↓ 

3.4 lentelės pabaiga 
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3.2 pav. Moteriško palto bazinė konstrukcija 

 

3.5 lentelė. Tiesaus silueto moteriško palto modelinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė (žr. 3.3 ir 3.4 pav.) 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

         UŽKEISTINIO SKELTUKO BRAIŽYMAS: 

1.  Skeltuko plotis A3 A5 5,0÷6,0 cm - 5,0 ← 

2. t

ę 
Skeltuko ilgis Kl0  A3 Pagal modelį 

Iki klubų 

linijos 
32,5 ↑ 

3.  Pagalbinis taškas Kl5 

Nuolydis nuo klubų 

linijos tęsinio 
- 2,0 ↓ 
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

3.5 lentelės tęsinys   

         RELJEFINIŲ SIŪLIŲ BRAIŽYMAS PRIEKINĖJE DETALĖJE: 

4. 
Reljefinės siūlės 

pradžia 
O2 

Pagal modelį, šiuo 

atveju – pažasties 

lietimosi taškas 

- - - 

5. Pagalbinis taškas  K3 R4 
Pagal modelį arba 

2,0÷6,0 cm 
- 3,5 → 

6. 
Priekio vidurio detalės 

plotis liemens linijoje 
L11 R K1 C + 1,0 cm 10,5 + 1,0 11,5 ← 

7. Liemens įsiuvo plotis R R3 1,0÷2,0 cm - 2,0 ← 

8. Taškus O2, R4  ir R; O2, R4  ir R3 sujungti lenktomis linijomis.  

9. 
Priekio vidurio detalės 

plotis klubų linijoje 
Kl1 R1 L11 R + 1,0 cm 11,5 + 1,0 12,5 ← 

10. 
Iškritimas klubų 

linijoje 
R1 R2 0÷1,0 cm - 1,0 ← 

11. 
Priekio vidurio detalės 

plotis apačios linijoje 
A4 R6 Kl1 R1 + 0,5 cm 12,5 + 0,5 13,0 ← 

12. 
Taškus R, R1 ir R6; R3 ir R2 sujungti tiesiomis linijomis.  

Liniją R3 R2 pratęsti iki apatinio krašto – taškas R7. 
 

13. 
Šoninio krašto 

perkėlimas 
Kl3 Kl6 R1 R2 - 1,0 ← 

14. Nubrėžti naują priekinės detalės šoninį kraštą per taškus K4 ir Kl6.  

15. Kontrolinis ženklas  O2 R5   3,0÷5,0 cm - 4,0  

16. 

Krūtinės įsiuvo 

perkėlimo vieta 

reljefinėje linijoje 

C1 C2 

Pagal modelį 

Arba R4 C2 = 5,5 cm 
- 5,5 

 

17. Bazinį krūtinės įsiuvą uždaryti suglaudžiant linijas P9 C1 ir P13 C1.  

          PERKELTO KRŪTINĖS ĮSIUVO PATIKSLINIMAS (žr. 3.5 pav.): 

18. 

Įsiuvo sutrumpinimas 

įsiuvo pločio vidurio 

linijoje 

C1 C0 2,5÷3,5 cm - 3,0  

19. Taškus C0 ir C2; C0  ir C2 sujungti lenktomis linijomis.  
3.5 lentelės pabaiga 
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3.3 pav. Moteriško palto modelinė konstrukcija 

 
 

3.4 pav. Moteriško palto modelinės konstrukcijos detalės su perkeltu krūtinės įsiuvu 
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3.5 pav. Krūtinės įsiuvo patikslinimas 
 

Parengtas etalonas: palto bazinė konstrukcija (1 dydžio) 

 

3.1.2. Palto rankovių konstravimas 

 

Palto dvisiūlės rankovės konstravimas, rankovės apvalos aukščio nustatymas, priedų laisvumui 

parinkimas. 

 

 

 
 

3.6 pav.  Apvalos aukščio nustatymas 

moteriško palto baziniame brėžinyje 

 

Moteriško palto rankovės apvalos aukštis (žr. 3.6 pav.) 

nustatomas taip pat, kaip ir moteriško švarko rankovės 

apvalos dydis.  

Pagal 3.6 ir 3.7 lentelėje pateiktus figūros matmenis, 

laisvumo priedą ir moteriško palto bazinę konstrukciją (žr. 

3.2 pav.), remiantis moteriško švarko dvisiūlės rankovės 

bazinio tinklelio braižymo metodika, yra nustatomas 

apvalos aukštis ir sudaromas bazinis tinklelis. 

Moteriško palto dvisiūlė rankovė (žr. 3.7 pav.) 

nubraižoma pagal 3.8 lentelėje pateiktas atkarpų 

skaičiuotes. 

 

 

 

 

3.6 lentelė. Moteriškos figūros matmenys 

164 – 92 – 100  

 

Eil. 

Nr. 

Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

1.  Rankos ilgis R i 59,0 

2.  Žąsto apimtis Ž ap 29,0 

3.  Rankovės plotis apačioje R pl ap 15,0 

4.  Apvalos aukštis  Ap au 17,5 

 

3.7 lentelė. Laisvumo priedai 
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Eil. 

Nr. 
Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

1.  Priedas žasto apimčiai P Ž ap 10,0 

 

3.8 lentelė. Moteriško palto įsiūtinės dvisiūlės rankovės su priekine ir alkūnine siūlėmis  

pagrindinių atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 

 

Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė 
Skaičiavim

as 

Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

 APVALOS BRAIŽYMAS  

1.  Apvala palto dvisiūlei rankovei braižoma naudojant tą pačią metodiką kaip ir 

moteriško švarko dvisiūlei rankovei. 

 

 PRIEKINĖS SIŪLĖS BRAIŽYMAS  

2.  Priekinės siūlės vieta G2 G4 

G2 G5 

Al0 Al2   

Al0 Al3 

A A1 

A A2 

3,0 ÷ 4,0 

 

- 3,5 → 

← 

3.   Sujungti taškus: G4 , Al2 ir A1 ; G5 , Al3 ir A2 . 

Linijas  G4 ir Al2 , G5 ir Al3  įgaubti po 0,5 cm. 

- 

4.  Sujungti taškus B ir G4 sujungti lenkta linija. - 

 ALKŪNINĖS SIŪLĖS BRAIŽYMAS  

5.  Rankovės alkūninės 

siūlės vieta apvalos 

aukščio linijoje 

G3 G9 

G3 G10 

 

2,0 ÷ 2,5 - 2,5 → 

← 

6.  Rankovės alkūninės 

siūlės vieta alkūnės 

linijoje 

Al4 Al5   

Al4 Al6 

 

1,0 - 1,0 → 

← 

7.  Pagalbiniai taškai A4 A5 

A4 A6 

1,0 - 1,0 → 

← 

8.  Sujungti taškus: G9 , Al5 ir A5 ; G10 , Al6 ir A6 . 

Liniją Al6 G10 pratęsti iki susikirtimo su pratęsta linija G0 N4 B1 , susikirtimo taškas – 

G11. Linijas  G9 ir Al5 , G11 ir Al6  išgaubti po 0,5 cm. 

- 

 PAŽASTIES LANKO BRAIŽYMAS  

9.  Pažasties lankas palto dvisiūlei rankovei braižomas naudojant tą pačią metodiką, kaip 

ir braižant moteriško švarko dvisiūlę rankovę. 

 

 

 

             Sukonstravus palto, kaip ir moteriško švarko, rankovę, būtina patikrinti 

apvalos sulaikymo dydį. Išmatuotas rankovės detalių apvalos ilgis turi būti didesnis 

už pažastų ilgius modelinėje konstrukcijoje 3,0 ÷ 4,0 cm
37

. 

 

 

                                                           
37

 Sulaikymo dydis rankovės apvaloje yra parenkamas atsižvelgiant į medžiagos, iš kurios bus siuvamas paltas, savybes. 
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3.7 pav. Moteriško palto įsiūtinės dvisiūlės rankovės su priekine ir alkūnine siūlėmis brėžinys 

 

Parengtas etalonas: rankovių konstrukcija (vieno dydžio) 

 

3.1.3. Palto apykaklės konstravimas 

 

Palto atlenktinės apykaklės, užsegamos iki viršaus, konstravimas. 

 

      Atverstinių apykaklių prigludimo prie kaklo dydžiai: 

a) Labai prigludusi AB = 10÷30 mm; 

b) Vidutiniškai prigludusi AB = 40÷60 mm; 

c) Nutolusi nuo kaklo, plokščia AB = 90÷130 mm. 

 

 

Palto atlenktinė apykaklė užsegimui iki viršaus (žr. 3.8 pav.) braižoma sekančiai. 

AB = apykaklės prigludimas = 2,0÷6,0 cm. 

BA1 = patikslintas priekaklio ilgis = 22,0 cm. 

Taškus B ir A1 sujungti tiese, padalinti pusiau ir išbrėžti 1,0÷1,5 cm statmenį (taškai C 

ir C0). Gautus taškus sujungti sklandžia lenkta linija, ties tašku B išlaikant statų kampą. 

BB1 = apykaklės plotis = 7,0÷8,0 cm. 

BB0 = stovės lenkimo linija = 2,0÷2,5 cm. 

Iš taško A1 išbrėžti statmenį linijai AA1, kuris lygus BB1 + 1,0 (cm) = 8,0 + 1,0 = 9,0 

cm. 

A2A3 = 5,0 cm. 
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Taškus B1 ir A3 sujungti analogiškai nubrėžtai lenktai linijai BA1 (taškai C1 ir C2). 

Linija BB1 yra detalės vidurio lenkimo linija, kuri siuvimo metu turi būti sutapdinama 

su petinio drabužio nugaros detalės priekaklio vidurio tašku. 

 

 
 

3.8 pav. Moteriško palto atlenktinės apykaklės, užsegamos iki viršaus, brėžinys 

 

Parengtas etalonas: apykaklės konstrukcija (vieno dydžio) 

 

         Naudodamiesi pateiktais duomenimis ir aprašymu, masteliu 1:4 nubraižykite 

moteriško palto modelinę, palto dvisiūlės rankovės ir atverstinės apykaklės 

konstrukcijas.  

 

 

        Išmatuokite moters figūrą (matuokite vieni kitus), remiantis žmogaus figūros 

matavimo (žr. 1 modulis “Įvadas į siuvėjo profesiją”, “Žmogaus figūros matavimas”) 

nurodymais, ir užrašykite duomenis, būtinus moteriško palto modelinei konstrukcijai 

nubraižyti, į figūros matmenų lentelę (žr. 2.1 ir 2.7 lenteles). Parinkite priedus laisvumui ir 

nubraižykite mąsteliu 1:1 moteriško palto modelinės, dvisiūlės palto rankovės ir 

atverstinės apykaklės (žr. Prieduose (3 PRIEDAS. Savarankiški darbai) pateiktą 5 

savarankiško darbo aprašymą) konstrukcijas. Darbą pateikite vertinimui.. 

 

 

3.1.4. Palto bazinės konstrukcijos pritaikymas netipinėms figūroms 

 

Užsakovo figūros analizė, dydžio nustatymas, figūros matmenų palyginimas su standartinės figūros 

matmenų dydžiais, figūros ypatumų įvertinimas.  

Palto bazinių lekalų parinkimas. 

Palto priekio, nugaros, rankovių detalių didinimas, mažinimas, ilginimas, trumpinimas, pritaikymas 

palinkusioms ir atlašioms figūroms. 

 

 Palto bazinės konstrukcijos pritaikymas netipinėms figūroms yra atliekamas 

analogiškai Palaidinės konstrukcijos pritaikymas netipinėms užsakovų figūroms (žr. 5 modulį 

“Petinių drabužių be pamušalo siuvimas”) ir 2.1.3. Švarko bazinių kontrukcijų pritaikymas 

netipinėms figūroms. 

  

Žemiau yra pateikiami tik palto bazinių lekalų platinimo ir siaurinimo paveikslėliai. 
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1. Platinama arba siaurinama tik vienu dydžiu (iki 4,0 cm visam gaminiui krūtinės 

linijos lygyje); 

 2. Platinama arba siaurinama ties šonininiais kraštais, ties priekio ir nugaros detalių 

pločio viduriu (išbrėžiamos vertikalios linijos bazinio tinklelio atžvilgiu)
38

; 

 3. Reikalingas gaminio platinimo arba siaurinimo dydis dalijamas į 4 dalis 

(maksimalus platinimo arba siaurinimo dydis 1 linijoje – 0,5 cm) ir atidedamas numatytose linijose 

(žr. 2 punktą); 

 4. Po detalių pločio keitimo reikia patikslinti pečių, apačios ir pažasties kontūrus 

(žr.3.9 ir 3.10 pav., raudonos linijos). 
 

 
3.9 pav. Moteriško palto bazinių lekalų platinimas 

 

                                                           
38

 Aprašomo modelio moteriško palto modelinėje konstrukcijoje nerekomenduojama keisti pločio ties priekio 

reljefinėmis siūlėmis, nes gaminio prigludimas krūtinės srityje neatitiks žmogaus figūros. 
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3.10 pav. Moteriško palto bazinių lekalų siaurinimas 

3.2. Moteriško palto lekalų sudarymas ir sukirpimas 

 

3.2.1. Moteriško palto pagrindinių lekalų sudarymas 

 

Moteriško palto nugaros, priekio, rankovių, apatinės apykaklės detalių lekalai, lekalų sudarymo 

techninės sąlygos. 

Detalių, konstrukcinių linijų pavadinimai, metmenų kryptis. 

 

Palto nugaros, priekio ir apykaklės apatinės dalies detalių lekalai yra sudaromi taip 

pat, kaip ir moteriško švarko pagrindiniai lekalai. Priklausomai nuo medžiagos savybių – pluoštinės 

sudėties, rašto pynimo ir storio – gali būti suformuojamos platesnės užlaidos gaminiui patikslinti po 

pirmojo primatavimo, nei buvo nurodyta sudarant švarko lekalus (žr. 2.11 lentelė. Moteriško švarko 

pagrindinių lekalų sudarymo techninės sąlygos).  

Aprašomo modelio moteriškas paltas yra su užsegimu iki viršaus, todėl priekio vidurio 

detalės lekalas bus sudaromas su išvien kirptu pokraščiu. Toks pokraštis yra kaip užlaida priekiniam 

kraštui palenkti. Kitaip šios priekių dalys dar yra vadinamos neatkirptais pokraščiais.  

Toks lekalas sudaromas pagal priekio vidurio detalės pagrindinį lekalą be papildomų 

užlaidų siūlei priekiniame krašte. Priekinio krašto linija bus lenkimo linija. Pirmiausia reikia 

nustatyti pokraščio vidinio krašto liniją ant priekio atlenktos pusės (žr. 3.11 a pav. raudona linija), 

kaip atskirai kirptam pokraščiui (žr. 2.2.1. „Moteriško švarko pagrindinių lekalų sudarymas“). 

Nereikalinga priekio dalis atkerpama ir patikslinami pokraščio kontūrai pečių ir 

apačios kraštuose (žr. 3.11 b pav.):  
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 ties pečiais sutrumpinamas apie 1,0 cm – apdorojant priekaklį pokraštis truputį 

patempiamas; 

 ties apačia – pakeliamos apačios lenkimo linija ir kirptinis kraštas apie 1,0 cm 

apatiniam kampui suformuoti taip, kad pokraštis nesimatytų gerojoje gaminio 

pusėje. 

Pokraščio vidiniame krašte sužymimi kontroliniai įkirpiai taip pat kaip ir moteriško 

švarko pokraščio lekale (žr. 2.2.2.1. „Pokraščio lekalo sudarymas“).  

 
             a           b 

3.11 pav. Moteriško palto priekio detalės, kirptos išvien su pokraščiu, lekalo formavimas (a) ir parengtas lekalas (b) 

 

Animacija: moteriško palto priekio kirpto išvien su pokraščiu lekalo sudarymas  

 

 3.12 ir 3.13 paveikslėliuose pateikiami sudaryti nugaros, priekio ir apatinės apykaklės 

detalių lekalai. Reikia nepamiršti sužymėti metmenų kryptis, būtinus kontrolinius įkirpius ir 

tinkamai suformuoti lekalų kampus. 

3.14 ir 3.15 paveikslėliuose pateikiami šių detalių konstrukcinių linijų ir kraštų 

pavadinimai. 
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3.12 pav. Moteriško palto nugaros, priekio šoninės ir priekio vidurio detalės išvien su pokraščiu parengti lekalai 

 

 
3.13 pav. Moteriško palto apykaklės apatinės detalės 

parengtas lekalas 
 

3.14 pav. Moteriško palto atlenktinės apykaklės apatinės detalės 

konstrukcinių linijų ir kraštų pavadinimai 

 



Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas 

6 modulis. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

140 

 

 
3.15 pav. Moteriško palto nugaros ir priekio detalių konstrukcinių linijų ir kraštų pavadinimai   
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 Rankovės viršutinės ir apatinės detalių lekalai sudaromi taip pat, kaip ir moteriško 

švarko, išskyrus šių detalių apatinius kraštus. Apačios kraštuose užlaidos pridėti nebūtina, nes pagal 

modelį yra numatyta prisiūti atlenkiamus rankogalius, kurie ir aplenks apatinį susiūtos rankovės 

kraštą (žr. 3.14 a ir b pav.). 3.17 paveikslėlyje pateikiami rankovės detalių konstrukcinių linijų ir 

kraštų pavadinimai. 

 
a                   b 

3.16 pav. Moteriško palto rankovių viršutinės (a) ir apatinės (b) detalių parengti lekalai 

 

 
3.17 pav. Moteriško palto dvisiūlės rankovės detalių konstrukcinių linijų ir kraštų pavadinimai 
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Moteriško palto lekalai tikrinami ir tikslinami analogiškai, kaip ir moteriško švarko 

pagrindiniai lekalai (žr. 2.2.1.2. „Lekalų tikrinimas ir tikslinimas“). 

Parengti etalonai: moteriško palto pagrindinių detalių lekalai 

3.2.2. Moteriško palto išvestinių lekalų sudarymas 

 

Moteriško palto viršutinės apykaklės, pokraščio, pamušalo, standinimo įdėklų, mažųjų detalių 

lekalai, lekalų sudarymo techninės sąlygos.  

Detalių, konstrukcinių linijų pavadinimai, metmenų kryptis. 

 

Moteriško palto viršutinės apykaklės, pamušalo ir standinimo įdėklų lekalai sudaromi 

taip pat, kaip ir moteriško švarko išvestiniai lekalai (žr. 2.2.2. „Moteriško švarko išvestinių lekalų 

sudarymas“), todėl žemiau esančiuose paveikslėliuose yra pateikiami jau parengti lekalai.  

 
             a     b 

3.18 pav. Moteriško palto apykaklės viršutinės detalės formavimas (a) ir parengtas lekalas (b) 

 

 
           a          b 

3.19 pav. Moteriško palto nugaros pamušalo detalės formavimas (a) ir parengtas lekalas (b) 
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3.20 pav. Moteriško palto priekio pamušalo detalės formavimas (a), tikslinimas (b) ir parengtas lekalas (c) 

 

 Moteriško palto rankovių pamušalo detalės yra sudaromos su užlaida apačios 

palenkimui apdoroti (žr. 3.21 ir 3.22 pav.). 

 
           a                     b 

3.21 pav. Moteriško palto rankovės pamušalo viršutinės (a) ir 

apatinės (b) detalių formavimas 

 

 
 a        b 

 

 

3.22 pav. Moteriško palto rankovės pamušalo 

viršutinės (a) ir apatinės (b) parengti lekalai  

 

Standinimo įdėklų detalių lekalų sudarymas pateikiamas 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 ir 

3.28 paveikslėliuose. Atkreipkite dėmesį į pastabas, nurodytas ties 3.25 ir 3.26 paveikslėliais. 
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3.23 pav. Moteriško palto priekio vidurio detalės išvien su 

pokraščiu standinimo įdėklo formavimas ir sutraukimo juostelių 

tiesimo vietos 

 
 

 

3.24 pav. Moteriško palto priekio šoninės detalės 

standinimo įdėklo ir kišenės išilginės lekalo 

formavimas 

 

  
 

    3.25 paveikslėlyje pateiktas nugaros detalių standinimo įdėklų lekalų sudarymas: atkreipkite 

dėmesį, kad juos reikia sudaryti atskirai dešiniąjai ir kairiąjai nugaros detalėms dėl skeltuko 

apdorojimo ypatybių. 
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                  a                                                           b 

3.25 pav. Moteriško palto standinimo įdėklų formavimas dešiniajai (a) ir kairiajai (b) nugaros pusėms 

 

Rankovės bus standinamos tik viršutinėse jos detalių dalyse – ties apvala: 

 

 
a                 b 

3.26 pav. Moteriško palto standinimo įdėklų 

formavimas rankovės viršutinei (a) ir apatinei 

(b) detalėms 

 
3.27 pav. Moteriško palto standinimo įdėklo apatinei apykaklei 

formavimas  

 

 
3.28 pav. Moteriško palto standinimo įdėklo viršutinei apykaklei 

formavimas (a) ir parengtas lekalas (b)  
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Nurodyto modelio moteriškam paltui reikia sudaryti sekančius mažųjų detalių lekalus:  

 prakirptinei kišenei su priesiuvu įsiūtais galais; 

 atlenkiamam rankogaliui. 

