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BENDRA DAŽINIŲ AUGALŲ CHARAKTERISTIKA

Lietuvos kaime, kai iškepdavo duoną, ir duonkepis būdavo dar šiltas, jo 
vidų išklodavo šlapiais vilnoniais siūlais, o ant viršaus uždėdavo išmirky-
tų dažingųjų žolių. Kol duonkepis atšaldavo, vilna nusidažydavo. Netolygi 
vilnos spalva labai gražiai spindėdavo suaustame mile. Kaimo moterys, no-
rėdamos patamsinti liną, virdavo jį eglių skujų nuovire arba tiesiog pamerk-
davo į rūdyną. Senos ir gilios velykinių margučių tradicijos mums primena, 
kad augaliniais dažais jau labai seniai lietuviai mokėjo dažyti. 

Natūralūs dažikliai yra organiniai ir mineraliniai. Organiniai – iš au-
galų ir jų dalių, gyvūniniai (vabzdžiai, gyvūnų ekskrementai, moliuskai). 
Mineraliniai – metalų druskos, trinti mineralai (naudoti freskoms tapy-
ti) ir oksidai. Lietuvoje žinoma daugiau nei 80 rūšių dažingųjų augalų, iš 
kurių galima gauti gelsvų, žalsvų, rudų ir pilkų atspalvių. Sunkiau išgauti 
raudonus ir mėlynus dažiklius. Paruoštas vieno augalo nuoviras yra sudėti-
nis dažiklis, todėl, dažant natūraliais dažikliais, nudažoma tarpinėmis, t. y. 
sudėtinėmis spalvomis. Priklausomai nuo temperatūros kartais atskiri da-
žikliai išsiskiria ne vienu laiku. Pvz., jonažolė pirma išskiria geltoną dažiklį, 
po to – oranžinį, raudoną.

Dažikliai išsiskiria mirkant, virinant augalus arba įvairias jų dalis: žiedus, 
lapus, uogas, žievę, šaknis. Tas nuoviras vadinamas ištrauka. Augalo atspalvis 
priklauso nuo to, kokioje dirvoje jis auga, kokiu metų laiku nuskinamas. Šios 
sąlygos apsprendžia ištraukos dažines savybes, t. y. intensyvumą ir spalvos 
toną. Dažingiausi augalai turi būti subrendę, neperžydėję ir renkami tinka-
mu metu. Dažiklius galima gaminti iš šviežio ar džiovinto augalo. Šviežio 
augalo nuoviro spalva bus ryškesnė nei džiovinto. Augalai džiovinami tik pa-
gal vaistažolių džiovinimo taisykles – pavėsyje ir skersvėjyje, kad nepražūtų 
dažingosios savybės. Džiovintas augalas dažingas būna dvejus metus. Ren-
kant augalus reikia žinoti, kad dažingi būna žiedai – kai tik pradeda žydėti, 
lapai – augti pavasarį, o uogos, vaisiai, daržovės – dažniausiai gerai prinokę. 
Žievė dažingiausia, kai lupama pavasarį, tekant sultims. Šaknys renkamos 
prieš augalo žydėjimą arba jau subrendusio augalo – rudenį. 
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Nuovirų paruošimas labai priklauso nuo dažančio augalo kietumo. Jei 
tai žolė ar žiedai, nuskynus ir susmulkinus užpilame šaltu vandeniu, palai-
kome 15–20 min. ir kaitiname iki 85°C apie 15–20 min. Dažant stebime 
audinio atspalvį ir, pasiekus norimą toną, baigiame dažyti. Uogas reikia 
mirkyti kelias valandas. Jei kietos, sutraiškyti, kaitinti iki virimo ir perkošti. 
Vaisius ir daržoves reikia mirkyti apie parą, virti valandą ir nukošus dažy-
ti. Žievę galima mirkyti kelias paras ir virti apie porą valandų, kad gerai 
ištrauktų pigmentą. Labai svarbu, kokį naudojame vandenį. Jame turi būti 
kuo mažiau priemaišų, ypač geležies. Geriausiai tinka distiliuotas. Vanduo 
taip pat stipriai veikia dažančiosios medžiagos atspalvį. Dažų skiediniui 
parūgštinti ir spalvai tvirtinti naudojamos ir natūralios rūgštys: raugintų 
kopūstų, rauginta beržų sula, burokų rasalas, ruginių miltų raugo rūgštis.

DAŽINGIEJI LIETUVOS AUGALAI IR GAUNAMOS SPALVOS

Geltoni tonai: obels lapai ir žievė, lazdyno lapai ir žievė, eglės žievė, ka-
dagio šakos ir šviesiai žalios uogos, įvairios ramunėlės, rykštenė, rasakila, 
rabarbarų ūgliai, šaknys, svogūnų žiedai ir lukštai, pageltę rudeniniai lapai, 
vilkdalgio žiedai.