 

Prakirptinei kišenei su priesiuvu įsiūtais galais pasiūti reikia sudaryti priesiuvo ir jo 

standinančio įdėklo, įkišenio ir jo standinančio įdėklo, kišenės maišelių ir išilginės lekalus. 3.9 

lentelėje pateikiama nurodytos kišenės lekalų sudarymo, detalių kiekio ir medžiagos apibūdinimo 

informacija. Visi minėti lekalai yra sudaromi atsižvelgiant į kišenės krypties padėtį. 

 
 

         Siuvant drabužius individualiai, sudarius minėtus kišenės lekalus, paprastai nėra 

sukerpami su pagrindinėmis detalėmis. Dažniausiai numatoma ir paliekama pakankamai 

pagrindinės, pamušalinės ir standinančios medžiagų jiems sukirpti po pirmojo primatavimo, 

kai bus žinoma ir aiški kišenės angos kryptis, ilgis ir plotis.  

 

 

3.9 lentelė. Prakirptinės kišenės su priesiuvu įsiūtais galais lekalų sudarymas  

Eil. 

Nr. 

Kišenės lekalų paveikslėlis Lekalo pavadinimas ir  

jo sudarymo techninės sąlygos 

1.  

 

Priesiuvo lekalas: 

1) Iškopijuoti iš moteriško palto modelinės 

konstrukcijos prieisuvo kontūrus; 

2) Detalės dydis - kišenės angos ilgis × angos 

dvigubas plotis; 

3) Siūlių pločiai nurodyti šalia esančiame 

paveikslėlyje. 

Metmenų kryptis turi sutapti su palto priekinės vidurio 

detalės metmenų kryptimi. 

Sukirpti 2 detales iš pagrindinės medžiagos. 

2.  

 

Priesiuvo standinančio įdėklo lekalas – mažesnis už 

priesiuvo viršaus lekalą po 0,3÷0,5 cm. 

Metmenų kryptis turi sutapti su kišenės angos 

kryptimi (išilgai detalės). 

Sukirpti 2 detales iš standinačio įdėklo. 

3.  

 

Įkišenio lekalas: 

1) Ilgis – kišenės angos ilgis + 3,0÷4,0 cm 

(technologiniam apdorojimui); 

2) Plotis – 6,0÷7,0 cm. 

3) Užlaidos siūlėms – 1,0 cm. 

Metmenų kryptis turi sutapti su kišenės angos 

kryptimi.  

Sukirpti 2 detales iš pagrindinės medžiagos. 
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Eil. Nr. Kišenės lekalų paveikslėlis Lekalo pavadinimas ir  

jo sudarymo techninės sąlygos 

3.9 lentelės tęsinys 

4. 

 

Įkišenio standinančio įdėklo lekalas – 

mažesnis už įkišenio viršaus lekalą po 0,3÷0,5 

cm. 

Metmenų kryptis turi sutapti su kišenės 

angos kryptimi. 

Sukirpti 2 detales iš standinačio įdėklo. 

5. 

 

Viršutinio kišenės maišelio lekalas 

sudaromas pagal priekio šoninės detalės kišenės 

kontūrus 1,5 cm platesnis viršutiniame kišenės 

angos krašte (žr. šalia esantį pav., 1 detalė).  

Kišenės maišelio dydis toks pat kaip kaip ir 

moteriškui švarkui, tik jo forma sudaroma 

priklausomai nuo kišenės angos krypties su 

užapvalintais kampais. 

Prie viršutinio kišenės maišelio bus 

pritvirtinamas įkišenis. 

Abiejų kišenės maišelių metmenų kryptis turi 

sutapti su kišenės angos kryptimi.  

Sukirpti 2 detales iš pamušalinės medžiagos. 

6. 

 

Apatinio kišenės maišelio lekalas (žr. šalia 

esantį pav., 2 detalė) sudaromas pagal viršutinio 

kišenės maišelio lekalą trumpesnis viršutiniame 

krašte 2,0 cm. 

Apatinis kišenės maišelis bus prisiuvamas 

kartu su kišenės priesiuvu. 

Sukirpti 2 detales iš pamušalinės medžiagos. 

7. 

 

Išilginės lekalas sudaromas taip kaip 

parodyta 3.24 arba šalia esančiame 

paveikslėlyje. 

Metmenų kryptis sutampa su kišenės angos 

kryptimi.  

Sukirpti 2 detales iš standinačio įdėklo. 

3.9 lentelės pabaiga 
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Moteriško palto atlenkiamo rankogalio formavimas ir lekalų sudarymas pateikiamas 

3.10 lentelėje. 

3.10 lentelė. Atlenkiamo rankogalio lekalų sudarymas  

Eil. 

Nr. 

Atlenkiamo rankogalio formavimo ir 

lekalų paveikslėlis 

Lekalo pavadinimas ir  

jo sudarymo techninės sąlygos 

1.  

 

Moteriško palto atlenkiamas rankogalis 

formuojamas ant pagrindinių rankovės lekalų.  

Pagal apatinio krašto formą pažymimas jo plotis – 

5,0÷6,0 mm (šalia esantis pav. – raudona linija).  

Detalių kontūrai perkeliami ant kito popieriaus lapo, 

sujungiant juos priekinės siūlės linijoje. 

 

2.  

 

Suformuojamas atlenkiamojo rankogalio apatinės 

detalės lekalas su 1,0 cm pločio užlaidomis siūlėms 

viršutiniame ir šoniniuose kraštuose.  

Apatiniam šios detalės kraštui užlaidos nereikia, 

nes jis bus prisiuvamas prie pasiūtos rankovės iš 

pagrindinio audinio apatinio krašto.  

Metmenų kryptis turi sutapti su palto rankovės 

viršutinės detalės metmenų kryptimi. 

Sukirpti 2 detales iš pagrindinės medžiagos. 

3.  

 

Pagal rankogalio apatinės detalės parengtą lekalą 

yra sudaromas lekalas viršutinei rankogalio detalei.  

Jis gali būti iki 0,5÷0,8 cm ilgesnis (priklauso nuo 

medžiagos storio) nei apatinė detalė tam, kad geriau 

apgaubtų rankovę.  

Prie šios detalės apatinio krašto pridedama 5,0 cm 

pločio užlaida apačios palenkimui, kuris aplenks 

rankovės ir apatinio rankogalio prisiuvimo siūlę. Prie 

apačios palenkimo užlaidos bus prisiuvamas ir 

rankovės pamušalas.  

Pažymimi kontroliniai įkirpiai rankovės ir 

rankogalių priekinių siūlių sutapdinimui bei 

rankogalio susiuvimo į „žiedą“ siūlių pločio linijose. 

Metmenų kryptis turi sutapti su palto rankovės 

viršutinės detalės metmenų kryptimi. 

Sukirpti 2 detales iš standinačio įdėklo. 
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Eil. Nr. Atlenkiamo rankogalio formavimo ir 

lekalų paveikslėlis 

Lekalo pavadinimas ir  

jo sudarymo techninės sąlygos 

3.10 entelės tęsinys 

4. 

 

Sudarytoms rankogalio detalėms yra sudaromi 

standinančių įdėklų lekalai mažesni ties 4 ir 5 punkte 

esančiuose paveikslėliuose nurodytais kraštais 

0,5÷0,7 cm. 

Sukirpti po 2 detales iš standinačio įdėklo. 

5. 

 
3.10 lentelės pabaiga 

Parengti lekalai: moteriško palto viršutinės apykaklės, pamušalo, standinimo įdėklų, 

mažųjų detalių lekalai 

 

         Naudojantis nubraižytomis moteriško palto konstrukcijomis mąsteliu 1:1, remiantis 

teorine medžiaga, sudarykite palto pagrindinių detalių lekalus. Atlikite pagrindinių detalių 

lekalų tikrinimą ir tikslinimą. Sudarykite palto išvestinių detalių lekalus. Pažymėkite 

kontrolius ženklus ir metmenų kryptis. 

 

 

3.2.3. Moteriško palto detalių sukirpimas 

 

Moteriško palto lekalų (viršaus, pamušalo, standinimo įdėklų) išdėstymo būdai ir techninės sąlygos. 

Medžiagų sunaudojimo normų apskaičiavimas ir tikslus nustatymas. 

 

Moteriškas paltas sukerpamas, taikant tokius pat lekalų išdėstymo būdus ir laikantis 

tokių pačių techninių sąlygų, kaip ir anksčiau aprašytas moteriškas švarkas (žr. 2.2.3.1. Moteriško 

švarko lekalų išdėstymo būdai ir techninės sąlygos).  

 Prieš dėstant moteriško palto lekalus ant pagrindinės medžiagos, reikia:  

1. Išanalizuoti medžiagos savybes – plauko kryptį, šiaušimo pobūdį, rašto ypatybes; 

2. Nustatyti metmenų kryptį pagal medžiagos plauko (pūko) kryptį; 

3. Apžiūrėti visą turimą medžiagos kiekį kokybei nustatyti ar nėra tekstilinių ydų – 

praretėjimų, pūko nebuvimo, netolygaus nudažymo ir panašiai; 

4. Peržiūrėti ar yra pagaminti visi reikalingi lekalai.  

 3.1 lentelėje pateikiama informacija kiek turi būti paruošta palto lekalų, norint juos 

išdėstyti ant sulenkto pagrindinio audinio, ir kiek turi būti sukirptų detalių. Lekalų eilės numeris 

3.11 lentelėje atitinka išdėstymuose ant pagrindinės medžiagos (žr. 3.29 ir 3.30 pav.) detalių 

numerius. 
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3.11 lentelė. Moteriško palto lekalų specifikacija 

Eil. 

Nr. 

Lekalo pavadinimas Lekalų kiekis, 

vnt. 

Detalių kiekis, 

vnt. 

Viršus 

1.  Nugaros detalė 1 2 

2.  Priekio vidurinė detalė kirpta išvien su pokraščiu 1 2 

3.  Priekio šoninė detalė 1 2 

4.  Rankovės viršutinė detalė 1 2 

5.  Rankovės apatinė detalė 1 2 

6.  Apatinė apykaklė  1 2 

7.  Viršutinė apykaklė  0,5 1 

8.  Apatinė rankogalio detalė 1 2 

9.  Viršutinė rankogalio detalė 1 2 

10.  Kišenės priesiuvas 1 2 

11.  Įkišenis  1 2 

Paltų lekalai dėl pagrindinės (viršutinio sluoksnio) medžiagos savybių beveik visada 

dėstomi viena kryptimi, todėl 3.29 ir 3.30 pateiktuose paveikslėliuose yra parodyta tik tokia 

galimybė. 

Moteriško palto sukirpimo techninės sąlygos: 

1. Detalės sukerpamos rankiniu būdu žirklėmis ir/arba rankine sukirpimo mašina; 

2. Kerpant žirklėmis rankiniu būdu, tolygiai atlikti kirpimo judesius, nes kitaip detalės 

gausis nevienodo dydžio ir nelygiais kontūrais; 

3. Kirpimo metu laisva ranka prispausti medžiagą, kad jį nejudėtų (papildomai gali 

būti naudojami specialūs svareliai medžiagai prispausti);  

4. Patikrinti ir sužymėti sukirptas detales; 

5. Sužymėti visus numatytus kontrolinius ženklus. 

 Pagrindinės medžiagos sunaudojimo norma apskaičiuojama taip pat, kaip ir 

moteriškam švarkui:  

2 × palto ilgis + apykaklės plotis + užlaidos siūlėms (iki 30 cm). 

Medžiagų sunaudojimo vertės 3.29 ir 3.30 paveikslėliuose pateikiamos nurodyto 

moteriško palto ilgiui. Detalių, kurios buvo pasuktos tiek, kiek leidžia metmenų krypties 

nuokrypiai, paveikslėliuose pažymėta nauja metmenų kryptis ryškiomis rožinėmis linijomis. 

 
3.29 pav. Palto pagrindinių lekalų išdėstymas viena kryptimi ant pagrindinės sulenktos medžiagos (medžiagos sanaudos 

– apie 2,40 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,73 m be valo) 
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3.30 pav. Palto pagrindinių lekalų išdėstymas viena kryptimi ant pagrindinės išskleistos medžiagos (medžiagos 

sanaudos – apie 2,25 m ilgio, kai medžiagos plotis 1,46 m be valo) 

Filmukas: Moteriško palto detalių iš pagrindinės medžiagos sukirpimas. 

Pamušalinės medžiagos sunaudojimo norma apskaičiuojama taip pat, kaip ir moteriško 

švarko pamušalui:  

palto ilgis + rankovės ilgis + užlaidos siūlėms (iki 20 cm). 

Pamušalo lekalų reikia pagaminti po 1 vnt.
39

, o sukirpti po 2 detales  (žr. 3.31 pav.): 

1. Nugaros detalė; 

2. Priekio detalė; 

3. Rankovės viršutinė detalė; 

4. Rankovės apatinė detalė; 

5. Viršutinis kišenės maišelis; 

6. Apatinis kišenės maišelis; 

7. Pakaba (10,0 cm ilgio ir 2,0 cm pločio juostelė, sukirpti 1 detalę iš pamušalo 

likučių). 

 

 

 

 

                                                           
39

 Aprašytų detalių numeracija atitinka 3.31 pav. išdėstytų detalių numeraciją. 
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3.31 pav. Palto pamušalo lekalų išdėstymas viena kryptimi ant pamušalinės sulenktos medžiagos (medžiagos sanaudos 

– apie 1,80 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,73 m be valo) 

 

 3.12 lentelėje pateikti moteriško palto standinimo lekalų kiekiai (vnt.) ir kiek turės 

būti sukirpta detalių. Lekalų eilės numeriai lentelėje atitinka išdėstymuose ant medžiagos (žr. 3.32, 

3.33 ir 3.34 pav.) nurodytus lekalų numerius. 

3.12 lentelė. Moteriško palto standinimo įdėklų lekalų specifikacija 

Eil. 

Nr. 

Lekalo pavadinimas Lekalų kiekis, 

vnt. 

Detalių kiekis, 

vnt. 

1.  Įdėklas nugaros detalės priekakliui 1 2 

2.  Įdėklas nugaros detalės pažastims 1 2 

3.  Įdėklas nugaros kairiosios detalės apatiniam kraštui 1 1 

4.  Įdėklas nugaros dešiniosios detalės apatiniam kraštui 1 1 

5.  Įdėklas nugaros kairiosios detalės skeltukui 1 1 

6.  Įdėklas nugaros dešiniosios detalės skeltukui 1 1 

7.  Priekio vidurinė detalė 1 2 

8.  Priekio šoninė detalė 1 2 

9.  Įdėklas rankovės viršutinės detalės apvalos kraštui 1 2 

10.  Įdėklas rankovės apatinės detalės pažasties kraštui 1 2 

11.  Įdėklas apatinei apykaklei 1 2 

12.  Įdėklas viršutinei apykaklei 0,5 1 

13.  Įdėklas apatiniam  rankogaliui  1 2 

14.  Įdėklas viršutiniam  rankogaliui  1 2 

15.  Išilginė  1 2 

16.  Priesiuvo įdėklas 1 2 

17.  Įkišenio įdėklas 1 2 

3.12 lentelės pabaiga 

 Palto standinimo įdėklų lekalų išdėstymas pateikiamas dviejų rūšių medžiagoms: 

standinančiai megztinei klijinei medžiagai ir neaustinei klijinei medžiagai – flizelinui.  

1. Jeigu palto forma bus numatyta standesnė – rinkitės 3.32 paveikslėlyje pateikiamą 

šių lekalų išdėstymo variantą: 

 Skeltukui skirtas detales reikės iškirpti, kai bus sukirptos kitos čia pateiktos 

detalės (taip bus sutaupoma nemažai standinančios medžiagos);  
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 Apatinei apykaklės standinimo įdėklo lekalą galima pasukti taip, kad kuo 

racionaliau (taupiau) būtų panaudotas turimas kiekis (žr. 3.32 pav. 

pasuktos detalės metmenų kryptis pažymėta ryškia rožine spalva). 

 
3.32 pav. Palto standinimo lekalų išdėstymas ant sulenktos standinimo megztinės medžiagos (medžiagos sanaudos – 

apie 1,30 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,75 m) 

 

2. Jeigu moteriško palto forma numatyta minkštesnė, tuomet galima naudoti 

neaustinę klijinę medžiagą – flizeliną. Jo reikės daugiau, nes flizelino plotis 

paprastai yra tik 90 cm. Dėstant ant išskleistos medžiagos (žr. 3.33 pav.), jos bus 

sunaudojama apie 10 cm mažiau, tačiau pailgės gaminio paruošimo pirmajam 

primatavimui laikas. Dėstant ant sulenkto flizelino (žr. 3.34 pav.), rankogalio ir 

nugaros skeltuko standinimo detalės bus sukerpamos, sukirpus kitas detales.  

 
3.33 pav. Palto standinimo lekalų išdėstymas ant išskleistos standinimo neaustinės medžiagos – klijinio flizelino 

(medžiagos sanaudos – apie 2,20 m ilgio, kai išskleistos medžiagos plotis 0,90 m) 
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3.34 pav. Palto standinimo lekalų išdėstymas ant sulenktos standinimo neaustinės medžiagos – klijinio 

flizelino (medžiagos sanaudos – apie 2,30 m ilgio, kai sulenktos medžiagos plotis 0,45 m) 

 

 

         Apskaičiuokite pagrindinių, pamušalinių ir standinančių įdėklų medžiagų 

sunaudojimo normas įvairaus ilgio moteriškiems paltams. 

 

         Naudodamiesi sudarytais moteriško palto lekalais masteliu 1:1, remdamiesi 

teorine medžiaga, išdėstykite juos ant medžiagų ir sukirpkite. 

 

 

3.3. Moteriško palto technologinio apdorojimo ypatumai 

 

Moteriškas paltas siuvamas panašiai, kaip ir moteriškas švarkas. Parinktas toks palto 

modelis, kad būtų naujų elementų.  

Kai kurių palto dalių apdorojimas skiriasi nuo moteriško švarko apdorojimo, todėl 

toliau pateikiami tik palto siuvimo ypatumai.  

Moteriški žieminiai paltai siuvami taip pat, kaip ir demisezoniniai. Žieminių paltų 

pamušalas dygsniuojamas kartu su šiluminiu įdėklu ir jungiamas į gaminį kaip pamušalas. Kailinė 

apykaklė jungiama su apatine apykakle apsiūtine siūle ir po to įsiuvama į priekaklį. 

 

3.3.1. Moteriško palto modelio aprašymas ir technologinio apdorojimo seka 

 

Moteriško tiesaus silueto palto užsegamo iki viršaus, su reljefinėmis siūlėmis priekiuose, 

einančiomis nuo pažasties, šalia krūtinės centro, su nugaros siūlėje suprojektuotu užkeistiniu 

skeltuku, prakirptinėmis kišenėmis su priesiuvais įsiūtais galais, atverstine apykakle, dvisiūlėmis 

rankovėmis su atlenkiamais prisiūtais rankogaliais technologinio apdorojimo seka. 