Raudoni tonai: arkliarūgštės sėklos ir šaknys, mėlynės, putino uogos, 
miškinė sidabražolė, pušies daigai ir kankorėžiai, geltoni jonažolių žiedai.

Mėlyni tonai: meškauogės, mėlynės, girtuoklės, vyšnios, rugiagėlių žie-
dai, šeivamedžio uogos, varnalėšų ir takažolių šaknys, mėlžolė. 

Žali tonai: beržo, morkų, rūgštynių lapai, žliugė, medžio ir akmenų sa-
manos, kraujažolė, dilgėlė, rugių želmenys, rūgštynių lapai, jaunų viržių 
daigai, kiaulpienė.
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Rudi tonai: drebulės žievė, lakišius, šermukšnio žievė, bulvienojų lapai, 
dilgėlė, jonažolė, svogūnų lukštai, juodalksnio žievė, eglių kankorėžiai.

Pilki tonai: baltojo ir juodojo alksnio žievė, rūgštynės, kanapės, linų sėk-
lų galvutės, viržiai, karklų vytelės, bruknės, meškauogės, pupos.

Juodi tonai: ąžuolo, juodalksnio žievė, meldų, rūgštynių šaknys, rudenį 
rinktų pupų stiebai, kadagio uogos ir šaknys. 

PIETINIŲ KRAŠTŲ DAŽIKLIAI

Ryškios raudonos ir mėlynos spalvos išgaunamos iš egzotiškų augalų, at-
rastų jau prieš mūsų erą: indigo mėlyna, madera (rubija tinktorum). Indigo 
(indigofera tinktorija) dažą jau prieš 4000 metų žinojo Indijoje. Jo istorija 
siejama su dažymo atsiradimo istorija. Dažymas raudės, augančios Pietų 
Europoje, šaknimi taip pat žinomas prieš kelis tūkstančius metų.

Košenilė (cokus cacti) – tai gyvūninės kilmės dažas, gaunamas iš tam 
tikrų vabzdžių patelių, kurios dauginasi ant kaktusų – opuncijų, paplitusių 
Meksikoje, Kanarų salose, Peru. Įvairiai apdorota košenilė įvairiai vadina-
ma, pvz., sidabrinė. Dažo purpuro raudonais ir violetiniais tonais. 

Purpuras (murex brandaris) – tai antikos laikų brangiausia spalva. Visi 
atspalviai mėlyni iki gilaus violetinio. Gyvūninės kilmės dažai, gaunami iš 
kelių rūšių moliuskų. Manoma, kad atrado finikiečiai. 

Šafranas (crokus sativus) – pagrindinis geltonas dažas Rytuose. Dažai 
gaunami iš šafrano žiedų miltelių. Buvo vežamas iš Graikijos, Ispanijos, 
Sicilijos.
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DAŽYMAS AUGALINIAIS DAŽAIS

Dažymo būdas priklauso nuo dažiklio technologijos tipo:
1. Tiesioginiai, nudažantys pluoštą tiesiai iš tirpalo. Nudažymai nepa-

tvarūs skalbimui, trinčiai, šviesai, negausi spalvų gama.
2. Kandikiniai – dažoma naudojant organinius arba mineralinius kan-

dikus. Dabar dažniausiai naudojamos vandenyje tirpios metalų druskos. 
Nudažymai atsparesni, nes kandikai dažines medžiagas patvaria jungtimi 
padeda sujungti su audinių molekulėmis, sudarydami vadinamąjį dažą 
laką.

3. Kubiniai dažikliai netirpsta vandenyje ir tiesiogiai nesąveikauja su 
pluoštu. Dažymo technologija sudėtinga. Jiems priskiriami indigo ir antikos 
purpuras.

Susmulkinti ir paruošti egzotiškų augalų substratai
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Kandikai
Pagalbininkai dažant augaliniais dažais – kandikai. Kandikus galime 

skirstyti į organinius ir neorganinius. Senovėje kandikais tarnaudavo kai 
kurie augalai, kuriuose yra alūno (pataisai), taninų (alksnio, juodalksnio 
žievė), natūralių rūgščių (rabarbarų, rugštynių, miltų raugo, obuolių acto).

Neorganiniai kandikai – vario sulfatas (CuSO4.5H2O), geležies sulfatas 
(FeSO4.7H2O) ir kalio alūnas (K2SO4Al2(SO4)3.12H2O). Kandijimas ne-
susilpnina audinio, bet kaip tik su augaliniais dažais sudaro chemines jung-
tis ir dažus paverčia laku, nebijančiu skalbimo, saulės, šarmų poveikio.