 

Šio moteriško palto modelio aprašymas yra pateiktas 3.1.1. „Moteriško palto 

konstravimas“. 3.35 paveikslėlyje skaičiai nurodo technologinio apdorojimo seką.  
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3.35 pav. Moteriško palto technologinio apdorojimo sekos schema 

 

Moteriško palto technologinio apdorojimo seka: 

1. Palto detalių standinimas, linijų ir kontrolinių ženklų žymėjimas (3.35 pav. šio numerio nėra 

pažymėta). 

2. Nugaros pečių įsiuvų apdorojimas. 

3. Nugaros vidurio siūlės ir skeltuko apdorojimas. 

4. Krūtinės įsiuvų apdorojimas. 

5. Reljefinių siūlių priekio detalėse apdorojimas. 

6. Prakirptinių kišenių su priesiuvais įsiūtais galais apdorojimas. 

7. Priekinių kraštų su neatkirptais pokraščiais apdorojimas. 

8. Šoninių siūlių apdorojimas (priekių jungimas su nugara). 

9. Pamušalo paruošimas ir jungimas su viršumi. 

10. Neužsiūtos (atviros) apačios apdorojimas. 

11. Pečių kraštų jungimas. 

12. Apykaklės apdorojimas ir jungimas į priekaklį. 

13. Rankovių su atlenkiamais prisiūtiniais rankogaliais apdorojimas. 

14. Rankovių įsiuvimas į pažastis. 

15. Baigiamieji darbai. 

 

3.3.2. Įsiuvų apdorojimas drabužiuose su pamušalu 

 

Prieš apdorojant priekio ir nugaros detales, turi būti susiūti nugaros pečių ir krūtinės įsiuvai.  
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3.36 pav. Įsiuvo apdorojimas su 

pagalbine juostele 

      I būdas – jis naudojamas, kai pagrindinė palto medžiaga yra 

storesnė (žr. 3.36 pav.): 

 Iškirpti iš pagrindinės medžiagos likučių pagalbines 

juosteles įsiuvams apdoroti: 

- Plotis 2,5÷3,5 cm; 

- Ilgis – įsiuvo ilgis + 1,5÷2,0 cm. 

 Patiesti juostelę po detale taip, kad jos vidurys sutaptų su 

įsiuvo siuvimo linija; 

 Įkirpti ties įsiuvų viršūnėmis vieną juostelės sluoksnį iki 

peltakio; 

 Juostelę nulyginti į vieną pusę, o įsiuvą – į kitą; 

 Juostelės dalį už įsiuvo išskleisti. 

 

 
3.37 pav. Prakirptinio įsiuvo 

apdorojimas 

     II būdas – jis naudojamas, kai pagrindinė palto medžiaga yra 

plonesnė (žr. 3.37 pav.): 

 Susiūti įsiuvą susiūtine siūle; 

 Prakirpti įsiuvą, nedakerpant iki jo smaigalio 1,0÷1,5 cm, 

toliau iki susiūtos siūlės; 

 Apkirpti įsiuvo kraštus, paliekant iki 1,0 cm pločio; 

 Išlyginti įsiuvą, o neprakirptą jo galą, užfiksuoti 

priklijuojamo įdėklo gabalėliu, taip pašalinant įsiuvo gale 

susidariusį medžiagos perteklių. 

 

3.3.3. Prakirptinės kišenės su priesiuvu įsiūtais galais apdorojimas 

 

Prakirptinės kišenės su priesiuvu įsiūtais galais apdorojimas. 

 

Prakirptinei kišenei su priesiuvu įsiūtais galais pasiūti reikalingos detalės: priesiuvas ir 

įkišenis iš viršaus audinio, dviejų dalių maišelis iš pamušalinio audinio ir standinantys įdėkalai –

išilginė, priesiuvo įdėklas ir įkišenio įdėklas (žr. 3.2.2. „Moteriško palto išvestinių lekalų 

sudarymas“). 

Šios kišenės apdorojimo technologija labai panaši kaip ir moteriško švarko 

prakirptinės kišenės su antkišeniu ir dviem apsiuvais (rėmeliu), todėl 3.13 lentelėje yra pateikiama 

tik technologinio apdorojimo seka. 

 

3.13 lentelė. Prakirptinės kišenės su priesiuvu įsiūtais galais technologinio apdorojimo seka 

Eil. 

Nr. 

Technologinės operacijos 

pavadinimas 

Technologininės operacijos apibūdinimas 

1.  Kišenės vietos žymėjimas  Pažymėti keturiomis linijomis:  

- atstumas tarp išilginių linijų lygus pasiūtos kišenės priesiuvo 

pločiui; 

- atstumas tarp skersinių linijų – kišenės angos ilgiui. 

2.  Išilginės priklijavimas prie 

priekio 
 Klijuoti išvirkščiojoje priekio pusėje ties kišenės vieta. 

3.  Priesiuvo paruošimas  Detalę standinti klijiniu įdėklu; 

 Sulenkti išilgai per lenkimo liniją (vidurį) ir užlyginti; 
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 Pagal kišenės angos plotį pažymėti priesiuvo plotį. 

4.  Įkišenio prisiuvimas prie 

viršutinio maišelio 
 Standinti įkišenį klijiniu įdėklu; 

 Prisiūti įkišenį susiūtine siūle, sutapdinus kirptinius detalių 

kraštus, apmėtyti. 

5.  Paruošto priesiuvo prisiuvimas 

prie apatinio maišelio 
 Ant viršutinės maišelio dalies uždėti priesiuvą;  

 Sulyginti priesiuvo ir apatinio maišelio kraštus ir susiūti susiūtine 

1,0 cm pločio siūle pagal pažymėtą liniją. 

6.  Apatinio kišenės maišelio ir 

priesiuvo prisiuvimas prie 

priekio 

 Detales uždėti ant priekio detalės gerosios pusės kišenės angos 

apatinės linijos, priesiuvu į apačią, kirptiniais kraštais į angos 

pusę;  

 Siūti per ant maišelio esantį peltakį, sutapdinant jį su priekio 

detalėje pažymėta kišenės angos apatine linija. 

7.  Viršutinio kišenės maišelio ir 

įkišenio prisiuvimas prie 

priekio 

 Dėti maišelį šalia priesiuvo prisiuvimo siūlės;  

 Prisiūti 1,0 cm pločio siūle: atstumas tarp peltakių turi būti lygus 

numatytam kišenės angos pločiui ir ilgiui. 

8.  Kišenės angos prakirpimas  Prakirpti pagal bendrąsias taisykles. 

9.  Maišelių išvertimas į 

išvirkščiąją pusę ir kišenės 

suformavimas 

 Išversti maišelius į išvirkščiąją pusę; 

 Gerai ištaisyti angos kraštus ir galus;  

 Uždaigstyti, sutapdinant raštą (jeigu to reikia); 

 Prilyginti. 

10.  Maišelio kraštų susiuvimas ir 

apmėtymas 
 Susiūti pagal bendrąsias taisykles, įtvirtinant angos galus; 

 Apmėtyti maišelių kraštus, nes palto apačia bus neužsiūta. 

11.  Kišenė išlyginimas  Išlyginti pagal bendrąsias taisykles. 

 

 
3.38 pav. Prakirptinės kišenės su priesiuvu įsiūtais galais 

schema 

 

3.38 paveikslėlyje pavaizduota šios kišenės 

schema, kurioje sužymėti peltakiai: 

1. Priesiuvo prisiuvimas prie apatinio kišenės 

maišelio; 

2. Įkišenio prisiuvimas prie viršutinio kišenės 

maišelio; 

3. Apatinio kišenės maišelio su priesiuvu 

prisiuvimas prie priekio; 

4. Viršutinio kišenės maišelio ir įkišenio 

prisiuvimas prie priekio; 

5. Maišelio kraštų susiuvimas. 

Parengtas etalonas: Kišenės apdorojimas 

pagal nuoseklumą. 

Filmukas: Palto šoninės kišenės su 

priesiuvu įsiūtais galais siuvimas. 

 

3.3.4. Priekinių kraštų apdorojimas 

 

Priekinių kraštų su išvien kirptais pokraščiais apdorojimas. 

 

Priekinių kraštų su išvien kirptais pokraščiais apdorojimas yra paprastesnis, negu tų, 

kurių pokraščiai kirpti atskirai.  
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3.39 pav. Priekinių kraštų su išvien 

kirptais pokraščiais viršutinio kampo 

apsiuvimas 

 

 

Priekiniai kraštai su išvien kirptais pokraščiais apdorojami 

sekančiai: 

1. Ant išvirkščiosios priekinių detalių su pokraščiais pusės 

pažymėti krašto lenkimo linijas arba viršutiniuose ir 

apatiniuose priekio kraštuose – įkirpius; 

2. Priekių standinimo įdėklus ir sutvirtinimo juosteles 

priklijuoti kaip buvo numatyta, sudarant standinančių 

įdėklų lekalus (žr. 3.2.2. „Moteriško palto išvestinių 

lekalų sudarymas“); 

3. Priekius sulenkti gerosiomis pusėmis į vidų per 

pažymėtus įkirpius ar liniją ir apsiūti priekinių kraštų 

viršutinius kampus (žr. 3.39 pav.); 

 

 
3.40 pav. Priekinių kraštų ir apatinio 

kampo formavimas  

 

 

4. Užlankstyti ir suformuoti priekinių kraštų apatinius 

kampus (galima ir apsiūti – žr. 2.3.4.5. „Uždaros apačios 

apdorojimas“); 

5. Išversti į gerąją pusę ir išdaigstyti priekinius kraštus (žr. 

3.40 pav.); 

6. Per 2,0 cm nuo vidinių pokraščių kraštų patiesti klijų 

tinklelio juosteles, kurios vėliau, prisiuvus pamušalą, 

pritvirtins šias pokraščių vietas prie priekių įdėklų; 

7. Sutvirtinti priekinius kraštus apdailos peltakiais
40

, siuvant 

iš gerosios gaminio pusės. 

Parengtas etalonas: Priekinio krašto su išvien kirptu pokraščiu apdorojimas. 

  

  3.3.6. Palto apačios apdorojimas, kai pamušalas neprisiūtas 

 

Apačios apdorojimas, kai pamušalas neprisiūtas (apmėtyti viršaus ir pamušalo siūlių kraštai, 

apmėtyta apačia, prisiūta paslėpto dygsnio mašina, prisiūta speciali juostelė, panaudota klijų 

juostelė). 

 

                                                           
40

 Kai bus įsiūta paruošta apykaklė bei apdorota palto apačia. 
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 Moteriškuose paltuose apačia dažniausiai apdorojama neprisiuvant pamušalo prie 

pagrindinės medžiagos. Palto apačia formuojama (padaigstoma, prilyginama) taip pat, kaip ir 

moteriškam švarkui (žr. 2.3.4.5. „Uždaros apačios apdorojimas“).  

 

 
3.41 pav. Palto priekinių apatinių 

kampų formavimas 

Toliau palto apačia apdorojama sekančiai: 

1. Patikslinti palto pagrindo palenktos palankos plotį ir apkirpti 

nelygumus; 

2. Kraštą apsiūlėti kraštų apmėtymo mašina (žr. 3.41 pav.); 

3. Palanką pritvirtinti paslėptojo dygsnio mašina
41

, siuvant prie pat 

viršutinio palankos krašto arba per 1,0÷1,5 cm nuo jo, arba 

rankiniais paslėptaisiais dygsniais; 

4. Paruoštą pamušalą pridėti prie gaminio viršaus gerosiomis 

pusėmis į vidų ir prisiūti prie pokraščių iš pamušalo pusės 1,0 cm 

pločio siūle, sutraukiant jį arba sudedant klostelę krūtinės srityje 

bei sutapdinant kontrolinius ženklus; 

 
3.42 pav. Palto priekinių apatinių 

kampų sutvirtinimas  

5. Apmėtyti pamušalo prisiuvimo prie pokraščių siūlių apatines dalis 

kraštų apmėtymo mašina 20,0÷30,0 cm nuo apatinių kirptinių 

kraštų; 

6. Patikslinti pamušalo apačią pagal pagrindo apačią ir apkirpti 

palenkimo pločio nelygumus; 

7. Palenkti per pažymėtą liniją ir prilyginti; 

8. Suformuoti pamušalo palankos plotį, kirptinį jo apačios kraštą 

įlenkiant 1,0 cm į vidų; 

9. Nupeltakiuoti zigzagine arba universaliąja mašina (žr. 3.41 pav.); 

10. Suformuoti priekinių kraštų apatinius kampus (kaip ir 

moteriškam švarkui): ties vidinėmis pokraščių ir pamušalo 

jungimo siūlėmis siūlų „kojelėmis‘ sutvirtinti pagrindo ir 

pokraščių apačios palankas (žr. 3.42 pav.). 
 

 

Parengtas etalonas: palto apačios apdorojimas 

3.3.6. Nugaros skeltuko apdorojimas 
 

Skeltuko apdorojimo seka: užlaidos kraštų apdorojimas, jungimas su pamušalu ir kampų 

apdorojimas. 

 

Švarkų ir paltų nugaros vidurio siūlėje paprastai apdorojami užkeistiniai skeltukai.  

Sudarant palto pagrindinį nugaros lekalą, buvo numatytos užlaidos skeltuko kraštams 

apdoroti. 3.14 lentelėje pateikiama nugaros skeltuko technologinio apdorojimo seka. 

 

 

 

 

                                                           
41

 Palenktą pagrindinės medžiagos apačios kraštą galima pritvirtinti ir universaliąja šaudyklinio dygsnio mašina, siuvant 

apdailos peltakį, jei tai numatyta modelyje. 
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3.14 lentelė. Moteriško palto užkeistinio skeltuko technologinio apdorojimo seka 

Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Paveikslėlis Technologininės operacijos apibūdinimas 

1.  Skeltuko užlaidų 

standinimas 

klijiniais įdėklais 

žr. 3.2.2. „Moteriško palto 

išvestinių lekalų sudarymas“ 
 Standinti kaip buvo numatyta sudarant nugaros detalių klijinių įdėklų lekalus (žr. nuorodą 

paveikslėlio skiltyje). 

2.  Skeltuko kraštų 

lenkimo linijų 

žymėjimas 

 

 Viršutiniame krašte (kairiojoje pusėje) žymėti nugaros vidurio siūlės peltakio tęsinyje; 

 Apatiniame krašte (dešiniojoje pusėje) – per 1,0÷2,0 cm nuo skeltuko užlaidos krašto. 

3.  Nugaros vidurio 

siūlės ir skeltuko 

susiuvimas 

 

 Susiūti nugaros vidurio siūlę numatyto pločio susiūtine siūle, pradedant nuo priekaklio ir baigiant 

1,0 cm žemiau skeltuko užlaidų viršutinių kraštų bei sutvirtinant peltakį grįžtamuoju trigubu 

peltakiu; 

 Pratęsti peltakį, padarant posūkį ir susiuvant viršutinius skeltuko kraštus, iki šoninių jo kraštų 

paliekant nesusiūtą 1,0÷1,5 cm; 

 Įkerpti dešinįjį siūlės kraštą viršutiniame skeltuko kampe – kerpama įstrižai, nesiekiant siūlės 

peltakio 0,2 cm (žr. pav.). 

4.  Nugaros vidurio 

siūlės išlyginimas 

 

 Išlyginti iš detalės išvirkščiosios pusės, užlyginant šoninius skeltuko kraštus pagal pažymėtas 

lenkimo linijas. 
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Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Paveikslėlis Technologininės operacijos apibūdinimas 

3.14 lentelės tęsinys 

5.  Skeltuko 

viršutinio galo 

sutvirtinimas 

apdailos peltakiu 

 

 Pažymėti gerojoje nugaros pusėje pagal lekalą arba liniuotę skeltuko viršutinio galo sutvirtinimo liniją: 

pasvirimo kampas 45÷60° nugaros vidurio siūlės atžvilgiu; 

 Sutvirtinti iš gerosios pusės per pažymėtą liniją dvigubu peltakiu: pradedama peltakiuoti nuo vidurio 

siūlės, grįžtama ir baigiama ten pat, nuo kur pradėta. 

6.  Pamušalo 

prisiuvimas prie 

viršutinės 

skeltuko dalies ir 

apačios 

palenkimas 

 

 Patikslinti pamušalą pagal palto viršų; 

 Įkirpti pamušalą ties skeltuku; 

 Susiūti pamušalo įkirptąjį kraštą su viršutinės (kairioji nugaros pusė) skeltuko dalies kraštu 1,0 cm 

pločio siūle; 

 Apmėtyti siūlę; 

 Palenkti nugaros kairiosios pusės pagrindo ir pamušalo apačią; 

 Prilyginti; 

 Suformuoti apatinį skeltuko kampą taip, kaip ir palto priekinių kraštų apatinius kampus. 

7.  Palenkto 

pamušalo 

prisiuvimas prie 

apatinės skeltuko 

dalies 

 

 Suformuoti ir prilyginti palto dešiniosios nugaros pusės apačią; 

 Suformuoti pamušalo apačią palto dešiniojoje pusėje, pradedant nuo priekio pusės; 

 Atlenkus pagrindo apatinį kraštą į išvirkščiąją pusę, susiūti pamušalo įkirptąjį kraštą su apatinės 

skeltuko dalies kraštu 1,0 cm pločio siūle; 

 Susiūti pamušalo skeltuko viršuje ties įkirpimo kampu 6,0 cm ilgio įsiuvėlį, siūlę pabaigoje išvedant į 

nulį; 

 Apmėtyti siūlę; 

 Išversti įgerąją pusę, išdaigstyti ir prilyginti; 

 Kraštą įtvirtinti 0,5÷0,7 cm pločio apdailos peltakiu; 

 Išlyginti nugaros skeltuką. 

3.14 lentelės pabaiga 

Parengtas etalonas: Skeltuko apdorojimas pagal nuoseklumą. 

Filmukas: Skeltuko apdorojimas
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3.3.7. Rankovės su atlenkiamu prisiūtu rankogaliu apdorojimas 

 

Dvisiūlės rankovės su atlenkiamu prisiūtu rankogaliu apdorojimas. 

 

Rankogaliai gali būti atlenkiami ir prisiūti, iš pagrindinio audinio, iš kailio ar iš kitokių 

apdailos medžiagų (odos, trikotažo ir kt.).  

Visų rankovių su rankogaliais apdorojimą galima suskirstyti į tris etapus: 

1. Rankovių detalių sujungimas. 

2. Rankogalių apdorojimas. 

3. Rankogalių sujungimas su rankovėmis. 

Dvisiūlės moteriško palto rankovės paruošiamos taip pat, kaip ir moteriško švarko 

dvisiūlės rankovės (žr. 2.3.2.5. „Švarko rankovių paruošimas ir įdaigstymas į pažastis” ir 2.3.4.8. 

“Rankovės siuvimas ir įdaigstymas į pažastį“). Skirtumas toks, kad tokioms palto rankovėms nereikia 

palenkti apatinių kraštų, nes jie bus suformuojami prisiuvus atlenkiamus rankogalius. 

 
3.43 pav. Atlenkiamo prisiūto 

rankogalio paruošimas  

Rankogaliai apdorojami sekančiai: 

1. Standinti klijiniais įdėklais
42

 rankogalių apatines ir viršutines 

detales (žr. 3.2.2. „Moteriško palto išvestinių lekalų 

sudarymas“); 

2. Sujungti rankogalių detales viršutiniuose kraštuose 0,7÷1,0 cm 

pločio siūlėmis, siuvant iš apatinių detalių pusių (žr. 3.44 pav., 

1 peltakys); 

3. Patikslinti rankovių apatinių kraštų ilgius su rankogalių ilgiais; 

 
3.44 pav. Dvisiūlės rankovės su 

atlenkiamu prisiūtu rankogaliu 

apdorojimo schema 

5. Susiūti rankogalių galus 1,0 cm pločio siūlėmis (žr. 3.44 pav., 2 

peltakys), sujungiant detales į apskritimus („žiedus“); 

6. Išlyginti siūles; 

7. Išversti rankogalius į gerąsias puses; 

8. Išdaigstyti viršutinius kraštus, suformuojant 0,2÷0,3 cm pločio 

kraštelius iš rankogalių viršutinių detalių; 

9. Apatiniai rankogalių apatinių detalių kraštai turi siekti 

rankogalių apačios lenkimo liniją (žr. 3.43 pav., mėlyna 

brūkšninė linija); 

10. Nupeltakiuoti apdailos peltakiais rankogalių viršutinius 

kraštus palto modelyje numatytu pločiu (žr. 3.44 pav., 3 

peltakys). 

Rankogalių sujungimas su rankogaliais: 

1. Užmauti rankogalius ant rankovių apačios; 

2. Sutapdinus rankogalių apatinių detalių ir rankovių apatinius kirptinius kraštus ir alkūnių 

siūles su rankogalių sujungimo į apskritimus siūlėmis, prisiūti susiūtinėmis 1,0 cm pločio 

siūlėmis (žr. 3. 44 pav., 4 peltakys); 

3. Palenkti rankogalių viršutinių detalių apatinius kraštus, aplenkiant apatinius rankovių 

kraštus ir padaigstyti; prisiūti rankovių pamušalus prie rankogalių palenktųjų kraštų (žr. 

3.44 pav., 5 peltakys); 

                                                           
42

 Kad rankovės dalis rankogalio srityje nesigautų pernelyg grubi, rankogalio detales galima standinti klijiniu flizelinu, 

kuris suteiks formą, bet medžiagų sluoksniai bus plonesni. 
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4. Pritvirtinti siūles prie priekinių ir alkūnių siūlių užlaidų (žr. „Rankovės siuvimas ir 

įdaigstymas į pažastį“). 

Parengtas etalonas: Atlenkiamo prisiūto rankogalio apdorojimas ir jungimas su rankove. 

 

 

       Pasiūkite nurodytą moterišką paltą ir atlikite baigiamuosius petinių drabužių su pamušalu 

darbus. 

 

 

 

            Išspręskite prieduose pateiktą 1 testą. 

 

 

 

 

1) Kokio dydžio laisvumo priedai parenkami moteriškiems paltams? 

2) Kaip apskaičiuojamas moteriško palto bazinio tinklelio plotis? 

3) Kaip apskaičiuojamas moteriško palto pažasties plotis? 

4) Kaip yra nustatoma krūtinės linijos padėtis moteriško palto baziniame tinklelyje? 

5) Kaip nustatomas moteriško palto rankovės apvalos aukštis? 

6) Kokio ilgio turi būti moteriško palto rankovės apvalos perimetras pažasties atžvilgiu? 

7) Kaip nustatomas atlenktinės apykaklės įsiuvimo į priekaklį linijos ilgis? 

8) Kaip sudaromas nugaros detalės pagrindinis lekalas, jeigu yra suprojektuotas užkeistinis skeltukas? 

9) Kaip sudaromas pokraščio lekalas, jeigu yra numatytas užsegimas iki viršaus? 

10) Kaip sudaromi rankovės lekalai, jeigu yra numatyti atlenkiami prisiūtiniai rankogaliai? 

11) Kaip sudaromi atlenkiamų prisiūtinių rankogalių lekalai? 

12) Kokią įtaką drabužio detalių iškarpų išdėstymui turi medžiagos pūko kryptis? 

13) Kodėl siuvant pagal individualius užsakymus prieš sukirpimą būtina dekatiruoti vilnonius audinius? 

14) Kokia yra moteriško palto technologinio apdorojimo seka? 

15) Kokia seka apdorojamas užkeistinis skeltukas nugaros vidurio siūlėje? 

16) Kokios detalės reikalingos, norint pasiūti kišenę su priesiuvu įsiūtais galais? 

17) Kaip žymima kišenės vieta kišenei su priesiuvu įsiūtais galais?  

18) Kodėl paprastai nebūtina apmėtyti paltų/švarkų kišenių siūlių užlaidų, išskyrus kišenių maišelius? 

19) Kaip prisiuvamas priesiuvas? 

20) Kaip apdorojami priekiniai kraštai su išvien kirptais pokraščiais? 

21) Kuri atlenkiamo prisiūtinio rankogalio detalė turi būti didesnė ir kodėl? 

22) Kaip sujungiamos atlenkiamo prisiūtinio rankogalio detalės? 

23) Kaip sujungiamas atlenkiamas prisiūtinis rankogalis su rankove? 

24) Kaip apdorojama palto apačia?  

25) Kaip apdorojamas palto pamušalo apatinis kraštas? 

 

 

         Užpildykite prieduose (3 PRIEDAS. Savarankiški darbai) pateikto 6 savarankiško darbo 

lentelę. 
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4. VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

 

Vaikiškų paltų siuvimo technologija tokia pati, kaip ir moteriškų paltų. Skiriasi paltų 

bazinių konstrukcijų sudarymas priklausomai nuo vaikų amžiaus grupių. Todėl pateikiamas tik 

bazinių konstrukcijų sudarymas. 

 

4.1. Vaikiškų drabužių konstravimas įvairaus amžiaus grupių vaikams 

 

Vaikiškų paltų detalių lekalai sudaromi ir sukerpami taip pat, kaip ir moteriškų paltų. 

 

4.1.1. Vaikiškų figūrų charakteristikos 
 

Vaikų amžiaus grupės.  

Įvairaus amžiaus grupių vaikų drabužių ypatumai.  

Vaikų figūrų charakteristika ir figūrų matavimas. 
 

4.1.1.1. Vaikų amžiaus grupės 
 

Tipinė vaikų figūrų klasifikacija apima šias vaikų 

amžiaus grupes: 
 

 
 

4.1 pav. Vaikų amžiaus grupės 

Projektuojant, konstruojant ir siuvant 

vaikiškus drabužius, reikia atsižvelgti į vaiko 

fizinio vystymosi eigą, kurios metu labai 

pakinta jų kūno proporcijos, turinčios didelę 

reikšmę drabužio konstrukcijai. Amžiaus ir 

figūros savybių atžvilgiu vaikai skirstomi į 

atskiras grupes (žr. 4.1 pav.). 

 

 

 

Drabužiai kūdikiams yra bendri, pagal lytį jie neskirstomi (iki 1 metų). Kūdikių kūno 

svoris keičiasi beveik kas mėnesį, nes sparčiai auga (didėja ūgis).  

Lopšelinio amžiaus grupę sudaro vaikai iki 3 metų. Iki 4 metų berniukų ir mergaičių 

figūrų matmenys nesiskiria. 

Ikimokyklinio amžiaus grupė jungia vaikus nuo 3 iki 7 metų. Nuo 4 metų mergaičių 

matmenys pradeda skirtis nuo berniukų matmenų, nes pradeda ryškėti fizinio vystymosi skirtumai. 

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus grupė tiek fizinio vystymosi, tiek aprangos atžvilgiu 

visiškai suskyla į mergaites ir berniukus. Berniukams labai pailgėja galūnės, išsišauna mentės, 

pailgėja kaklas. Stuomuo palyginti trumpas, liemuo neryškus. 

Vaikų 
amžiaus 
grupės 

Lopšelinis 

iki 3 m. 

Ikimokyklinis 

3÷6,5 m. 

Jaunesnysis 
mokyklinis 

6,5÷11,5 m. Vyresnysis 
mokyklinis 

11,5÷15,5 m. 

Paauglių 

 15,5÷18 m. 
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Vyresniojo mokyklinio amžiaus grupėje vaikų figūra formuojasi toliau: išryškėja 

liemuo, sustambėja krūtinė, visa figūra ištįsta, pasidaro kampuota, ypač ilgos atrodo kojos. 

Mergaitėms pradeda formuotis krūtinė, paplatėja klubai.  

4.1.1.2.  Įvairaus amžiaus grupių vaikų drabužių ypatumai 

Vaikų drabužių matmenys negali būti nei sumažinta suaugusiųjų žmonių kopija, nei 

vienodų proporcijų skirtingo amžiaus grupių vaikams. Bazinės konstrukcijos sudaromos kiekvienos 

amžiaus grupės vidutinei figūrai, įvertinant jos matmenis. 

 

Vaiko augimo periodais keičiasi kūno 

sudėtis ir proporcijos, išorinė išvaizda, judėjimo 

pobūdis, poreikiai, įpročiai ir užsiėmimai. Todėl 

vaikų drabužiai skiriasi nuo suaugusiųjų 

aprangos: kirpimai ir detalių formos paprastai 

nesudėtingi, patrauklios naudojamų kokybiškų 

medžiagų spalvos, išskirtinai graži apdaila.  

Pagrindiniai reikalavimai, keliami 

vaikiškiems drabužiams – paprastumas ir 

patogumas dėvint, medžiagų patvarumas bei 

higieniškumas. Populiariausių vaikiškų drabužių 

asortimentą sudaro marškiniai, palaidinės, 

megztukai, kelnės, sijonai, suknelės, sarafanai, 

sriukės, liemenės, puskombinezoniai ir 

kombinezonai. Naudojama įvairi puošyba 

nėriniais, siuvinėjimu, aplikacijomis, 

spalvotomis papetėmis ar kišenėlėmis. 

Renkant medžiagas, būtina atsižvelgti į vaiko amžių ir jo poreikius, nes patiems mažiausiems 

jos rekomenduojamos iš natūralių pluoštų, lengvos, minkštos ir kokybiškos.  

 

Naujagimių ir kūdikių drabužiams keliami ypatingi higienos reikalavimai ir yra 

gaminami iš natūralaus pluošto medžiagų, kad netrukdytų laisvai kvėpuoti jų odelei. Arčiausiai 

kūno esantys drabužėliai gaminami be sagučių su trumpais raišteliais. 

Lopšelinio amžiaus vaikų garderobe dominuoja megzti drabužėliai. Lopšelinio 

amžiaus vaikų drabužiams naudojamos medžiagos iš natūralių ir dirbtinių pluoštų, kurios turi 

atitikti higienos reikalavimus ir gerai skalbtis. Šio amžiaus vaikai daug juda, todėl drabužiai turi 

būti laisvi, išplatinti klubų srityje, paprastų tikslių formų, kad lengva būtų apsirengti ir nusirengti. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų drabužių asortimentas platesnis ir įvairesnis. Drabužiams 

gali būti naudojamos mišrių pluoštų medžiagos. Šiuo laikotarpiu vaikai pradeda apsirengti patys, 

todėl svarbu atkreipti dėmesį į drabužių užsegimą. Stengiamasi gaminti drabužius patogius 

apsirengti dažnai be užsegimo arba užsegimas supaprastinamas. 

Mokyklinio amžiaus vaikų aprangos asortimentas įvairesnis ir savo struktūra, ir forma. 

Tai intensyvaus augimo periodas, kai labai sparčiai keičiasi proporcijos. Vaikai plonėja, ištįsta, 

išnyksta pilvo atsikišimas, rankos ir kojos pailgėja, atsiranda įlinkiai liemens srityje. Be įprastinių 

drabužių, tokių kaip suknelė, sijonas, kelnės ir kt., atsiranda mokyklinė uniforma ar sportui skirti 

drabužiai. 

Vyresnio mokyklinio amžiaus grupės ir paauglių drabužiai priartėja prie suaugusių 

drabužių asortimento. Jaunimo drabužiams būdingi suaugusiųjų mados elementai, kurie paprastai 

būna ryškesni ir efektingesni, turintys daugiau detalių bei įvairesnę apdailą. Čia drabužių formos ir 

patys drabužiai dažnai skirtingai derinami tarpusavyje. Jaunimo aprangoje dažniausiai vyrauja ne 

vieno kurio nors stiliaus drabužiai ir aksesuarai, bet keli. Tarp jaunimo labai populiaru dėvėti 

sportinio tipo, džinsinio stiliaus ar puošnius drabužius. 

 

3D: įvairaus amžiaus grupių vaikiškų drabužių modeliai 
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Vaikiški drabužiai 

 

 

 

 

 
 

 

3.2 pav. Vaikiškų drabužių nuotraukos 
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4.1.1.3.  Vaikų figūrų charakteristika 

Pagrindiniai vaikų morfologiniai požymiai, kurie yra svarbūs konstravimo procesui, yra 

ūgis, krūtinės apimtis, laikysena, kūno sudėjimas ir proporcijos. 

Ūgis. Vaikui augant, jo ūgis keičiasi netolygiai. Vidutinis naujagimių ūgis yra 

50,5÷51,5 cm. Per pirmuosius metus vaikai paauga apie 20÷25 cm. Po to augimo procesas sulėtėja, 

o 10÷12 metų mergaitėms ir 13÷14 metų berniukams vėl suintensyvėja. Tam tikrame amžiuje 

mergaitės būna aukštesnės už berniukus, kadangi mergaičių brendimas prasideda ir baigiasi 

anksčiau: jų ūgis apie 10÷12 metus būna didesnis, o apie 13 metus suvienodėja su berniukų, vėliau 

berniukai auga sparčiau. Merginos auga iki 17÷18 metų, o jaunuoliai iki 18÷20 metų. 

Krūtinės apimtis. Krūtinės apimties kitimas priklauso nuo amžiaus ir lyties. Krūtinės 

apimtis didėja didėjant vaiko ūgiui. Tai susiję su skeleto, raumenų ir riebalinio sluoksnio augimu. 

Naujagimio krūtinės apimtis yra lygi galvos apimčiai. Pirmųjų gyvenimo metų pabaigoje krūtinės 

apimtis siekia: berniukams apie 49 cm, mergaitėms – 48 cm. Krūtinės apimtis didėja netolygiai: 

mergaitėms 11÷12-aisiais metais ji padidėja 5÷6 cm, o berniukams apie 12÷14-uosius metus 4÷4,5 

cm per vienerius metus. Mergaitėms pastovi krūtinės apimtis susiformuoja 16÷17 metų, o 

jaunuoliams – 17÷20 metų. Krūtinės apimties ir svorio (kūno masės) didėjimas yra tampriai susieti. 

Kūno masė. Naujagimio masė yra 3,2÷4,0 kg. Kūno masė didėja vaikui augant. 

Vaikų kūno svoris gali keistis beveik kas mėnesį, nes vaikas, ypač ankstyvame 

amžiuje, sparčiai auga. Be to, kūno svoris kinta didėjant vaiko ūgiui. 

Kūno proporcijos. Jos kinta iš esmės priklausomai nuo amžiaus ir lyties. Naujagimo 

galva sudaro 25 % kūno ilgio, o suaugusiojo 13-14 %, naujagimio kojų ilgis sudaro 33 % kūno 

ilgio, o suaugusiojo – apie 53 %. Žmogui augant įvairios kūno dalys didėja netolygiai: augant 

mažėja galvos ir liemens matmenų santykis, o galūnių – ilgio santykis vaikų figūrose didėja. 

Pavyzdžiui, žmogaus ūgis padidėja daugiau nei 3 kartus, rankų ilgis – apie 3 kartus, kojų – apie 5 

kartus, o kaklo – net apie 7 kartus. 4.3 paveikslėlyje yra pateikiama mergaičių-merginų-moterų kūno 

proporcijų kaita. 

 

4.1.1.4. Vaikų dydžių nustatymas 

Dėl netolygaus vaikų augimo, jų dydžių nustatymas yra sudėtingesnis negu 

suaugusiųjų žmonių. Kadangi vaikų kūno proporcijos įvairiame amžiuje yra nevienodos, to paties 

amžiaus vaikų kūno matmenys gali žymiai skirtis. Vaikų dydžiai yra nustatomi specialiomis 

metodikomis. 

Pirmiausia vaikus suskirsčius pagal amžiaus grupes, pagal vienerių metų pokyčius 

galima pasiekti reikiamą tikslumą pagal tris pagrindinius požymius: matuojant ūgį, III krūtinės ir 

liemens apimtį. 

 Kiekvienoje vaikų amžiaus grupėje jų ūgis keičiasi kas 6 cm, III krūtinės apimtis – kas 

4 cm, o liemens apimtis – kas 3 cm. Berniukų ir mergaičių figūros suskirstytos į dvi pilnumo 

grupes. 

 

3D: įvairaus amžiaus grupių vaikų (mergaičių) figūros 
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Kūdikystė 

iki 1 m. 

Lopšelinis  

1 ÷ 3 m. 

Ikimokyklinis  

3 ÷ 6,5 m. 

Jaunesnysis mokyklinis  

6,5 ÷ 11,5 m. 

Vyresnysis mokyklinis  

11,5 ÷ 15,5 m. 

Paauglystė  

15,5 ÷ 18 m. 

Suaugęs žmogus 

 

4.3 pav. Kūno proporcijų kaita 
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Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje išskiriama viena pilnumo grupė, o jaunesniojo, 

vyresniojo mokyklinio ir paauglių grupėse – dvi pilnumo grupės.  

Pirmajai pilnumo grupei priklauso:  

1. Tipinės berniukų figūros, kurių krūtinės apimtys yra 52÷104 cm, liemens 

apimtys – 48÷84 cm; 

2. Mergaičių – tipinės figūros, kurių krūtinės apimtys 52÷104 cm, liemens 

apimtys – 48÷78 cm.  

II-ai pilnumo grupei priskiriamos tipinės vaikų figūros, kurių krūtinės apimtys yra 

60÷104 cm, liemens apimtys: berniukų – 57÷90 cm, mergaičių – 57÷84 cm.  

Berniukų tipinių figūrų dydžių klasifikacijoje drabužiams konstruoti 

rekomenduojamos 105, o mergaičių – 95 tipinės figūros (žr. 4.1, 4.2 ir 4.3 lenteles). Ši klasifikacija 

vaikų figūras atitinka apie 85%. 

 

         Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais, atlikite vaikiškų drabužių 

asortimento analizę. Paanalizuokite drabužius kūdikiams, lopšelinio, ikimokyklinio, 

mokyklinio ir paauglių amžiaus grupėms.  

Pateikite nuotraukų ir pastebėjimus aprašykite.  

Darbas gali būti pateikiamas įvertinti. 

 

4.1 lentelė. Vaikų tipinių figūrų paskirstymas 

Amžiaus grupė Amžius Ūgis (cm) Krūtinės apimtis Kr III (cm) 

Lopšelinio Iki 3 metų 74 

80 

86 

92 

44, 48 

48, 52 

48, 52 

52 

Ikimokyklinio Nuo 3 iki 7 metų 98 

104 

110 

116 

52 

52, 56 

52, 56, 60 

56, 60 

Jaunesniojo mokyklinio Nuo 7 iki 11 metų 122 

128 

134 

140 

60, 64 

60, 64 

60, 64, 68 

64, 68, 72 

Vyresniojo mokyklinio Nuo 11 iki 14,5 metų 146 

152 

158 

164 

68, 72, 76 

72, 76, 80 

76, 80 

80 

Paauglės Nuo 14,5 iki 18 metų 152 

158 

164 

170 

176 

84, 88 

84, 88, 92, 96, 100, 104 

84, 88, 92, 96, 100, 104, 108 

88, 92, 96, 100, 104, 108 

92, 96, 100 
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4.2 lentelė. Mergaičių tipinių figūrų klasifikacija, taikoma drabužiams projektuoti 

Pilnumo grupė 

Pirmoji                                                                                      Antroji 
Krūtinės 

trečioji 

apimtis 

52 56 60 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 

Liemens 

apimtis 

48 51 54 51 54 57 60 57 60 63 66 69 72 75 78 57 60 63 66 63 66 69 72 75 78 81 84 

Amžiaus 

grupė 

(metų) 

 

Ūgis  

1-oji gr. 

Ikimo-

kyklinio 

(3,0–6,5) 

98 

104 

110 

 

98 

104 

110 

116 

 

 

110 

116 

                        

2-oji gr. 

Jaunesniojo 

mokyklinio 

(6,5–11,5) 

   122 

128 

134 

122 

128 

134 

140 

146 

 

 

134 

140 

146 

 

 

 

140 

146 

        122 

128 

134 

122 

128 

134 

140 

146 

 

 

134 

140 

146 

 

 

 

140 

146 

        

3-ioji gr. 

Vyresniojo 

mokyklinio 

(11,5–16,5) 

       146 

152 

158 

164 

 

152 

158 

164 

 

152 

158 

164 

         146 

152 

158 

164 

 

152 

158 

164 

 

152 

158 

164 

     

4-oji gr. 