Toliau sutrumpintai neorganinius kandikus vadinsime: alūnas – Al, 
vario sulfatas (mėlynasis akmenėlis)– Cu, geležies sulfatas (žaliasis akme-
nėlis) – Fe.

Alūnas mažiausiai veikia augalinio dažiklio spalvą. Jis buvo seniausias ir 
beveik vienintelis kandikas antikos ir viduramžių laikais. Jau 2000 m. prieš 
Kr. alūną, kaip kandiką, naudojo dažant su pagrindiniu raudonu dažikliu iš 
raudės šaknų.

Varis keičia augalinio dažiklio toną, jam suteikdamas gelsvai rusvą ats-
palvį. Tai nenuspėjamas kandikas, nes su kai kuriais augalais sukuria gražius 
žalius atspalvius, o kitoms spalvoms suteikia bronzinį, chaki ar alyvų ats-
palvį, priklausomai nuo to, ar augalo sultys rūgštinės, ar šarminės. Jei kitais 
kandikais nepavyksta išgauti gerų atspalvių, visada verta pabandyti varį vie-
ną arba kartu su geležimi. Geriausiai veikia vilną, ypač kai kandijama prieš 
dažant arba dažymo metu.

Geležis naudojama nuo senų laikų vilnai ir medvilnei kandyti, gerai vei-
kia augalinės kilmės pluoštą, silpniau – šilką. Geležis tamsina spalvą, todėl 
vadinamas „liūdinančiu“ kandiku. Kadangi sunkiai nuspėjamas, siūloma 
kandyti nudažius. Šviesūs tonai gaunami prieš dažant, tamsesni – kandi-
jant ir dažant kartu. Reikia naudoti atsargiai, nes per daug kandiko pluoštą 
kietina.
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Kandijimo ir dažymo būdai:
1. Pirma kandijama, o paskui dažoma atskirame inde;
2. Kandijama ir dažoma tame pačiame inde;
3. Pirma dažoma, paskui kandijama atskirame inde, norint pirminį nuda-

žymą patamsinti arba pajuodinti;
4. Kai jungiami pirmieji du būdai, paįvairinant antrą kartą kitu kandiku.

Vilnos kandijimas alūnu

120 g vilnos
30 g alūnų
7 g vynakmenio
4 l minkšto vandens

Minkštą vandenį pašildyti iki 30°C temperatūros. Alūną ir vynakme-
nį ištirpinti nedideliame kiekyje minkšto karšto vandens. Alūno ir vyna-
kmenio tirpalą įpilti į vandenį, išmaišyti, įmerkti sušlapintus siūlus, judinti 
5 min. Atsargiai kaitinti valandą iki virimo, bet neužvirinti. Sumažinti tem-
peratūrą ir kaitinti dar valandą 85–90°C temp. Pamaišyti. Baigus kandijimą, 
pluoštą plauti šiltame, paskui šaltame vandenyje. Pasirinkite, ar dažyti iš 
karto, ar savaitei palikti drėgną, įsuktą į audinį, ar išdžiovinti.

Kandikai – metalų sulfatai, laikomi uždaruose stikliniuose induose
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Šilko kandijimas alūnu

500 g šilko
90 g alūnų
30 g kalcionuotos sodos
3 a.š. tanino rūgšties
13 l minkšto vandens

Ištirpiname alūną ir sodos karbonatą vandenyje, gerai išmaišome ir pa-
nardiname šilką, laikome per naktį. Prieš dažant iškandytą šilką gerai iš-
plauname. Alūnas yra pagrindinis kandikas šilkui.

Vilnos kandijimas variu

120 g vilnos
14–28 g vario (priklauso nuo norimos spalvos intensyvumo)
4 l minkšto vandens

Ištirpinti varį šiltame vandenyje, įpilti į puodą su vandeniu, įmerkti šva-
rius šlapius siūlus ar vilną, kaitinti 0,5 – 1 val. 85–950 C temperatūroje. Atšal-
džius vandenį, vilną lengvai nuspausti. Dažyti iš karto arba džiovinti.

Augalinio pluošto kandijimas geležimi

120 g augalinio pluošto (medvilnės arba lino)
28 g geležies
4 l minkšto vandens

Ištirpinti geležies sulfatą vandenyje. Įmerkti audinį, kaitinti iki 100°C 
temperatūros, virti 2 val., nutraukus kaitinimą 15 min. atvėsinti, nuvarvinti, 
dažyti iš karto arba susukus į audinį palikti savaitei džiūti. 
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Pluoštai ir jų paruošimas dažyti
Natūraliais dažikliais dažomi tik natūralūs gyvulinės ar augalinės kilmės 

pluoštai. Jie skirstomi į baltyminius ir celiuliozinius. Baltyminiai – vilna, 
šilkas, celiulioziniai – medvilnė, linas, kanapės, sizalis ir kiti. Prieš dažant 
išskalbiame neutraliomis priemonėmis, vilną nuriebaliname, medvilnę nu-
šlichtuojame, nebalintą drobę viriname šarmuose. 