Paauglių 

(16,5–18) 

          158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 

       158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 

158 

164 

170 

176 
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4.3 lentelė. Pagrindiniai vaikiškų figūrų matmenys 

Metai ir  

ūgis 

M 

B 

2-3 

92 

3 

98 

4 

104 

5 

110 

6 

116 

7 

122 

8 

128 

9 

134 

10-14 

140 

 

146 

 

152 

 

158 

 

164 

Krūtinės  

apimtis 

M 

B 

26 

26,5 

26 

27,5 

28 

28,5 

28 

29,5 

30 

30,5 

30 

31,5 

32 

33 

34 

34,5 

36 

36 

36 

37,5 

38 

39 

42 

42 

42 

43,5 

Kaklo apimtis M 

B 

13,2 13,7 13,8 14,1 14,4 14,5 15 15,4 16 

16,5 

16,5 

17 

17 

17,5 

17,5 

18 

18 

18,5 

Liemens 

apimtis 

M 

B 

26,5 27 27 28 

28,5 

29 

29,5 

29,5 

30 

30 

30,5 

30,5 

31,5 

31 

32,5 

31,5 

33,5 

32 

34,5 

33 

35,5 

34 

36,5 

Klubų apimtis M 

B 

28 29 30 31 32,5 

32 

34 

34,5 

35,5 

35 

37 

36,5 

39 

38 

40,5 

39,5 

42 

41 

44,5 

42,5 

46 

45,5 

Krūtinės plotis M 

B 

11 11,4 11,6 12 13,1 13,2 

13,8 

13,9 

14,3 

14,5 

14,9 

15 

15 

15,7 

15,9 

16 

16 

16,7 

16,3 

17,8 

17 

Nugaros plotis M 

B 

11 11,4 11,8 12,2 13 13,1 

14 

13,7 

14,6 

14,3 

15,2 

14,9 

15,8 

15,5 

16,4 

15,6 

17 

16 

17,8 

17,3 

18,6 

Nugaros ilgis 

nuo 7-to 

slankstelio 

M 

B 

22 13,2 24,4 25,6 26,8 28 

29 

29,2 

30 

30,4 

31,5 

31,6 

33 

32,8 

34,4 

34 

35 

36,6 

38,4 

38 

39 

Peties plotis M 

B 

7 7,4 7,8 8,2 8,6 9 

9,5 

9,5 

10 

10 

10,5 

10,5 

11 

11 

11,5 

11,5 

12 

11,8 

12,5 

12,5 

13,1 

Rankos ilgis M 

B 

32 34,5 37 39,5 42 45 47 49 52 54 56 58 59 

Žąsto apimtis M 

B 

18 18,4 18,4 19,2 19,6 20 20,8 21,6 22,4 23,2 24 

24,8 

24,8 

25,8 

25,6 

26,8 

Riešo apimtis M 

B 

13 13,2 13,4 13,6 13,8 14 14,2 14,4 14,8 15,2 

15,4 

15,6 

15,8 

16 

16,2 

16,4 

16,6 

Pažasties gylis M 

B 

12,6 13,2 13,8 14,4 15 15,6 13,2 

16,6 

16,8 

17,4 

17,4 

18,2 

18 

19 

18,6 

19,8 

19,2 

20,8 

20,5 

21,6 

Klubų aukštis M 

B 

11,4 12 12,6 13,2 13,8 14,4 15 15,6 16,2 16,8 17,4 17,8 

18 

18 

18,8 

Atstumas iki 

kelių ir apačios 

M 

B 

31 

22,2 

33 

22,3 

35 

23 

37 

24,6 

39 

25,6 

41 

27 

44 

28,5 

46 

28,9 

48 

30,2 

50 

31,7 

52 

32,8 

54 

34,5 

56 

35,5 

Sėdmenų 

aukštis 

M 

B 

16,5 17,3 18,1 18,9 19,7 20,8 

20,4 

21,6 

21,2 

22,4 

22 

23,2 

22,8 

24 

23,6 

24,8 

24,4 

26 

25,2 

27 

26,2 

Žingsnio ilgis M 

B 

38 42 45 48 52 55 58 61 65 68 71 74 76 

77 

Rankovės plotis 

apačioje 

M 

B 

10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,5 12 12,5 13 13,5 13,8 14 

Kelnių apačios 

plotis 

M 

B 

15- 

16 

16- 

16,5 

16,5 

-17 

17- 

17,5 

17- 

17,5 

17,5 

-18 

18- 

19 

19- 

20 

20- 

20,5 

20,5 

-21 

21- 

21,5 

21,5 

-22 

22- 

22,5 

Krūtinės įsiuvo 

plotis 

M 

B 

       2-3 2-3 2-3 3-4 4-5 5-6 

4.1.1.5. Vaikų figūrų matavimas 

Vaikų figūros yra matuojamos taip pat, kaip ir suaugusiųjų. Skirtumas tik toks, kad 

mažesnieji vaikai yra judresni ir dažnai drovūs, todėl juos įkalbėti matuotis yra sudėtingiau. Todėl, 

jeigu figūra apytiksliai atitinka tipinius vaikų dydžius, galima matuoti tik ūgį, III krūtinės ir liemens 

apimtis. Kitus duomenis, reikalingus konstravimui, galima užsirašyti iš vaikų tipinių figūrų 

matmenų lentelių. 

4.4 paveikslėlyje yra pateikiama vaikų figūrų matavimo seka ir schemos. Ilgio ir 

aukščio matams užrašomas visas dydis, o apimties ir pločio – pusė dydžio. 

       Pagal galimybes išmatuokite skirtingų amžiaus grupių vaikų figūras. 

Duomenis užrašykite ir palyginkite juos su tipinių vaikų figūrų matmenų lentelėse 

esančiais duomenimis. 

 



Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas 

6 modulis. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

172 

 

 
 

1) ūgis 

 
2) kaklo pagrindo apimtis 

3) krūtinės apimtis 

4) liemens apimtis 

5) klubų apimtis 

 
 

6) nugaros ilgis nuo 7-to 

kaklo slankstelio 

 
 

7) petinio drabužio ilgis 

 
 

8) nugaros plotis 

 
 

9) krūtinės plotis 

 
 

10) rankos ilgis 

 
 

11) sijono ilgis 

 
 

12) kelnių ilgis 

 

4.4 pav. Vaikiškų figūrų matavimas 
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4.1.2. Drabužių konstravimas lopšelinio amžiaus grupės vaikams 

 

Palto bazinės konstrukcijos brėžinio mergaitei sudarymas, figūros matmenys  
 

 
4.5 pav. Lopšelinio amžiaus grupės mergaitės palto 

modelio eskizas 

 

Lopšelinio amžiaus grupės vaikams 

paltuko bazinė konstrukcija sudaroma, remiantis 

4.5 paveikslėlyje pateiktu modelio eskizu.  

Pagal 4.4, 4.5 ir 4.6 lentelių duomenis 

nubraižomas palto konstrukcinis brėžinys (žr. 

4.6 pav.). 

Pagal 4.7 lentelės duomenis nubraižoma 

palto vienasiūlė rankovė (žr. 4.7 pav.). 

 

PASTABA. Konstrukciniai brėžiniai 

sudaromi be užlaidų siūlėms ir palankoms. 

 

  

4.4 lentelė. Figūros matmenys 

(Amžius 1÷2 metai; Ūgis - 60÷80 cm; Kr ap - 44÷48 cm) 

 

Eil. 

Nr. 
Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

1.  Ūgis Ū 60÷80 

2.  Krūtinės trečioji apimtis (toliau krūtinės apimtis) Kr III ap (Kr ap) 22,0 

3.  Nugaros ilgis nuo 7-to kaklo slankstelio N i 7 20,0 

4.  Drabužio ilgis petiniams drabužiams D i 30,0 

5.  Rankos ilgis R i 22,0 

 

4.5 lentelė. Laisvumo priedai
43

 

Eil. Nr. Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

1.  Priedas krūtinės apimčiai P kr ap 12,0 

2.  Priedas pažasties pločiui P paž pl 1,5 

3.  Priedas priekaklio pločiui P prkl pl 2,5 

4.  Priedas rankovės pločiui P r pl 1,0 

 

4.6 lentelė. Lopšelinio amžiaus grupės mergaitės palto bazinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

            TINKLELIO SUDARYMAS:  

1.  Drabužio ilgis P A D i 30,0 30,0 ↓ 

2.  Liemens linija P L N i 7 20,0 20,0 ↓ 

3.  Krūtinės linija P K N i 7 / 2 + 3,0 20,0 / 2 + 3,0 13,0 ↓ 

                                                           
43

 Laisvumo priedai, parinkti iš vaikiškų drabužių priedų laisvumui krūtinės, liemens ir klubų linijose lentelės, vaikiškų 

drabužių priedų laisvumui žąsto apimčiai. Žr. Priedai, Laisvumo priedų lentelės, 5 ir 6 lentelės. 
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

4.  Drabužio plotis P P1 Kr ap + P kr ap 22,0 + 12,0 34,0 → 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

4.6 lentelės tęsinys 

5.  Pusė gaminio K K4 K K1 / 2 34,0 / 2 17,0 → 

6.  Pažasties plotis K2 K3 (Kr ap + P kr ap) / 4 

+ 1,5 

34,0 / 4 + 1,5 10,0 → 

7.  Pusė pažasties pločio K4 K2 

K4 K3 

Paž.pl / 2 10,0 / 2 5,0 ← 

→ 

           NUGAROS KONSTRAVIMAS:  

8.  Priekaklio plotis P P4 Kr ap / 10 + 2,5 

Arba Ka ap / 3 + 1,5 

22,0 / 10 + 2,5 4,7 → 

9.  Priekaklio aukštis P4 P5 - - 1,5 ↑ 

10.  Peties aukštis P2 P6 - - 1,0 ↓ 

11.  Pagalbinė atkarpa P6 P7 - - 1,0 → 

12.  Pažasties lietimosi 

taškas 

K2 O K2 P6 / 2 12,0 / 2 6,0 ↑ 

13.  Pažasties lietimosi 

taško atitraukimas 

O O1 - 1,0 1,0 → 

14.  Taškus P7, O1 ir K4 sujungti lenkta linija.  

           PRIEKIO KONSTRAVIMAS:  

15.  Priekio linijos 

pasvirimas (dėl vaiko 

laikysenos – 

atsikišusio pilvuko) 

L1L5 - 1,0 1,0 → 

16.  Taškus K1 ir L5 sujungti tiesia linija, pratęsiant ją iki pečių ir apačios linijų.  

17.  Priekio ilgis P8 P9 - 1,5 1,5 ↑ 

18.  Priekaklio plotis, gylis P9 P10 

P9 P11 

P P4 - 4,7 ← 

↓ 

19.  Peties aukštis P3 P12 - 2,0 2,0 ↓ 

20.  Peties plotis priekyje P10 P13 P5 P7 – 0,5 8,5 – 0,5 8,0  

21.  Pažasties lietimosi 

taškas 

K3 O2 K3 P12 / 2 - - ↑ 

22.  Taškus P13, O2 ir K4 sujungti lenkta linija.  

           ŠONINIŲ KRAŠTŲ BRAIŽYMAS: 

23.  Išplatinimas liemens 

linijoje 

L2 L3 

L2 L4 

- 1,0 1,0 ← 

→ 

           APAČIOS BRAIŽYMAS: 

24.  Priekio apačios linija A3 A4 - 2,0  2,0 ↓ 

           UŽSEGIMO BRAIŽYMAS: 

a) Priekinio krašto braižymas: 

25.  Užkeitimo dydis 

vienaeiliam užsegimui 

P11 S Formuoti nuo 

pasvirosios priekio 

vidurio linijos 

2,0 – 2,5 2,0 → 

b) Kilpų žymėjimas:  

kilpų vieta ir skaičius priklauso nuo modelio. 

26.  Viršutinė kilpa P11 S0 ¾ sagos skersmens  1,5 1,5 ↓ 

27.  Kilpos pradžia - 0,5 cm nuo priekio 

vidurio linijos priekio 

krašto link 

0,5 0,5 → 

28.  Kilpos ilgis - Sagos skersmuo + 

0,2÷0,5 

1,5 1,5 ← 

29.  Paskutinė kilpa - Ties liemens linija  - - - 
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

30.  Antra kilpa - Atstumas tarp pirmos ir 

paskutinės kilpos / 2 
- - ↓ 

4.6 lentelės pabaiga 

 

 
4.6 pav. Lopšelinio amžiaus grupės mergaitės palto bazinės 

konstrukcijos brėžinys 

 
4.7 pav. Lopšelinio amžiaus grupės mergaitės 

palto rankovės bazinės konstrukcijos brėžinys 

 

 

4.7 lentelė. Lopšelinio amžiaus grupės mergaitiško palto rankovės bazinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

1.  Pusė rankovės pločio  G G1 

 

Kr ap / 2 + P r pl 22,0 / 2 + 1,0 12,0 ← 

2.  Rankovės plotis R pl G G1 × 2 12,0 × 2 24,0 - 

3.  Rankovės apvalos aukštis G G2 Pusė rankovės 

pločio – 4,0 

12,0 – 4,0 8,0 ↓ 

4.  Rankovės ilgis G A R i - 22,0 ↓ 

5.  Kontrolinio įkirpio vieta 

rankovės apvalos 

viduryje 

G G0 G G1 / 2 

 

12,0 / 2 6,0 ← 

6.  Pagalbiniai taškai - G G1 / 4 12,0 / 4 3,0 - 

7.  Pažasties lietimosi taškas 

apvalos nugarinėje dalyje 

G3 O G1 G3 / 2 8,0 / 2 4,0  ↑ 

8.  Pagalbinis taškas O O1 - 1,5 1,5 ← 

9.  Pažasties lietimosi taškas 

apvalos priekinėje dalyje 

G2 O2 G G2 / 4 8,0 / 4 2,0  ↑ 

10.  Pagalbinis taškas O2 O3 - 1,0 1,0 → 

11.  Rankovės pločio dalis 

priekinėje pusėje 

G2 G4 G G1 / 2 – 1,0 12,0 / 2 – 1,0 5,0 → 

12.  Rankovės pločio dalis 

nugarinėje pusėje 

G3 G5 G G1 / 2 + 1,0 12,0 / 2 + 1,0 7,0 ← 

13.  Rankovės plotis apačioje A A1 R pl / 3 + 1,5 24,0 / 3 +1,5 9,5 ← 
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

14.  Rankovės apačios 

nuolaidumas 

A1 A2 - 1,5 2,5 ↓ 

15.  Rankovės pločio apačioje 

dalis priekinėje pusėje 

A A3 A A1 / 2 – 1,0 9,5 / 2 – 1,0 3,75 → 

16.  Rankovės pločio apačioje 

dalis nugarinėje pusėje 

A2 A4 A A1 / 2 + 1,0 9,5 / 2 + 1,0 5,75 ← 

17.  Rankovės kontūrus formuoti analogiškai kaip ir kitų vienasiūlių rankovių. Lenktas linijas nubraižyti pagal 
brėžinyje nurodytus įlenkimų dydžius. 

 

Apykakles vaikiškiems drabužiams galima sukonstruoti taip pat, kaip ir suaugusiems 

(žr. 6 modulis “Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu siuvimas”, Palto atlenktinės 

apykaklės užsegimui iki viršaus konstravimas, 14 modulis „Tekstilės gaminių konstrukcijų techninis 

modeliavimas“, „Apykaklių konstrukcinis modeliavimas“). 

 

Parengtas etalonas: Lopšelinio amžiaus grupės palto bazinės konstrukcijos. 

 

 

         Naudodamiesi pateiktais duomenimis ir aprašymu, nubraižykite mąsteliu 1:4 lopšelinio 

amžiaus grupės mergaitės palto ir vienasiūlės rankovės bazines konstrukcijas.  

 

 

4.1.3. Drabužių konstravimas ikimokyklinio amžiaus grupės vaikams 

 

Palto bazinės konstrukcijos brėžinio mergaitei sudarymas, figūros matmenys. 

 
 

 
4.8 pav. Ikimokyklinio amžiaus grupės mergaitės palto 

modelio eskizas 

Ikimokyklinio amžiaus grupės vaikams 

palto bazinė konstrukcija sudaroma, remiantis 

4.8 paveikslėlyje pateiktu modelio eskizu.  

Pagal 4.8, 4.9 ir 4.10 lentelių duomenis 

nubraižomas palto konstrukcinis brėžinys (žr. 

4.9 pav.). 

Pagal 4.11 lentelės duomenis 

nubraižoma palto vienasiūlė rankovė (žr. 4.10 

pav.). 

 

PASTABA. Konstrukciniai brėžiniai 

sudaromi be užlaidų siūlėms ir palankoms. 
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4.8 lentelė. Figūros matmenys 

(Amžius – 3÷6 metai; ūgis – 110 cm; kr. apimtis – 56 cm) 

 

Eil. 

Nr. 

Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

1.  Ūgis Ū 110 

2.  Kaklo pagrindo apimtis Ka ap 13,5 

3.  Krūtinės trečioji apimtis (toliau krūtinės apimtis) Kr III ap (Kr ap) 28,0 

4.  Liemens apimtis L ap 26,0 

5.  Nugaros ilgis nuo 7-to kaklo slankstelio N i 7 23,0 

6.  Nugaros plotis N p 12,5 

7.  Peties plotis P p 9,0 

8.  Drabužio ilgis petiniams drabužiams D i 45,0 

9.  Rankos ilgis R i 33,0 

 

4.9 lentelė. Laisvumo priedai 

Eil. 