Dažymo procesas
Dažymo procesui labai svarbu pasirinkti temperatūrą ir pluoštą. Dažant 

šilką ir vilną negalima virinti – pluoštai ima kietėti ir šiurkštėti. Augaliniais 
dažikliais dažant gauname labai daug atspalvių ir pustonių, tačiau išgauti tą 
pačią spalvą – neįmanoma. Tai suteikia dar daugiau žavesio šiai margini-
mo technikai. Būtina pažymėti visus indelius su kandikų tirpalais ir augalų 
nuovirais – ant jų priklijuoti etiketes. Dažymui geriausiai tinka nerūdijančio 
plieno arba emaliuoti indai, kiti gali keisti dažiklio atspalvį. Labai blogai ir 
netolygiai dažosi kietame, taip pat šaltinio ar artezinių šulinių vandenyje. 
Geriau – upių ar ežerų vandenyje, tačiau geriausiai – minkštame lietaus ar 
sniego. Distiliuotas vanduo neturi jokių ištirpusių druskų, todėl labai tinka 
dažymui. Dažymui naudoti tik suminkštintą, neutralų (distiliuotą arba vi-
rintą nusodintą). Jei augalo turime nedaug, nukošus dar kartą galime užpilti 
vandeniu ir pavirinti 15–20 min. Gautą tirpalą sumaišome, kad spalva būtų 
vientisa. Kuo kietesnė dažingoji medžiaga, tuo ilgiau mirkome prieš verdant 
(žievę mirkome kelias paras). Įvairių augalų nuvirinimo režimas skirtingas. 
Ruošiant ištraukas, vieniems reikia neutralios vonios, kitiems – rūgštinės, 
tretiems – šarminės. Kai merkiame iškandytą audinį, sudrėkiname, dedame 
į šiltą nuovirą. Paskui šildome iki 85–950 C ir pradedame fiksuoti dažymo 
laiką iki 1 val. Tada audinį paliekame vėstančiame nuovire. Spalva gilėja ir 
tamsėja. Taip dažoma pirmuoju dažymo būdu.

Dažant antruoju būdu, viską atliekame taip pat, tik kandijame. Kai pluoš-
tas truputį paverda nuovire, audinį ištraukiame ir įpilame kandiko. Vėl pa-
viriname 20–30 minučių iki 60–70°C. Tirpalą ataušiname, audinį ištraukia-
me, skalaujame šiltame vandenyje, išdžioviname, dedame į garinimo būgną 
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ir gariname 1–2 valandas, priklausomai nuo audinio kiekio. Išgarintas au-
dinys suminkštėja, atgauna blizgesį ir kritimą. Garinti galima tik taninais 
(ąžuolo, alksnio, juodalksnio ir t. t.) kandytus audinius. 

Trečiuoju būdu – nudažome, išplauname, tuoj pat kandyjame kitame 
inde arba išdžiovinę.

Spalvų katalogo schema:

Dažingieji augalai

Kandikai Ramunėlė Rykštenė Jonažolė Alksnio žievė

Be kandiko

Al

Cu

Fe

Prieš dažant būtina pasidaryti dažingųjų augalų katalogėlį, kiekvieną 
kartą jį papildyti naujais pavyzdžiais, įtraukiant ir egzotiškus augalus – lo-
gwood, brazilwood, košenil. Šis katalogas neatsiejama darbo dalis marginant 
šilką tiesioginiu būdu. 

Pasiruošus nudažome visų rūšių pluoštų pavyzdėlius naudojant visus 
kandikus gauname to augalo galimų spalvų paletę. Taip bandome įvairius 
augalus ir galiausiai turime turtingą spalvyną.
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AUDINIO MARGINIMO BŪDAI.
SUSIPAŽINIMAS SU RAIŠIOJIMO IR LANKSTYMO TECHNIKA

Audinių marginimo būdai:
1. Naudojant šaltą rezervą – tirštiklį (tarptautinis pavadinimas šalta batika);
2. Naudojant karštą rezervą (tarptautinis pavadinimas karšta batika);
3. Spaudimo rišimo būdu (plangi, shibori, taidai).

Istoriškai apžvelgiant marginimo būdus, aiškėja, kad buvo naudojami 
labai įvairūs tirštikliai: šaltas ir karštas vaškas, ryžių kleisteris, bulvių krak-
molas, sojos pienas, akacijų sakai, valgomosios druskos tirpalas, cukrus. 
Dabar žinoma daug įvairių įmonių gaminamų cheminių rezervų. Norint 
sukurti gražų piešinį, reikia sužinoti, kaip kuris rezervas veikia audinį. Bū-
tina padaryti keletą testų ar etiudų. Labai gražu, jei panaudojame kelis skir-
tingus kontūrus viename darbe, pvz.: cheminis kontūrinis piešinys + šalto 
vaško kontūras teptuku, šaltas vaškas teptuku + karštas vaškas (laužytas 
kraklė fonas). Kontūrinį piešinį visada galima papildyti. Jis skaidrus ir už-
dengia apatinę spalvą. Taip galime sukurti daugiaspalvį piešinį. Naudojus 
vašką, audinį būtina išlyginti, tik taip galima pašalinti jį iš šilko. Sukūrus 
rezervinį piešinį, audinį galima nuspalvinti dviem būdais: dažinį nuovirą 
lieti kaip akvarelę ir išdžiūvus kandyti arba kelioms valandoms merkti į 
šaltą nuovirą su jame esančiu kandiku. Paskui nuplauname, džioviname, 
dedame į garintuvą ir gariname, išgarinus turime baigtą, augaliniais daži-
kliais užfiksuotą darbą.

Audinio dažymas suraišiojant, lankstant, susiuvinėjant
Audinys nuo dažo įsiskverbimo ir nudažymo apsaugomas raišiojant, 

klostant, daigstant, glamžant, suspaudžiant ir kitaip. Tai paprasčiausias 
ir seniausias audinio marginimo būdas. Įvairios šalys išrasdavo vis kitus 
formavimo variantus, juos pavadindamos kitais pavadinimais. Vartojami 
4 terminai šiai technikai apibūdinti: banda, plangi, shibori, tritik. Indiškas 
žodis banda reikšia audinio suspaudimą ir aprišimą, plangi – malajų indo-
neziečių kalba iš esmės reiškia tą patį. Tritik – malajų indoneziečių žodis, 



16

apibūdinantis daigstymo būdą, kai piešinio įvairovei išgauti audinys ne tik 
surišamas, bet ir susiuvamas. Japonų shibori terminas turi gerokai daugiau 
prasmių – gręžti, suslėgti, prispausti. Shibori būdinga gausybė variacijų, 
kiekviena jų skiriasi subtiliais atspalviais, turinčiais pavadinimus: arashi 
shibori – dažoma apsukant ant volo ir suspaudžiant, murakumu shibori – 
audinys suspaudžiamas tarp dviejų tuščiavidurių skridinėlių ir dažomas, 
itajime – dažomas sulanksčius ir suspaudus tarp dviejų lentelių, tesuji – su-
lankstoma armonikėlė, perrišama, dažoma, kukuri zome – dažoma kelio-
mis spalvomis, koboshi – smulkių taškelių technika. 

Surištas mazgu, susiūtas ar sulankstytas armonikėle ir surištas audinys 
nuo dažo apsaugomas skirtingai. Tai priklauso nuo to, kiek audinys apriša-
mas ir kiek suspaudžiamas. Stipriai suspausta vieta išlaiko audinio pirminę 
spalvą. Antrasis surišimas po dažymo apsaugo jau nudažytą vietą, dažant 
nuo šviesesnių tonų einama prie tamsesnių. Kuo plonesnis audinys, tuo su-
dėtingesnį ir įvairesnį raštą galime išgauti. Lankstant armonikėle dryžuo-
tam raštui – horizontaliai, įstrižomis linijomis – diagonaliai. Apskritimo 
raštai suklostomi iš centro kaip skėtis, dėmės ir linijos gaunamos aprišant 
pakartotinai. Ratus galima išgauti įrišant sėklų, karoliukų, sagų. Lengviau 
sulankstyti šlapią audinį, kad piešinys būtų ryškesnis, klostes galima paly-
ginti lygintuvu. Prieš merkiant į dažą, surištą audinį būtina sušlapinti. 
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Lankstymo, raišiojimo ir siuvinėjimo būdai ir rezultatai
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DARBO SAUGA IR PRIEMONĖS

Saugus darbas
Chemines medžiagas būtina laikyti saugiai, uždaruose indeliuose, ant 

kurių užklijuotos etiketės su pavadinimais.
Naudoti gumines pirštines. Plauti rankas, saugoti akis, vėdinti patal-

pą. Netyčia užtiškus ant odos kandikams, plauti dideliu kiekiu vandens ir 
muilu. Rezervų sudėtyje yra degiųjų medžiagų, todėl reikia saugotis atviros 
ugnies, laikytis priešgaisrinių taisyklių. 