Nr. 
Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

1.  Priedas krūtinės apimčiai P kr ap 10,0 

2.  Priedas pažasties pločiui P paž pl 1,5 

3.  Priedas priekaklio pločiui P prkl pl 1,5 

4.  Priedas rankovės pločiui P r pl 3,0 

 

4.10 lentelė. Ikimokyklinio amžiaus grupės mergaitiško palto bazinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

            TINKLELIO SUDARYMAS:  

1.  Drabužio ilgis P A D i 45,0 45,0 ↓ 

2.  Liemens linija P L N i 7 23,0 23,0 ↓ 

3.  Krūtinės linija P K N i 7 / 2 + 2,0 23,0 / 2 + 2,0 13,5 ↓ 

4.  Drabužio plotis P P1 Kr ap + P kr ap 28,0 + 10,0 38,0 → 

5.  Pažasties plotis K2 K3 (Kr ap + P kr ap) / 

4 + 1,5 

38,0 / 4 + 1,5 11,0 → 

6.  Nugaros plotis P P2 N p + 1,5 (0,5÷1,5) 12,5 + 1,5 14,0 → 

7.  Priekio plotis P1 P3 N p – 1,0 14,0 – 1,0 13,0 ← 

8.  Pusė pažasties pločio K2 K4 Paž.pl / 2 11,0 / 2 5,5 → 

           NUGAROS KONSTRAVIMAS:  

9.  Nugaros vidurio linija L L0 - 1,0 1,0 → 

10.  Priekaklio plotis P P4 Ka ap / 3 + 1,5 13,5 / 3 + 1,5 6,0 → 

11.  Priekaklio aukštis P4 P5 - - 2,0 ↑ 

12.  Peties aukštis P2 P6 - - 1,0 ↓ 

13.  Peties plotis P5 P7 P p + 1,0÷1,5 9,0 + 1,5 10,5  

14.  Peties įsiuvo braižymas: 

a) Vieta 

b) Dydis 

c) Ilgis  

 

 

 

 

Nuo P5 – 2,5 cm 

1,0÷1,5 

5,0÷6,0 

 

 

- 

1,5 

6,0 

 

 

- 

1,5 

6,0 

 

 

 

 

↓ 

15.  Pažasties lietimosi taškas K2 O K2 K4 + 1,0 5,5 + 1,0 6,5 ↑ 

16.  Pažasties lietimosi taško 

atitraukimas 

O O1 - 1,0 1,0 → 

17.  Taškus P7, O1 ir K4 sujungti lenkta linija.  
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

           PRIEKIO KONSTRAVIMAS: 

18.  Priekio linijos pasvirimas  L1L5 - 1,0 1,0 → 

19.  Taškus K1 ir L5 sujungti tiesia linija, pratęsiant ją iki pečių ir apačios linijų.  

20.  Priekio ilgis P8 P9 1,5÷2,0 2,0 2,0 ↑ 

21.  Priekaklio plotis P9 P10 P P4 arba P9 P30 / 2 11,4 /2 5,7 ← 

22.  Priekaklio gylis P9 P11 P9 P10 + 0,5 5,7 + 0,5  6,2 ↓ 

23.  Peties aukštis P3 P12 - 2,0 2,0 ↓ 

24.  Peties plotis priekyje P10 P13 P p - 9,0  

25.  Pažasties lietimosi taškas K3 O2 K3 K4 – 1,0 5,5 – 1,0 4,5 ↑ 

26.  Taškus P13, O2 ir K4 sujungti lenkta linija.  

           ŠONINIŲ KRAŠTŲ IR APAČIOS BRAIŽYMAS: 

27.  Išplatinimas apačios linijoje 

nugaros detalei 

A2 A5 

 

- 2,0 2,0 → 

28.  Išplatinimas apačios linijoje 

priekio detalei 

A2 A6 

 

- 3,0 3,0 ← 

29.  Priekio apačios linija A3 A4 - 2,0  2,0 ↓ 
4.10 lentelės pabaiga 

 

 
4.9 pav. Ikimokyklinio amžiaus grupės mergaitės palto bazinės 

konstrukcijos brėžinys 

 
4.10 pav. Ikimokyklinio amžiaus grupės 

mergaitės palto rankovės bazinės konstrukcijos 

brėžinys 
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4.11 lentelė. Ikimokyklinio amžiaus grupės mergaitiško palto rankovės bazinės konstrukcijos  

atkarpų skaičiuotė 

 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo 

formulė 
Skaičiavimas 

Reikšmė

, cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

1.  Pusė rankovės pločio  G G1 

 

Pž pl + 3,0 11,0 + 3,0 14,0 ← 

2.  Rankovės plotis R pl G G1 × 2 14,0 × 2 28,0 - 

3.  Rankovės apvalos 

aukštis 

G G2 Pusė rankovės 

pločio – 3,0 

14,0 – 3,0 11,0 ↓ 

4.  Rankovės ilgis G A R i - 33,0 ↓ 

5.  Alkūnės linija G Al R i / 2 + 3,0 33,0 / 2 + 3,0 19,5 ↓ 

6.  Kontrolinio įkirpio 

vieta rankovės apvalos 

viduryje 

G G0 G G1 / 2 

 

14,0 / 2 7,0 ← 

7.  Pagalbiniai taškai - G G1 / 4 14,0 / 4 3,5 - 

8.  Pažasties lietimosi 

taškas apvalos 

nugarinėje dalyje 

G3 O G1 G3 / 2 11,0 / 2 5,5  ↑ 

9.  Pagalbinis taškas O O1 - 1,5 1,5 ← 

10.  Pažasties lietimosi 

taškas apvalos 

priekinėje dalyje 

G2 O2 G G2 / 4 11,0 / 4 2,75  ↑ 

11.  Pagalbinis taškas O2 O3 - 1,0 1,0 → 

12.  Rankovės pločio dalis 

priekinėje pusėje 

G2 G4 G G1 / 2 – 1,0 14,0 / 2 – 1,0 6,0 → 

13.  Rankovės pločio dalis 

nugarinėje pusėje 

G3 G5 G G1 / 2 + 1,0 14,0 / 2 + 1,0 8,0 ← 

14.  Rankovės apačios kontūras formuojamas rankovės vidurio linijos atžvilgiu. Rankovės vidurio linija 

brėžiama iš taško G0 iki rankovės apačios linijos. 

15.  Pusė rankovės pločio 

apačioje 

- R pl / 3 + 1,5 28,0 / 3 +1,5 11,0  

16.  Rankovės pločio 

apačioje dalis 

priekinėje pusėje 

A0 A1 Pusė rankovės 

pločio apačioje – 

1,0 

11,0 – 1,0 10,0 → 

17.  Rankovės pločio 

apačioje dalis 

nugarinėje pusėje 

A0 A2 Pusė rankovės 

pločio apačioje + 

1,0 

11,0 + 1,0 12,0 ← 

18.  Rankovės kontūrus formuoti analogiškai kaip ir kitų vienasiūlių rankovių. Lenktas linijas nubraižyti 

pagal brėžinyje nurodytus įlenkimų dydžius. 

4.11 lentelės pabaiga 

 

Parengtas etalonas: ikimokyklinio amžiaus grupės palto bazinės konstrukcijos 

 

         Naudodamiesi pateiktais duomenimis ir aprašymu, masteliu 1:4 nubraižykite 

ikimokyklinio amžiaus grupės mergaitiško palto ir vienasiūlės rankovės bazines 

konstrukcijas.  
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4.1.4. Drabužių konstravimas jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams 

 

Palto bazinės konstrukcijos brėžinio mergaitei sudarymas, figūros matmenys. 

 

 

 
4.11 pav. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus grupės 

mergaitės palto modelio eskizas 

Jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio 

amžiaus grupės vaikams palto bazinė 

konstrukcija sudaroma, remiantis 4.11 

paveikslėlyje pateiktu modelio eskizu.  

Pagal 4.12, 4.13 ir 4.14 lentelių 

duomenis nubraižomas palto konstrukcinis 

brėžinys (žr. 4.12 pav.). 

Pagal 4.15 lentelės duomenis 

nubraižoma palto dvisiūlė rankovė (žr. 4.13, 

4.14 pav.). 

Šio amžiaus grupės mergaitėms palto 

bazinę konstrukciją galima sudaryti remiantis 

Moteriško palto konstravimas, kadangi jų 

figūrų ypatumai yra labai panašūs į suaugusiųjų 

figūras. 

 

PASTABA. Konstrukciniai brėžiniai 

sudaromi be užlaidų siūlėms ir palankoms. 
 

 

 

4.12 lentelė. Figūros matmenys 

(Jaunesnysis mokyklinis amžius – 7÷11 metai, vyresnysis – 11÷14,5 metų) 

 

Eil. 

Nr. 

Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

1.  Kaklo pagrindo apimtis Ka ap 16,0 

2.  Krūtinės trečioji apimtis (toliau krūtinės 

apimtis) 

Kr III ap (Kr 

ap) 

36,0 

3.  Liemens apimtis L ap 30,0 

4.  Klubų apimtis Kl ap 42,0 

5.  Krūtinės plotis Kr p 14,0 

6.  Nugaros plotis N p 15,0 

7.  Nugaros ilgis nuo 7-to kaklo slankstelio N i 7 31,5 

8.  Drabužio ilgis petiniams drabužiams D i 75,0 

9.  Nugaros ilgis N i 33,5 

10.  Priekio ilgis P i 33,5 

11.  Peties plotis P p 11,5 

12.  Rankos ilgis R i 50,0 

13.  Žąsto apimtis Ž ap 23,5 
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4.13 lentelė. Laisvumo priedai 

 

Eil. 

Nr. 
Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 

1.  Priedas krūtinės apimčiai P kr ap 10,0 

2.  Priedas klubų apimčiai P kl ap 10,0 

3.  Priedas pažasties pločiui P paž pl 1,5 

4.  Priedas priekaklio pločiui P prkl pl 1,5 

5.  Priedas rankovės pločiui P r pl 12,5 

 

 

4.14 lentelė. Jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupės mergaitiško palto bazinės 

konstrukcijos atkarpų skaičiuotė 

 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

            TINKLELIO SUDARYMAS:  

1.  Drabužio ilgis P A D i 75,0 75,0 ↓ 

2.  Liemens linija P L N i 7 31,5 31,5 ↓ 

3.  Krūtinės linija P K N i 7 / 2 + 4,0 31,5 / 2 + 4,0 19,8 ↓ 

4.  Klubų linija L Kl N i 7 / 2 – 2,0 31,5 / 2 – 2,0 13,8 ↓ 

5.  Drabužio plotis P P1 Kr ap + P kr ap 36,0 + 10,0 46,0 → 

6.  Pažasties plotis K2 K3 (Kr ap + P kr ap) / 4 + 

1,5 

46,0 / 4 + 1,5 13,0 → 

7.  Priedai Kr p ir N p skaičiuojami taip pat, kaip ir moteriškam paltui: 

                        N p + Paž. pl. + Kr p = 15,0 + 13,0 + 14,0 = 42,0 

                        P P1 – 42,0 = 46,0 – 42,0 = 4,0 

Gautą skirtumą paskirstome po lygiai N p ir Kr p:  

                        N p + 2,0 = 15,0 + 2,0 = 17,0 

                        Kr p + 2,0 = 14,0 + 2,0 = 16,0 

8.  Nugaros plotis P P2 N p + 2,0   15,0 + 2,0 17,0 → 

9.  Priekio plotis P1 P3 Kr p + 2,0 14,0 + 2,0 16,0 ← 

10.  Pusė pažasties pločio K2 K4 Paž.pl / 2 13,0 / 2 6,5 → 

           NUGAROS KONSTRAVIMAS:  

11.  Nugaros vidurio linija L L0 - 1,0 1,0 → 
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Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

4.14 lentelės tęsinys 

20.  Priekaklio plotis P P4 Ka ap / 3 + 1,5 16,0 / 3 + 1,5 6,8 → 

21.  Priekaklio aukštis P4 P5 - - 2,0 ↑ 

22.  Peties aukštis P2 P6 - - 1,0 ↓ 

23.  Peties plotis P5 P7 P p + 1,5 11,5 + 1,5 13,0  

24.  Peties įsiuvo braižymas: 

a) Vieta 

b) Dydis 

c) Ilgis  

 

 

 

Nuo P5 – 3,0 cm 

1,5 

6,0÷7,0 

 

- 

1,5 

7,0 

 

- 

1,5 

7,0 

 

 

 

↓ 

25.  Pažasties lietimosi taškas K2 O K2 K4 + 1,5 6,5 + 1,5 8,0 ↑ 

26.  Pažasties lietimosi taško 

atitraukimas 

O O1 - 1,0 1,0 → 

27.  Taškus P7, O1 ir K4 sujungti lenkta linija. 

           PRIEKIO KONSTRAVIMAS: 

28.  Priekio ilgis P1 P8 2,0÷2,5 2,5 2,5 ↑ 

29.  Liemens linija L1 L4 - 1,0 1,0 ↓ 

30.  Priekaklio plotis P8 P9 P P4  6,8 6,8 ← 

31.  Priekaklio gylis P8 P10 P8 P9 + 1,0 6,8 + 1,0  7,8 ↓ 

32.  Krūtinės įsiuvo smaigalio 

taškas 

K1 C K1 K3 / 2 16,0 / 2 8,0 ← 

33.  Peties aukštis P3 P12 - 3,0 3,0 ↓ 

34.  Krūtinės įsiuvo plotis P12 P13 Kr ap / 10 36,0 / 10 3,6 ← 

35.  Peties plotis priekyje P11 P13 P p - 11,5  

36.  Taškus P9, C ir P11 sujungti tiesiomis linijomis. 

37.  Pažasties lietimosi taškas K3 O2 P12 K3 / 4 + 0,5 16,7 / 4 + 0,5 4,7 ↑ 

38.  Taškus P13, O2 ir K4 sujungti lenkta linija. 

           ŠONINIŲ KRAŠTŲ BRAIŽYMAS: 

39.  Drabužio plotis klubų 

linijoje 
-  Kl ap + P kl ap 42,0 + 10,0 52,0 -  

40.  Išplatinimas klubų linijoje 

nugaros ir priekio 

detalėms  

Kl2 Kl3 

Kl2 Kl4 

 

((K lap + P k lap) – (Kl0 

Kl1)) / 2 

((42,0 + 10,0) 

– (45,0)) / 2 = 

7,0 / 2 

3,5 → 

← 

           APAČIOS BRAIŽYMAS: 

41.  Priekio apačios linija A1 A2 1,5÷2,0 2,0  2,0 ↓ 

           UŽDĖTINĖS KIŠENĖS BRAIŽYMAS: 

42.  Kišenės vieta L3 N -  6,0 6,0 ↓ 

43.  Kišenės vidurio taškas N N0 -  1,0 1,0 → 

44.  Kišenės angos plotis N1 N2 Kr ap / 10 + 9,0 36,0 / 10 + 9,0 13,0 ← 

45.  Kišenės ilgis (lygiagrečiai 

priekiniam kraštui) 

N1 N3 N1 N2 + 2,0 13,0 + 2,0 15,0 ↓ 

46.  Kišenės plotis apatiniame 

jos krašte 

N3 N4 N1 N2 + 1,0 13,0 + 1,0 14,0 ← 

47.  Sujungti gautus kišenės taškus tiesiomis linijomis ir užapvalinti apatinius kišenės kampus taip kaip 

parodyta 4.12 paveikslėlyje. 

4.14 lentelės pabaiga 

 

 

 

 

 

 



Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas 

6 modulis. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

183 

 

 
4.12 pav. Jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupių mergaitės 

palto bazinės konstrukcijos brėžinys 

 
 

4.13 pav. Jaunesniojo ir vyresniojo 

mokyklinio amžiaus grupių mergaitės 

palto rankovės pločio nustatymo 

brėžinys 

 
4.14 pav. Jaunesniojo ir vyresniojo 

mokyklinio amžiaus grupių mergaitės 

palto dvisiūlės su priekine ir alkūnine 

siūlėmis rankovės konstrukcijos 

brėžinys 
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4.15 lentelė. Jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupės mergaitiško palto dvisiūlės su priekine ir 

alkūnine siūlėmis rankovės bazinės konstrukcijos atkarpų skaičiuotė 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas Žymėjimas Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 

Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

            BAZINIO TINKLELIO BRAIŽYMAS: 

1.  Pusė rankovės pločio  G G1 

 

O3 O4  

(Atkarpa nubrėžiama 

taip pat, kaip ir kituose 

suaugusiųjų petinių 

drabužių brėžiniuose) 

Iš pagrindinio 

palto brėžinio 

18,0 ↓ 

2.  Rankovės plotis R pl G G1 × 2 18,0 × 2 36,0 - 

3.  Rankovės apvalos aukštis G G2 Pusė rankovės pločio – 

3,0 

18,0 – 3,0 15,0 ↓ 

4.  Rankovės ilgis G A R i - 50,0 ↓ 

5.  Alkūnės linija G Al R i / 2 + 4,0 50,0 / 2 + 4,0 29,0 ↓ 

            APVALOS BRAIŽYMAS 

6.  Kontrolinio įkirpio vieta 

rankovės apvalos viduryje 

G G0 G G1 / 2 

 

18,0 / 2 9,0 ← 

7.  Pagalbiniai taškai - G G1 / 4 18,0 / 4 4,5 - 

8.  Pažasties lietimosi taškas 

apvalos nugarinėje dalyje 

G1 O G G2 / 3 18,0 / 3 6,0 ↓ 

9.  Pažasties lietimosi taškas 

apvalos priekinėje dalyje 

G2 O2 K3 O2 Iš pagrindinio 

palto brėžinio 

4,7 ↑ 

10.  Rankovės priekinio 

perlinkio dydis alkūnės 

lygyje 

Al Al1 1,0  - 1,0 ← 

11.  Priekinio perlinkio linija Tašką G2  sujungti su Al1, Al1 sujungti su A.  

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas Žymėjimas Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 

Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

4.15 lentelės tęsinys 

12.  Rankovės plotis apačioje A A1 R pl ap - 15,0 ← 

13.  Rankovės apačios 

nuolaidumas 

A1 A2 2,0  - 2,0 ↓ 

14.  Pagalbinė atkarpa Al4 Al5 1,0  - 1,0 → 

            PRIEKINĖS SIŪLĖS BRAIŽYMAS: 

15.  Priekinės siūlės vieta G2 G3 

G2 G4 

Al1 Al2   

Al1 Al3 

A A3 

A A4 

2,0 

 

- 2,0 → 

← 

           ALKŪNINĖS SIŪLĖS BRAIŽYMAS 

16.  Rankovės alkūninės siūlės 

vieta alkūnės linijoje 

Al4 Al5   

Al4 Al6 

 

1,0 - 1,0 → 

← 

17.  Liniją Al6 O1 brėžti iki susikirtimo su pratęsta linija G0 O, susikirtimo taškas – O1.  

18.  Pagalbinė atkarpa O1 O0   1,5 - 1,5 → 

19.  Pagalbinė atkarpa O0 O3   2,0 - 2,0 ← 

           PAŽASTIES LANKO BRAIŽYMAS 

20.  Pažasties vidurys rankovės 

apatinėje detalėje 

G6 G5 2,0 - 2,0 → 

21.  Rankovės apvalos, pažasties ir siūlių kontūrus formuoti analogiškai kaip ir kitų dvisiūlių rankovių. Lenktas linijas 

nubraižyti pagal brėžinyje nurodytus įlenkimų dydžius. 
 

Parengtas etalonas: jaunesniojo ir vyresniojo amžiaus grupių palto bazinės 

konstrukcijos 
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         Naudodamiesi pateiktais duomenimis ir aprašymu, masteliu 1:4 nubraižykite 

jaunesniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus grupės mergaitiško palto ir dvisiūlės 

rankovės bazines konstrukcijas.  

 

 

 

1) Į kokias grupes ir kuo remiantis yra skirstomos vaikų figūros? 

2) Kokie reikalavimai yra keliami vaikiškiems drabužiams? 

3) Kokie yra kūdikių drabužių ypatumai? 

4) Kokie yra lopšelinio amžiaus vaikiškų drabužių ypatumai? 

5) Kokie yra ikimokyklinio amžiaus vaikiškų drabužių ypatumai? 

6) Kokie yra mokyklinio amžiaus vaikiškų drabužių ypatumai? 

7) Kaip keičiasi žmogaus figūros proporcijos nuo jo gimimo? 

8) Kas būdinga lopšelinio amžiaus vaikų figūroms? 

9) Kas būdinga ikimokyklinio amžiaus vaikų figūroms? 

10) Kas būdinga mokyklinio amžiaus vaikų figūroms? 

11) Kas būdinga paauglių figūroms? 

12) Kokia yra vaikų figūrų tipologija? 

13) Kaip atliekamas vaikų figūrų matavimas? 
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PRIEDAI 
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1 PRIEDAS. Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su 

pamušalu asortimento analizė 
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1 lentelė. Moteriškų ir vaikiškų petinių drabužių su pamušalu asortimento analizė  

pagal išskirtus požymius 

Eil. 

Nr. 

Požymio 

pavadinimas 
Požymio apibūdinimas Požymio paveikslėlis 

1.  Siluetas  Tiesus 

 

http://fashion-

flats.com/8_waist_le

vel_dresses.html 

[2014-10-05]  

Pusiau prigludęs  

Prigludęs 

Trapecinis 

2.  Gaminio 

vertiklus 

skaidymas  

Be siūlių 

 
[18; p. 13] 

Viena siūlė 

Trys siūlės 

Penkios siūlės 

Šešios siūlės 

3.  Gaminio 

horizontalus 

skaidymas 

Su papetėmis 

 
http://www.h

m.com  

[2014-09-30]  

 
http://www.o

rlakiely.com 

[2014-09-30] 

 
http://www.r

omwe.com 

[2014-09-30] 

Su kirpimu liemens linijoje 

Su kirpimu klubų linijoje 

Su papetėmis ir kirpimu liemens (klubų) 

linijoje 

4.  Liemens 

linijos padėtis 

Natūralioje kūno vietoje 

 
http://fashion-

flats.com/8_waist_level_dresses.html 

[2014-10-05] 

Paaukštinta liemens linija 

Pažeminta liemens linija 

5.  Gaminio ilgis Iki klubų linijos (švarkai, puspalčiai) 

 
https://www.etsy.com [2014-10-05] 

Žemiau klubų linijos (švarkai, puspalčiai) 

Aukščiau (žemiau) kelio linijos (paltai) 

Kelių vidurio linijoje (paltai) 

Iki pusės blauzdų lygio (paltai) 

Iki čiurnos kauliukų (paltai) 

6.  Gaminio 

plotis apačioje 

klubų 

atžvilgiu 

Tiesus 

 
http://www.horsesandheels.com [2014-09-10] 

Siaurėjantis 

Platėjantis 

Figūrinė 

 

 

http://fashion-flats.com/8_waist_level_dresses.html
http://fashion-flats.com/8_waist_level_dresses.html
http://fashion-flats.com/8_waist_level_dresses.html
http://www.hm.com/
http://www.hm.com/
http://www.orlakiely.com/
http://www.orlakiely.com/
http://www.romwe.com/
http://www.romwe.com/
http://fashion-flats.com/8_waist_level_dresses.html
http://fashion-flats.com/8_waist_level_dresses.html
https://www.etsy.com/
http://www.horsesandheels.com/
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Eil. 