Medžiagos ir priemonės:
2-3 didelės talpos nerūdijančio plieno puodai, 
5 (iki 10 l ) nerūdijančio plieno indai, 
vienkartiniai stiklo indeliai,
žirklės, peiliukai,
įvairaus storio siūlai, virvės,
įvairaus storio adatos,
gumelės,
akmenėliai, riešutai, žirniai, skalbinių segtukai, sąvaržėlės...
30 m šilko, 15 m medvilnės,
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kandikai (geležis, varis, alūnas),
aksolio rūgštis,
vyniojamasis popierius garintuvui,
priemonės katalogui padaryti,
termometras vandens temperatūrai matuoti,
neutralios skalbimo priemonės,
guminės pirštinės, vienkartinė prijuostė,
vienkartiniai plastikiniai indai.
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Darbinis nuovirų katalogėlis prieš pradedant 
marginimo darbus

Raišiojimo technika dažyti audiniai

Jūratė Urbienė. Margintas šilkas augaliniais dažais
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Dilgėlė Rasakila Ąžuolo lapai

Takažolė Geltonoji ramunė Rykštenė

Jonažolė Garšva Viržiai

AUGALŲ IR GAUNAMŲ ATSPALVIŲ NUOTRAUKŲ KATALOGAS
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Svogūnas Bruknė Bitkrėslė

Kraujažolė Miškinis papartis Tagetė

Arkliarūgštė Graikinis riešutas Indigo
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Saplvų ratas
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SKIAUTINYS PRASIDEDA NUO KOMPOZICIJOS IR SPALVOS

Kompozicija – piešinio, spalvos, siužeto sujungimas į harmoningą visu-
mą. Pasirinkta kompozicija neretai apsprendžia skiautinio meniškumą. Nei 
efektingi spalvų deriniai, nei dygsniavimas, nei papildomas dekoras negali 
paslėpti nesėkmingos kompozicijos.

Pateikiame devynias kompozicijų schemas, dažniausiai naudojamas ku-
riant skiautinius.

Vertikali

Įstriža

Įrėminta

Horizontali

Spindulinė

Simetrinė

Apvali

Tinklinė

Asimetrinė
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Harmonija – jėgų pusiausvyra. 
Verčiant iš graikų kalbos, harmonija tiesiogiai reiškia ryšius, proporci-

jas, darnumą.
Atsižvelgiant į mitologiją, Harmonija – tai karo dievo Marso ir meilės 

deivės Veneros duktė, t. y. dviejų priešingų pradų – agresijos ir meilės – įsi-
kūnijimas.

Harmonijos kokybei spalvų pusiausvyros principas yra viena svarbiau-
sių sąlygų.

Spalvų pusiausvyros pažeidimai gali būti panaudoti ir kaip išraiškos 
priemonė. Ryškiai išreikšta tam tikra spalva sukuria atitinkamą nuotaiką, 
kūriniui suteikia raiškos. Jei būtų galima parodyti visus pasaulinio meno 
spalvų derinių tipus, pastebėtume, kad neleistinų spalvų derinių nėra.

Pasaulio meno istorija liudija, jog bendrų spalvų harmonijos nuostatų 
nėra ir negali būti. Tačiau egzistuoja atitinkami pamėgti deriniai ir prin-
cipai, tipiški tam tikriems laikotarpiams, mokykloms, kryptims ir netgi 
meistrams.

Spalvų harmonija klasifikuojama norint tam tikras spalvų formas leng-
viau pritaikyti gyvenime. 

Skiautiniuose spalva ypač svarbus elementas. Įdėjus tiek daug kruopš-
taus darbo, didesnė tikimybė, kad kūrinys suskambės, jei kūrybinio kelio 
pradžioje naudositės supaprastintomis nuorodomis. Yra daugybė spalvų 
derinių schemų. Siūlome atkreipti dėmesį į kai kurias.
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Devynios spalvų derinimo schemos

Achromatinė
schema

Vaivorykštės
schema

Mono-
chromatinė

schema

Priešingų
spalvų schema

Analoginė
schema

Šiltos ar šaltos
spalvos

Priešingų
spalvų lygiašonis

trikampis

Spalvų triados
schema

Dvigubos
priešingos

spalvos
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Dažniausiai naudojami spalvų deriniai skiautiniuose

1. Monochrominė kompozicija
Monochrominėje kompozicijoje naudojama 

tik viena spalva. Kuriant skiautinius, kaip ir ta-
pyboje, patariama naudoti kuo daugiau atspal-
vių, nesvarbu, kad dirbate tik su viena spalva.

Monochrominis dizainas pabrėžia vienos 
spalvos atspalvių reikšmę.

2. Achromatinė schema
Achromatinėje schemoje spalvų nėra, tik 

juoda-balta ir tarp jų esanti pilka su daugybe 
atspalvių.

Juodų-baltų grafinio piešinio skiautinių galu-
tinis dizainas ne visada nuspėjamas. Todėl skiau-
tes reikėtų išdėlioti pagal numatytą kompoziciją 
ir, atsitraukus kelis metrus, į darbą pažvelgti iš 
tolėliau. Tada pamatysite tikresnį bendrą vaizdą, 
suprasite, ar sėkmingas skiautinys.

3. Analoginė schema 
Analoginė schema jungia tris spalvas, spal-

vų rate einančias viena po kitos.

Mono-
chromatinė

schema

Achromatinė
schema

Analoginė
schema
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4. Šilta ir šalta spalvų schemos
Šiltos spalvos – raudona, oranžinė, geltona – 

asocijuojasi su saule ir energija. Šaltos spalvos – 
mėlyna, žydra, violetinė – su vandeniu. Šiltos 
spalvos kompozicijai suteikia papildomos dina-
mikos, o šaltos veikia raminančiai.

Dirbant su mišria spalvų gama, reikėtų atsi-
minti, kad šilti akcentai pirmame plane objektą 
priartina prie žiūrovo. Šalti akcentai antrame 
plane kūriniui suteikia gilumo.

5. Priešingos spalvos (komplementarinė 
schema)

Ši schema jungia bet kokias dvi spalvas, 
esančias spalvų rate vieną priešais kitą. Atsidū-
rusios viena šalia kitos, jos labai kontrastingos.

Sodrios priešingos spalvos naudojamos ku-
riant dinamišką, kontrastingą kompoziciją.

6. Dvigubos komplementarinės spalvos
Spalvų rate išsirinkite bet kurią spalvą. Nuo 

jos veskite įsivaizduojamą liniją į priešingą spal-
vą. Priešingos spalvos abiejose pusėse kartu su 
išsirinktąja sudaro komplementarinę triadą.

Išsirinkite dvi spalvas, spalvų rate esančias 
šalia. Nubrėžkite įsivaizduojamas tiesias linijas 
į priešingas spalvas. Šios dvi spalvų poros vadi-
namos dvigubomis komplementarinėmis spal-
vomis.

Dvigubas komplementarines spalvas siūloma 
naudoti su jų atspalviais. Deriniai įspūdingi.

Šiltos ar šaltos
spalvos

Priešingų
spalvų schema

Priešingų
spalvų lygiašonis

trikampis

Dvigubos
priešingos

spalvos
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7. Spalvų triados schema
Triados spalvos yra lygiašonio trikampio, 

įpiešto į spalvų ratą, viršūnėse.
Norint sumažinti triados spalvų kontrastą, 

siūloma naudoti kuo daugiau išsirinktų spalvų 
atspalvių.

8. Įvairiaspalvė schema 
Įvairiaspalvė schema jungia visas spalvinio 

rato spalvas. 
Kai kurios spalvos keičia savo toną priklau-

somai nuo paros laiko. Pvz., geltona spalva dieną 
atrodo daug ryškesnė nei yra iš tikrųjų. Violetinė – 
daug tamsesnė vakare.

SKIAUTINIŲ SIUVIMO TECHNIKOS

GREITIEJI TRIKAMPĖLIŲ SIUVIMO IR KIRPIMO BŪDAI

Iš įvairių rūšių trikampių galima pasiūti gausybę skiautinių ornamentų. 
Nuobodų, daug kantrybės ir kruopštumo reikalaujantį atskirų trikampėlių 
karpymą ir siuvimą galima pagreitinti naudojant tam tikras siuvimo sche-
mas.

Gerosiomis pusėmis į vidų sudėkite du reikiamų spalvų audinius. Ant 
vieno jų nubraižykite pasirinktą tinklą, priklausomai nuo to, kiek reikės su-
siūtų trikampių. Pagal pateiktą schemą susiuvę audinius, gausite 48 dvis-
palvius kvadratus. Siuvamąja mašina siūkite palei įstrižas vientisas linijas. 
Siūlė nuo nupieštos linijos turi būti nutolusi per pusę siuvamosios mašinos 

Vaivorykštės
schema

Priešingų
spalvų lygiašonis

trikampis
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kojelės. Kai susiūsite per visas nupieštas punktyrines linijas, kirpkite abu 
audinius per vientisas linijas. Atkirptą trikampį išskleiskite, siūlę užlyginkite 
į tamsiojo audinio pusę (kad nepersišviestų). Gavote kvadratus, susiūtus iš 
dviejų skirtingos spalvos trikampių.