Nr. 

Požymio 

pavadinimas 
Požymio apibūdinimas Požymio paveikslėlis 

1 lentelės tęsinys 

7.  Gaminio 

apačios linijos 

forma 

Tiesi 

 
http://www.horsesandheels.com [2014-09-10] 

Figūrinė 

8.  Rankovių 

kirpimas 

Įsiūtinės dvisiūlės su priekine ir alkūnine 

siūlėmis 

 

 
[18; p. 10] 

Įsiūtinės dvisiūlės su viršutine ir apatine 

siūlėmis 

Reglano 

Ištisinio kirpimo (kimono) 

Marškininio  

9.  Pečių linija Natūrali  

 
[18; p. 10] 

Paaukštinta  

Pažeminta  

10.  Pečių linijos 

ilgis 

Natūralus  

 
[18; p. 10] 

Pailgintas  

Patrumpintas  

11.  Rankovės 

apvalos forma 

Klasikinė  

 
http://www.o

rlakiely.com 

[2014-09-30] 

 
http://fashion

infographics.

com/search/c

oat  

[2014-10-01] 

 
http://www.o

rlakiely.com 

[2014-09-30] 

Plokščia  

Erdvinė  

12.  Rankovės 

plotis 

pažasties 

gylio linijoje 

Siaura  

 
http://fashion-flats.com [2014-09-29] 

Vidutiniška  

Plati  

Labai plati  

13.  Rankovės 

forma 

Tiesi  

Platėjanti  

Siaurėjanti  

14.  Rankovės 

ilgis 

Trumpa (švarkai, vasariniai paltai, apsiaustai) 

    
http://www.thecollegeprepster.com/2013/06/h

ow-to-roll-sleeves-like-j-crew.html  

[2014-09-30] 

Iki alkūnės (švarkai, vasariniai paltai, 

apsiaustai) 

3/4 (švarkai, paltai, apsiaustai) 

7/8 (paltai, puspalčiai, apsiaustai) 

Ilga (švarkai, paltai, striukės, apsiaustai) 

http://www.horsesandheels.com/
http://www.orlakiely.com/
http://www.orlakiely.com/
http://fashioninfographics.com/search/coat
http://fashioninfographics.com/search/coat
http://fashioninfographics.com/search/coat
http://fashioninfographics.com/search/coat
http://www.orlakiely.com/
http://www.orlakiely.com/
http://fashion-flats.com/
http://www.thecollegeprepster.com/2013/06/how-to-roll-sleeves-like-j-crew.html
http://www.thecollegeprepster.com/2013/06/how-to-roll-sleeves-like-j-crew.html
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Eil. 

Nr. 

Požymio 

pavadinimas 
Požymio apibūdinimas Požymio paveikslėlis 

1 lentelės tęsinys 

15.  Priekaklio 

apiforminimas 

Be apykaklės  

 

 
http://fashioninfographics.com/search/coat 

[2014-10-01] 

Su apykakle: 

 Apykaklės tipas – stati, atverstinė, plokščia 

ir t.t. 

 Apykaklės atlenkimo forma – minkšta, 

griežta ir t.t. 

 Apykaklės prigludimo laipsnis prie kaklo. 

16.  Užsegimas  Be užsegimo (susiausti gaminiai)  

 
http://fashioninfographics.com/search/coat 

[2014-10-01] 

 

 
http://www.horsesandheels.com [2014-09-10] 

Su užsegimu: 

 Iki viršaus arba su atviru priekakliu (ne iki 

viršaus) 

 Vienaeilis, dvieilis, asimetrinis 

 Su kilpomis (išsiūtinėmis, orinėmis ir t.t.) 

ir sagomis, užtrauktuku, paslėptu 

užsegimu, su priesiuvu ir t.t. 

17.  Apdailos 

detalės 

Kišenės: 

 Prakirptinės įsiūtais arba apsiūtais galais 

 Prakirptinės su rėmeliu (apsiuvais) arba 

priesiuvu 

 Uždėtinės  

 
https://www.etsy.co

m [2014-10-05] 

 
http://www.orlakiely.co

m [2014-09-30] 

Velkės  

Diržas 

Ąselės  

Laisvos (kabančios) papetės ir t.t. 

18.  Apdailos 

elementai 

Apdailos peltakiai 

Krašteliai (kanteliai) 

Aplikacijos ir t.t. 

1 lentelės pabaiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fashioninfographics.com/search/coat
http://fashioninfographics.com/search/coat
http://www.horsesandheels.com/
https://www.etsy.com/
https://www.etsy.com/
http://www.orlakiely.com/
http://www.orlakiely.com/
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2 PRIEDAS. Laisvumo priedų lentelės 
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1 lentelė. Moteriškų petinių drabužių su pamušalu priedai drabužių laisvumui krūtinės, liemens ir 

klubų linijose 

P kr, P l, P kl 

Gaminio 

pavadinimas 

Gaminio 

apimtis 

Priedo dydis ,cm, pagal siluetą 

Prigludęs Pusiau prigludęs Tiesus Trapecinis 

P kr P l P kl P kr P l P kl P kr P kl P kr 

Moteriškas 

švarkas 

Maža 4-5 2-3 3-4 4,5-5,5 4-5 3-4 5-6,5 3-3,5 4-5 

Vidutinė 6-7 2-5 4-5 6-7 5-6 4-5 7-8 3,5-4 6-7 

Didelė 8-9 2-5 7 ir  7-9 6-7 4-5 9-10 4-4,5 8-9 

Moteriškas 

demisezoninis 

paltas 

Maža 5-6 3-4 5,5-

6,5 

5,5-6,5 5-6 4,5-5 5-7 4-5 6-7 

Vidutinė 7-9 3-6 7-9 7-8 6-8,5 5-7 8-9 5,5-

6,5 

8-9 

Didelė 10-12 3-6 10 ir  9-10 8-9 7-8 10-13 7-9 10-13 

 

 

2 lentelė. Priedai šiluminiam įdėklui ir jo paskirstymas 

Eil. 

Nr. 

Šiluminio 

įdėklo tipas 

Šiluminio 

įdėklo 

storis, cm 

Šiluminio 

įdėklo 

svoris, g 

Papildomo priedo 

šiluminiam 

įdėklui krūtinės 

linijoje dydis, cm 

P kr š 

Priedo šiluminiam įdėklui 

paskirstymas pagal gaminio vietas 

Nugara 

 P n š 

Pažastis 

P paž š  

Priekis  

P pr š 

1. Vatinas (vienas 

sluoksnis) 

0.4 - 1.3 0.25 0.8 0.25 

2. Du sluoksniai 0.8 - 2.6 0.5 1.6 0.5 

 

 

3 lentelė. Priedai nugaros ilgiui iki liemens P n il, priekaklio pločiui P prkl pl, 

priekio priekaklio gyliui P prkl g 

Priedo pavadinimas 

Priedo 

sąlyginis 

žymėjimas 

Priedo dydis pagal asortimentą, cm 

Moteriškas švarkas 
Moteriškas paltas 

demisezoninis žieminis 

Priekio ilgiui iki liemens linijos P n il 0,5-1,0 1,0-1,2 1,5-2 

Priekaklio pločiui P prkl pl 1,0-1.5 1,0-1,5 1,5-2 

Priekio priekaklio gyliui P prkl g  1,0  

Pastaba. Mažesni priedų dydžiai taikomi gaminiams iš plonų audinių, didesni – iš storesnių audinių ir 

gaminiams su šiluminiu įdėklu. 
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4 lentelė. Priedas peties (žąsto) apimties laisvumui P p ap 

Eil. 

Nr. 

Rankovės prigludimo charakteristika Priedo dydis žasto apimčiai pagal asortimentą, cm 

Moteriškas švarkas Moteriškas 

demisezoninis paltas 

1 Glaudžiai prigludusi 4,0-5,5 5,0-7,0 

2 Siaura 5,5-7,5 7,0-9,5 

3 Vidutinė 7,5-9,5 9,5-12,0 

4 Plati 9,5-11,5 12,0-14,0 

5 Labai plati 11,5-13,5 14,5-17 

Pastabos : 

1. Papildomas priedas šiluminiam įdėklui yra lygus 1,0–2,0 cm. 

2. Figūroms, kurių žąsto (peties) apimtis didesnė negu tipinių figūrų, o taip pat didelių dydžių figūroms, 

taikomi mažesni priedų dydžiai. 

 

 

5 lentelė. Priedai laisvumui krūtinės, liemens ir klubų linijose vaikiškuose drabužiuose 

Gaminio pavadinimas Priedo dydis priklausomai nuo silueto, cm 

Prigludęs siluetas Pusiau prigludęs Tiesus siluetas Trapecija 

Pkra Pla Pkla Pkra Pla Pkla Pkra Pkla Pkra 

Švarkas berniukams 6-7 4,5-

5,5 

3-5,5 8-10 6,5-

7,5 

4-5 8,12 6,8 - 

Striukė 7-8 6-7 3,5-4 9-11 8-10 5,5-

6,5 

9-14 10-11 - 

Vasarinis paltas, 

demisezoninis paltas 

berniukams 

8-9 6,5-

7,5 

4-4,5 10-12 9-11 7-8 11-15 11-13 - 

Suknelė 5-6 2-3 1-1,5 6-7 4-5 2-3 7-8,5 - 8-10 

Švarkelis mergaitėms 6-7 3-4 1,5-

2,5 

7-8 5-7 3-4 8,5-

10,5 

- 10-12 

Vasarinis paltas, 

demisezoninis paltas 

mergaitėms 

7-8 4-5 3-4 8-9 6-8 4-5 9,5-

12 

- 12-15 

 

6 lentelė. Priedas laisvumui žąsto apimčiai vaikiškiems drabužiams 

Rankovės 

prigludimo lygis 

Priedas, cm 

Mergaitėms Berniukams 

Suknelė Švarkelis Demi paltas Švarkas Striukė Demi paltas 

Siaura 4-6 5,5-7,5 7-9,5 8,5-10 9-11 10-12 

Vidutinė 5-7 7,5-9,5 9,5-12 10,5-12,5 11-13 12,5-14 

Laisva 8-10 9,5-11,5 12-14,5 13-14,5 13-15 14,5-16,5 

Plati 10-12 11,5-13,5 14,5-17 - - - 
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3 PRIEDAS. Savarankiški darbai 
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MOKYMO/SI ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

 

 

 
 

           gr. mokinė 

Vardietė Pavardietė 

 

 

 

 

 

MOTERIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU 

SIUVIMAS 

 
 

Moteriško švarko su pamušalu ir dvisiūlės rankovės su priekine ir alkūnine 

siūlėmis brėžinių sudarymas 

 

 

2 savarankiškas darbas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja(s) _____________________________ 

       

              Vertinimas: 

1) Moteriško švarko modelinė konstrukcija: 

a) Bazinis tinklelis –  

b) Nugara ir priekis –  

c) Įsiuvai ir šoninės linijos –  

d) Reljefinės linijos –  

e) Atvartai ir apykaklė atviram užsegimui –  

f) BENDRAS –  

 

2) Dvisiūlės rankovės konstrukcija –  

 

 

 

 

 

 

 

 

201… m. 
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TURINYS 
 

 

Darbo tikslas: 

Sukonstruoti moteriško švarko su pamušalu ir dvisiūlės rankovės su priekine ir alkūnine 

siūlėmis brėžinius. 

 

1. Moteriško švarko su dvisiūlėmis rankovėmis modelio eskizas (techninis piešinys, jį galima 

ir pasididinti). 

 

 (vaizdas iš priekio)               (vaizdas iš nugaros) 

 

 

2. Žmogaus figūros matai. 

 

Eil. 

Nr. 

Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

    

    

 

3. Priedai laisvumui. 

 

Eil. 

Nr. 
Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 
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4. Atkarpų skaičiavimų lentelės. 

 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

       

       

 

 

5. Brėžinys languotame arba milimetriniame popieriuje masteliu 1:1.  

 

 

Vertinimo kriterijai:  

1. Savalaikiškumas – darbas paruoštas iki 201… m. …….mėn. …. d. ir pateiktas tikrinti bei 

vertinti – 1 balas. 

2. Teisingai nupieštas modelio eskizas (techninis piešinys) – 0,5 balo. 

3. Teisingai pateikti žmogaus figūros matai ir priedai laisvumui – 1 balas. 

4. Teisingai atlikti skaičiavimai – 2 balai. 

5. Teisingai (pagal atliktus skaičiavimus) nubraižytas brėžinys – 5,5 balo. 

 

PASTAB:. Švarko ir rankovės brėžiniai pateikiami kartu, tačiau vertinami kiekvienas 

atskirai (žr. titulinį lapą). 
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3 savarankiškas darbas 
 

Mokinys turi užpildyti pateiktas lenteles pagal jose nurodytas temas. 

Data  Grupė Vardas, pavardė 

Užduoties pavadinimas.  Moteriško švarko paruošimas pirmajam primatavimui. 

 

Techninis piešinys (eskizas) Modelio aprašymas 

Naudojamos medžiagos 

1. Medžiagos pavadinimas: 

 

a) pluoštinė sudėtis, 

 

 

b) medžiagos skiautė (pavyzdys), 

 

 

c) priežiūros ženklinimas. 

 

                              
 

2. Medžiagos pavadinimas: 

 

a) pluoštinė sudėtis, 

 

 

b) medžiagos skiautė (pavyzdys), 

 

 

c) priežiūros ženklinimas. 

 

                              
 

 
Gaminio detalės ir priedai 

Eil. 

Nr. 

Gaminio detalių pavadinimai  Kiekis, 

vnt. 

Eil. 

Nr. 

Priedų pavadinimai  Kiekis, 

vnt. 

      

      

 
Užduoties atlikimo eiga  

Eil. 

Nr. 

Operacijos pavadinimas Operacijos pobūdis, 

naudojamos priemonės 

Laiko 

sąnaudos 

    

    

 
Mokinio įsivertinimas (Galimi įsivertinimo kriterijai) ................................................................................... 

 

Mokytojo įvertinimas (Galimi įvertinimo kriterijai)  .................................................................................... 
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4 savarankiškas darbas 
 

Mokinys turi užpildyti pateiktas lenteles pagal jose nurodytas temas. 

Data  Grupė Vardas, pavardė 

Užduoties pavadinimas.  Moteriško švarko paruošimas antrajam primatavimui. 

 
Gaminio detalės ir priedai 

Eil. 

Nr. 

Gaminio detalių pavadinimai  Kiekis, 

vnt. 

Eil. 

Nr. 

Priedų pavadinimai  Kiekis, 

vnt. 

      

      

 
Užduoties atlikimo eiga  

Eil. 

Nr. 

Operacijos pavadinimas Operacijos pobūdis, 

naudojamos priemonės 

Laiko 

sąnaudos 

    

    

 
Mokinio įsivertinimas (Galimi įsivertinimo kriterijai) ................................................................................... 

 

Mokytojo įvertinimas (Galimi įvertinimo kriterijai)  .................................................................................... 
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MOKYMO/SI ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

 

 

 

 
 

           gr. mokinė 

Vardietė Pavardietė 

 

 

 

 

 

MOTERIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU 

SIUVIMAS 

 
 

Moteriško palto, dvisiūlės palto rankovės ir atverstinės apykaklės brėžinių 

sudarymas 

 

 

5 savarankiškas darbas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja(s) _____________________________ 

       

              Vertinimas: 

1) Moteriško palto modelinė konstrukcija: 

a) Bazinis tinklelis –  

b) Nugara ir priekis –  

c) Reljefinės linijos –  

d) Atverstinė apykaklė–  

e) BENDRAS –  

 

2) Dvisiūlės palto rankovės konstrukcija –  

 

 

 

 

 

 

 

 

201… m. 
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TURINYS 
 

 

Darbo tikslas: 

Sukonstruoti moteriško palto, dvisiūlės palto rankovės ir atverstinės apykaklės brėžinius. 

 

1) Moteriško palto su dvisiūlėmis rankovėmis ir atverstine apykakle modelio eskizas 

(techninis piešinys, jį galima ir pasididinti). 

 

 (vaizdas iš priekio)               (vaizdas iš nugaros) 

 

 

2) Žmogaus figūros matai. 

 

Eil. 

Nr. 

Figūros matmenų pavadinimas Žymėjimas Mato dydis, cm 

    

    

 

3) Priedai laisvumui. 

 

Eil. 

Nr. 
Priedo pavadinimas Žymėjimas Dydis, cm 
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4) Atkarpų skaičiavimų lentelės. 

 

Eil. 

Nr. 
Atkarpos pavadinimas 

Atkarpos 

žymėjimas 

brėžinyje 

Skaičiavimo formulė Skaičiavimas 
Reikšmė, 

cm 

Atkarpos 

atidėjimo 

kryptis 

       

       

 

 

5) Brėžinys languotame arba milimetriniame popieriuje masteliu 1:1.  

 

 

Vertinimo kriterijai:  

1) Savalaikiškumas – darbas paruoštas iki 201… m. …….mėn. …. d. ir pateiktas tikrinti 

bei vertinti – 1 balas. 

2) Teisingai nupieštas modelio eskizas (techninis piešinys) – 0,5 balo. 

3) Teisingai pateikti žmogaus figūros matai ir priedai laisvumui – 1 balas. 

4) Teisingai atlikti skaičiavimai – 2 balai. 

5) Teisingai (pagal atliktus skaičiavimus) nubraižytas brėžinys – 5,5 balo. 

 

PASTABA. Palto, rankovės ir apykaklės brėžiniai pateikiami kartu, tačiau vertinami 

kiekvienas atskirai (žr. titulinį lapą). 
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6 savarankiškas darbas 
 

Mokinys turi užpildyti pateiktas lenteles pagal jose nurodytas temas. 

Data  Grupė Vardas, pavardė 

Užduoties pavadinimas.  Moteriško palto technologinio apdorojimo ypatumai 

 

Techninis piešinys (eskizas) Modelio aprašymas 

Naudojamos medžiagos 

1. Medžiagos pavadinimas: 

 

a) pluoštinė sudėtis, 

 

 

b) medžiagos skiautė (pavyzdys), 

 

 

c) priežiūros ženklinimas. 

 

                              
 

2. Medžiagos pavadinimas: 

 

a) pluoštinė sudėtis, 

 

 

b) medžiagos skiautė (pavyzdys), 

 

 

c) priežiūros ženklinimas. 

 

                              
 

 
Gaminio detalės ir priedai 

Eil. 

Nr. 

Gaminio detalių pavadinimai  Kiekis, 

vnt. 

Eil. 

Nr. 

Priedų pavadinimai  Kiekis, 

vnt. 

      

      

 
Užduoties atlikimo eiga  

Eil. 

Nr. 

Operacijos pavadinimas Operacijos pobūdis, 

naudojamos priemonės 

Laiko 

sąnaudos 

    

    

 
Mokinio įsivertinimas (Galimi įsivertinimo kriterijai) ................................................................................... 

 

Mokytojo įvertinimas (Galimi įvertinimo kriterijai)  .................................................................................... 
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4 PRIEDAS. Testai  
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TESTAS NR.1. PALTŲ/ŠVARKŲ KIŠENĖS. I variantas 

 

Grupė Vardas, Pavardė____________________________________________________________ 

 

1) Kaip žymima kišenės vieta kišenei su priesiuvu įsiūtais galais? Nurodykite žymėjimų 

pavadinimus ir dydžius. 

 

 

 

 

2) Kam reikalinga išilginė siuvant prakirptines kišenes paltuose/švarkuose? 

a) Kad būtų patogiau prisiūti kišenei skirtas detales. 

b) Kad neišsitampytų kišenės anga dėvėjimo metu. 

c) Kad būtų gražesnis gaminio vidus. 

3) Kaip prisiuvamas įkišenis prie apatinio maišelio kišenėse rėmeliu su dviem apsiuvais? 

a) Sudėjus gerosiomis pusėmis į vidų įkišenį ir apatinį maišelį susiūtine 10 mm pločio siūle. 

b) Uždėtine siūle, prieš tai apmėčius vieną įkišenio kraštą. 

c) Tinka abu atsakymai. 

4) Kokio pločio turi būti apsiuvai siuvant kišenes rėmeliu? 

a) Vienodo pločio. 

b) Viršutinis apsiuvas platesnis už apatinį apsiuvą. 

c) Viršutinis apsiuvas siauresnis už apatinį apsiuvą. 

5) Kaip prakerpama anga prakirptinėse paltų/švarkų kišenėse? 

a) Kerpama nuo vidurio angos galų link, suformuojant trikampėlius ir neprikerpant iki siūlės 

galų 1 mm. 

b) Kerpama nuo vidurio angos galų link, suformuojant trikampėlius. 

c) Kerpama nuo vidurio angos galų link, suformuojant trikampėlius ir neprikerpant iki siūlės 

galų 1–2 mm. 

6) Kokiu peltakiu reikia įtvirtinti vidinius prakirptinių kišenių galus? 

a) Zigzaginiu grįžtamuoju peltakiu. 

b) Trigubu grįžtamuoju peltakiu universaliosiomis mašinomis. 

c) Rankiniais grįžtamaisiais sankabiniais peltakiais. 

 

Pastaba: Pateiktuose klausimų su atsakymais variantuose yra tik 1 teisingas atsakymas. 

    Atviruose klausimuose atsakymus reikia parašyti patiems! 

 

Mokantis mokytojas testą gali papildyti savo sudarytais klausimais. 
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TESTAS NR.1. PALTŲ/ŠVARKŲ KIŠENĖS. II variantas 

 

 

Grupė Vardas, Pavardė____________________________________________________________ 

1) Kaip žymima kišenės vieta kišenei su antkišeniu ir dviem apsiuvais? Nurodykite žymėjimų 

pavadinimus ir dydžius. 

 

 

 

 

2) Kodėl paprastai nebūtina apmėtyti paltų/švarkų kišenių siūlių užlaidų, išskyrus kišenių 

maišelius? 

a) Kad nesusidarytų papildomas storis, kišenės vidinėje drabužio pusėje uždengtos pamušalu. 

b) Kad būtų gražesnis gaminio vidus. 

c) Visas siūlių užlaidas kišenėse būtina apmėtyti. 

3) Kaip prisiuvamas priesiuvas? 

a) Ant pagrindinės detalės gerosios pusės kirptiniais kraštais į viršų, sulenkimu žemyn prie 

apatinės linijos. 

b) Ant pagrindinės detalės gerosios pusės kirptiniais kraštais žemyn, sulenkimu į viršų prie 

apatinės linijos. 

c) Ant pagrindinės detalės gerosios pusės kirptiniais kraštais į viršų, sulenkimu žemyn prie 

viršutinės linijos. 

4) Kokios detalės reikalingos, norint pasiūti kišenę su priesiuvu įsiūtais galais? 

a) Pagrindo detalė, 2 išilginės, kišenių maišeliai, priesiuvas. 

b) Pagrindo detalė, priesiuvas ir jo įdėklas, išilginė, įkišenis, kišenių maišeliai. 

c) Pagrindo detalė, priesiuvas, įkišenis, kišenių maišeliai. 

5) Kokio dydžio turi būti antkišenio pamušalas? 

a) Mažesnis kraštelio dydžiu. 

b) Didesnis kraštelio dydžiu. 

c) Tai neturi įtakos. 

6) Ką būtina patikrinti prieš prakerpant angą prakirptinėse kišenėse? 

a) Peltakių ilgis, lygiagretumas, atstumas tarp jų. 

b) Peltakių statmenumas ir forma. 

c) Įkišenio apdorojimo būdas. 

 

Pastaba: Pateiktuose klausimų su atsakymais variantuose yra tik 1 teisingas atsakymas. 

    Atviruose klausimuose atsakymus reikia parašyti patiems! 

 

Mokantis mokytojas testą gali papildyti savo sudarytais klausimais. 
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TESTAS NR. 2. ŠVARKŲ PRIEKINIŲ KRAŠTŲ APDOROJIMAS. APYKAKLIŲ 

SIUVIMAS IR JUNGIMAS Į PRIEKAKLĮ. I variantas 

 

Grupė Vardas, Pavardė____________________________________________________________ 

 

1) Nuo ko priklauso viršutinės apykaklės ties išoriniais kampais sulaikymo dydis, jungiant ją su 

apatine apykakle? 

a) Nuo siuvimo mašinos pėdelės pločio. 

b) Nuo audinio spalvos. 

c) Nuo audinio storio. 

2) Iš kelių dalių gali būti pokraštis petiniuose drabužiuose su pamušalu? 

a) Iš 1–3 dalių. 

b) Tik iš 1 dalies. 

c) Iš 1–5 dalių. 

3) Kurie atverstinės apykaklės apdorojimo darbai išvardinti teisingai? 

a) Detalių dubliavimas, apatinės apykaklės dalių sujungimas, viršutinės apykaklės DŠA, 

detalių susiuvimas, kraštelio sudarymas, DŠA. 

b) Detalių dubliavimas, apatinės apykaklės dalių sujungimas, detalių susiuvimas, viršutinės 

apykaklės DŠA, kraštelio sudarymas. 

c) Detalių dubliavimas, viršutinės apykaklės DŠA, detalių susiuvimas, DŠA. 

4) Kokius kontrolinius įkirpius būtina sutapdinti, jungiant pokraštį su priekiu gaminiuose su 

atvartais? 

a) Tarpukampis, pirma kilpa/saga, gaminio apačia. 

b) Tarpukampis, atvarto viršutinis kampas, pirma kilpa/saga, gaminio apačia. 

c) Atvarto viršutinis kampas, pirma kilpa/saga, gaminio apačia. 

5) Kokios detalės reikalingos pasiūti moteriško švarko apykaklę? 

a) Viršutinė apykaklė ir jos klijinis įdėklas, apatinė apykaklė iš 2 dalių ir jos klijinis 

įdėklas. 

b) Viršutinė apykaklė ir klijinis įdėklas. 

c) Viršutinė apykaklė, klijinis įdėklas ir apatinė apykaklė. 

6) Iš kurios detalės pusės yra sudaromas kraštelis išverstoje į gerąją pusę apykaklėje? 

a) Iš viršutinės apykaklės. 

b) Kraštelis nesudaromas. 

c) Iš apatinės apykaklės. 

7) Kokia apykaklės detalė pavaizduota paveikslėlyje? Pažymėkite joje metmenų kryptį. 

a) Apatinė apykaklės detalė. 

b) Viršutinė apykaklės detalė. 

c) Tinka bet kuriai apykaklės daliai. 

 

 

 

8) Kokio pločio siūle jungiamas pokraštis su priekiais? 

a) 5–6 mm. 

b) 10–15 mm. 

c) 7–10 mm. 

9) Kokiu tikslu tiesiama sulaikymo juostelė ties atvarto lenkimo linija? 



Tekstilės, aprangos, avalynės ir odos posričio mokymo priemonių modulinėms programoms rengimas 

6 modulis. MOTERIŠKŲ IR VAIKIŠKŲ PETINIŲ DRABUŽIŲ SU PAMUŠALU SIUVIMAS 

210 

 

a) Suformuoti atvarto atlenkimą ir jam stabilizuoti, kad dėvėjimo metu neprarastų formos. 

b) Kad būtų patogiau apdoroti tolesniuose etapuose. 

c) Kad gražiau atrodytų klijinis įdėklas. 

10) Ar turi patekti į moteriško švarko priekinių kraštų apsiuvimo siūlę priekio klijinis įdėklas ir 

sulaikymo juostelė? 

a) Taip, turi. 

b) Ne, neturi. 

c) Tai neturi įtakos siuvant. 

 

Pastaba. Pateiktuose klausimų su atsakymais variantuose yra tik 1 teisingas atsakymas. 

Kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 1 balu. 

 

 

TESTAS NR. 2. ŠVARKŲ PRIEKINIŲ KRAŠTŲ APDOROJIMAS. APYKAKLIŲ 

SIUVIMAS IR JUNGIMAS Į PRIEKAKLĮ. II variantas 
 

Grupė Vardas, Pavardė____________________________________________________________ 

 

1. Nuo ko priklauso pokraščio ties atvarto viršutiniu kampu sulaikymo dydis, jungiant jį su 

priekiu?  

a) Nuo apsiuvimo siūlės pločio. 

b) Nuo audinio storio. 

c) Nuo siuvėjos įgūdžių. 

2) Iš kelių dalių gali būti sukerpama apatinė apykaklė petiniuose drabužiuose su pamušalu? 

a) Iš 3 dalių. 

b) Iš 2–4 dalių. 

c) Tik iš 1 dalies. 

3) Kurie moteriško švarko priekinio krašto apdorojimo darbai iš esmės išvardinti teisingai? 

a) Detalių dubliavimas, priekinio krašto tikslinimas, detalių susiuvimas, kraštelio 

sudarymas, DŠA. 

b) Detalių dubliavimas, detalių susiuvimas, kraštelio sudarymas, DŠA. 

c) Detalių dubliavimas, priekinio krašto tikslinimas, sulaikymo juostelės tiesimas, detalių 

susiuvimas, kraštelio sudarymas, DŠA. 

4) Kokius kontrolinius taškus būtina sutapdinti, jungiant atverstinę apykaklę į priekaklį? 

a) Nugaros vidurio taškas ir tarpukampiai. 

b) Nugaros ir apykaklės vidurio taškai, pečių taškai ir tarpukampiai. 

c) Apykaklės vidurio taškas, pečių taškai. 

5) Kokios detalės reikalingos pasiūti palto atlenktinę apykaklę? 

a) Viršutinė apykaklė ir apatinė apykaklė ir jų klijiniai įdėklai. 

b) Viršutinė apykaklė, klijinis įdėklas, 2 stovės detalės ir jų klijiniai įdėklai. 

c) Viršutinė apykaklė ir jos klijinis įdėklas, apatinė apykaklė iš 2-jų dalių ir jos klijinis 

įdėklas. 

6) Iš kurios detalės pusės sudaromas kraštelis išverstame į gerąją pusę atvarte? 

a) Iš pokraščio ir priekio. 

b) Tik iš priekio. 

c) Tik iš pokraščio. 

7) Kokia apykaklės detalė pavaizduota paveikslėlyje? Pažymėkite joje metmenų kryptį. 
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a) Tinka bet kuriai apykaklės daliai. 

b) Apatinė apykaklės detalė. 

c) Viršutinė apykaklės detalė. 

d)  

 

8) Kokio pločio siūle apykaklė jungiama į priekaklį? 

a) 10–15 mm. 

b) 7–10 mm. 

c) 5–6 mm. 

9) Kokiu tikslu tiesiama sulaikymo juostelė priekiniuose kraštuose? 

a) Kad būtų patogiau sujungti su pokraščiu. 

b) Dėl gaminio vidinės estetikos. 

c) Priekiniam kraštui stabilizuoti, kad neišsitampytų dėvėjimosi metu. 

10) Kokiu dydžiu turi patekti į siūlę priekio klijinis įdėklas ir sulaikymo juostelė? 

a) 1–3 mm. 

b) 2–4  mm. 

c) 2–5 mm. 

 

Pastaba: Pateiktuose klausimų su atsakymais variantuose yra tik 1 teisingas atsakymas. 

Kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 1 balu. 
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TESTAS NR. 3. ŠVARKO RANKOVIŲ APDOROJIMAS IR ĮSIUVIMAS Į PAŽASTIS. I 

variantas 
 

Grupė Vardas, Pavardė____________________________________________________________ 

 

1) Kaip vadinama žemiau pateikta detalė? 

                
2) Išvardinkite 1 klausime pateiktos detalės kirptinius kraštus______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3) Koks DŠA atliekamas viršutinės rankovės detalės priekiniam kraštui? 

a) Sulyginamas. 

b) Ištempiamas. 

c) Ištempiamas, vėliau sulyginamas. 

d) Nieko nereikia daryti. 

4) Iš kurios detalės pusės susiuvami priekiniai kraštai? 

a) Iš apatinės detalės pusės. 

b) Iš viršutinės detalės pusės. 

c) Iš sulaikomos detalės pusės. 

d) Tai neturi įtakos. 

5) Kaip paruošiama rankovių apačia? 

a) Padaigstoma ir prilyginama. 

b) Pažymima apačios lenkimo linija, sudaigstoma ir sulyginama. 

c) Pažymima apačios lenkimo linija, padaigstoma, prilyginama, patikslinamas palankos 

plotis. 

d) Patikslinamas rankovės ilgis, pažymima apačios lenkimo linija, padaigstoma ir 

prilyginama. 

6) Kaip prisiuvamas pamušalas rankovės apačioje? 

a) Iš rankovės pusės, sudarant laisvumą iš rankovės pagrindo. 

b) Iš pamušalo pusės, sudarant laisvumą iš pamušalo pusės. 

c) Iš pamušalo pusės be laisvumo. 

d) Iš rankovės pusės, sudarant laisvumą iš pamušalo. 

7) Kokius kontrolinius taškus būtina sutapdinti, jungiant alkūninius arba priekinius kraštus? 

a) Viršutinius ir apatinius detalių kampus. 

b) Viršutinius ir apatinius detalių kampus, tarpinius ir apačios lenkimo įkirpius. 

c) Alkūninius įkirpius ir viršutinius kampus. 

d) Alkūninius ir apačios lenkimo įkirpius. 

8) Kokia turi būti gaminio pažastis lyginant jį su rankovės apvala? 
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a) Didesnio perimetro nei rankovės apvala. 

b) Jų perimetras turi sutapti. 

c) Mažesnio perimetro nei rankovės apvala. 

d) Tai nesvarbu. 

9) Kokiomis siūlėmis rankovės jungiamos į pažastis drabužiuose su pamušalu? 

a) Apsiūtinėmis 10–12 mm pločio universaliomis siuvimo mašinomis. 

b) Dvigubomis 10–12 mm pločio universaliomis siuvimo mašinomis. 

c) Susiūtinėmis 10–20 mm pločio kraštų apmėtymo mašinomis. 

d) Susiūtinėmis 10–12 mm pločio universaliosiomis siuvimo mašinomis. 

10) Kuris teiginys teisingas? 

a) Rankovės pagrindas sudedamas su pamušalu ties apatiniais kraštais gerosiomis pusėmis 

į vidų. 

b) Rankovės pagrindas sudedamas su pamušalu ties apatiniais kraštais išvirkščiosiomis 

pusėmis į vidų. 

c) Paltų rankogaliai turi būti sukerpami tik atskirai nuo rankovių detalių. 

d) Paltų rankogaliai turi būti sukerpami tik išvien su rankovių detalėmis. 

 

Pastaba. Pateiktuose atsakymų variantuose yra tik 1 teisingas atsakymas. 

Kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 1 balu. 

Atviruose klausimuose atsakymus reikia parašyti patiems! 

 

 

TESTAS NR. 3. ŠVARKO RANKOVIŲ APDOROJIMAS IR ĮSIUVIMAS Į PAŽASTIS. II 

variantas 

 

Grupė Vardas, Pavardė____________________________________________________________ 

 

1. Kaip vadinama žemiau pateikta detalė? 

 
2. Išvardinkite 1 klausime pateiktos detalės kirptinius kraštus ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Kokia palto rankovių klijinių įdėklų metmenų kryptis? 

a) Skersinė kryptis. 

b) Sutampanti su pagrindo detalių metmenų kryptimi. 

c) Įstriža kryptis. 

d) Tai neturi įtakos. 
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4. Koks DŠA atliekamas pradedant siūti dvisiūlę rankovę? 

a) Sulyginamas apatinės detalės alkūninis kraštas. 

b) Ištempiamas viršutinės detalės alkūninis kraštas. 

c) Ištempiamas viršutinės detalės priekinis kraštas. 

d) Sulyginamas viršutinės detalės priekinis kraštas. 

5. Iš kurios detalės pusės susiuvami alkūniniai kraštai? 

a) Iš apatinės detalės pusės. 

b) Iš viršutinės detalės pusės. 

c) Iš sulaikomos detalės pusės. 

d) Tai neturi įtakos. 

6. Kaip susiuvami alkūniniai kraštai su uždaru skeltuku? 

a) Pagal alkūninį kraštą, skeltuko viršutinį ir šoninį kraštus, apačios lenkimo liniją. 

b) Pagal alkūninį kraštą, skeltuko viršutinį ir šoninį kraštus, apačios lenkimo liniją, 

alkūninio krašto tęsinį. 

c) Pagal priekinį kraštą, skeltuko viršutinį ir šoninį kraštus, apačios lenkimo liniją, 

priekinio krašto tęsinį. 

d) Pagal alkūninį kraštą, apačios lenkimo liniją, alkūninio krašto tęsinį. 

7. Kas atliekama su rankovės apvala? 

a) Apvala ištempiama ir sudaigstoma. 

b) Apvalos sulaikymas sulaidomas ir prasiuvami sutraukimo peltakiai. 

c) Prasiuvami sutraukimo peltakiai, apvala sutraukiama ir sulaidoma. 

d) Nieko nereikia daryti. 

8. Kokius kontrolinius ženklus būtina sutapdinti, jungiant rankoves į pažastis? 

a) Pečių siūlės su apvalos viršutiniais įkirpiais, apvalos apatiniai įkirpiai su šoninėmis 

gaminio siūlėmis. 

b) Gaminio priekiniai pažasčių įkirpiai su rankovės priekinėmis siūlėmis, nugaros pažasčių 

su rankovės alkūninėmis siūlėmis. 

c) Pečių siūlės su apvalos viršutiniais įkirpiais, nugaros pažasčių su rankovės alkūninėmis 

siūlėmis. 

d) Pečių siūlės su apvalos viršutiniais įkirpiais, gaminio ir rankovės priekiniai pažasčių 

įkirpiai, nugaros pažasčių su rankovės alkūninėmis siūlėmis. 

9. Koks turi būti apvalos kraštas, lyginant jį su gaminio pažastimi? 

a) Didesnio perimetro nei gaminio pažasties kraštas. 

b) Mažesnio perimetro nei gaminio pažasties kraštas. 

c) Jų perimetras turi sutapti. 

d) Tai nesvarbu. 

10. Kuris teiginys teisingas? 

a) Rankovės įdaigstomos iš rankovės pusės, o įsiuvamos iš gaminio pusės. 

b) Rankovės įdaigstomos iš gaminio pusės, o įsiuvamos iš rankovės pusės. 

c) Rankovės įdaigstomos ir įsiuvamos iš rankovės pusės. 

d) Priklauso nuo modelio. 

 

Pastaba. Pateiktuose klausimų su atsakymais variantuose yra tik 1 teisingas atsakymas. 

Kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 1 balu. 

Atviruose klausimuose atsakymus reikia parašyti patiems! 
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TESTŲ ATSAKYMAI 

 

Testo Nr. 1 atsakymai 

I variantas II variantas 

1 Angos ilgis ir angos 

plotis 

1 Angos ilgis ir angos 

plotis 

2 B 2 A 

3 C 3 A 

4 B 4 B 

5 A 5 A 

6 B  6 A  

 

Testo Nr. 2 atsakymai 

I variantas II variantas 

1 C 1 B 

2 A 2 B 

3 A 3 C 

4 B 4 B 

5 A 5 C 

6 A 6 C 

7 A 7 C 

8 C 8 B 

9 A 9 C 

10 A  10 A  

 

Testo Nr. 3 atsakymai 

I variantas II variantas 

1 Rankovės viršutinė detalė 1 Rankovės viršutinė detalė 

2 Apvalos, priekinis, apatinis 

ir alkūninis su uždaro 

skeltuko kraštais 

2 Apvalos, priekinis, apatinis 

ir alkūninis su uždaro 

skeltuko kraštais 

3 B 3 B 

4 B 4 C 

5 D 5 A 

6 D 6 B 

7 B 7 C 

8 C 8 D 

9 D 9 A 

10 A  10 C  

 