Siuvant šiuo būdu, labai svarbu teisingai apskaičiuoti kvadratų ar juostų 
plotį. Jei teisingai apskaičiuosite, sukarpę gausite norimo dydžio trikampius. 
Kaip tai padaryti? Pirmiausia ant milimetrinio popieriaus nusibraižykite 
reikiamo dydžio būsimo skiautinio ornamentą. Nuo šio brėžinio labai tiks-
liai perkopijuokite trikampį ant kartono ar storesnio popieriaus. Aplink tri-
kampį nubrėžkite 0,7 cm siūlių užlaidas (arba kitą atkarpą, kuri turi būti lygi 
pusei jūsų siuvamosios mašinos kojelės pločio). Trikampį su pažymėtomis 
siūlių užlaidomis dėkite ant popieriaus ir tiksliai apibrėžkite vieną prie kito, 
suformuodami kvadratą. Taip sužinosite, kokio dydžio kvadratus ar juostas 
reikia nupiešti.

Kai prisiūsite ir prisikarpysite pakankamai įvairiaspalvių geometrinių 
formų, jas išlyginkite ir išdėliokite ant skiautinio brėžinio, atkartodami nu-
pieštą ornamentą. Susiūkite atskiras juostas. Jas sujunkite tarpusavyje, tiks-
liai sudėję trikampius.

Skiautinys bus daug įdomesnis, jei neapsiribosite tik dviem spalvomis. 
Įvairiai dėliodami skirtingus dvispalvius kvadratėlius gausite vis kitokį re-
zultatą.

Skirtingai susiuvę ir sukarpę figūras, gausite vis kitokius ornamentus.
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I būdas
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II būdas
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III būdas

Eskizų tinklas
Eskizų tinklas palengvins kurti įvairių trikampių ornamentus. Ant nu-

kopijuoto tinklo trikampius nuspalvinkite pagal savo sukurtą ornamentą. 
Juo vadovaudamiesi galėsite apskaičiuoti, kiek ir iš kokių spalvų trikampių 
susiūtų kvadratų reikės.

Kitokių trikampių rūšių tinklą teks nusibraižyti patiems
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GREITASIS BLOKO SIUVIMAS SU FLIZELINU

Siuvimo procesas: 
1. Pagal eskizą suskaičiuokite, kiek kokios spalvos kvadratėlių reikės. 

Juos karpykite su siūlių užlaida. Ji turi atitikti pusę siuvamosios maši-
nos pėdelės.

2. Ant flizelino lipniosios pusės tiksliai nubrėžkite įstrižaines.
3. Vadovaudamiesi įstrižainėmis, sudėliokite kvadratėlius gerąja puse į 

viršų.
4. Dėlionę atsargiai uždenkite plonu medvilniniu audiniu, karštu lygintu-

vu su garais priklijuokite išdėliotas skiautes.
5. Sulenkite flizeliną su priklijuotais kvadratėliais per kiekvieną eilę ir nu-

siūkite.
6. Nukirpkite patį lenkimo kraštą, siūles išskleiskite ir išlyginkite.
7. Flizeliną sulenkite per sudūrimus vertikaliai, nusiūkite. Nukirpkite patį 

siūlės lenkimo kraštą, siūlę išskleiskite, išlyginkite.
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ŠENILO SIUVIMO TECHNIKA (1 pav., 28 p.)

Reikia:
•	 5–6	įvairių	spalvų	drobinio	pynimo	medvilninių	ar	lininių	audinių	

(ataudų ar metmenų siūlas turi lengvai išsitraukti);
•	 liniuotės,	tekstilinio	pieštuko,	aštriais	galais	žirklių,	siuvimo	mašinos;
•	 kieto	plastmasinio	ar	vielinio	šepečio.

Darbo procesas:
1. Norimo dydžio audiniai iškerpami tiksliai pagal metmenis ir ataudus. 

Jie sudedami vienas ant kito. Gerai apgalvoję, parinkite viršutinio au-
dinio spalvą ar piešinį, nes jis daugiausia formuos būsimą skiautinį 
(2 pav., 28 p.).

2. Ant viršutinio audinio tekstiliniu pieštuku, naudodamiesi liniuote, nu-
brėžkite linijas 1 cm atstumu 45° kampu. Būtinai išlaikykite nurodytą 
kampą, nes tik tokiu būdu sukarpytas audinys gražiai pasišiauš. Nerei-
kėtų siūti didesniu nei 1 cm atstumu, priešingu atveju karpinys bus gru-
bus. Jei susiūsite labai mažais tarpais, karpinys beveik nepasišiauš.
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3. Per nubrėžtas linijas susiūkite tankiu dygsniu siuvimo mašina (3 pav., 
28 p.).

4.  Aštriomis žirklėmis kirpkite per visus audinius, išskyrus paskutinįjį 
sluoksnį. Jis laikys jūsų karpinį. Stenkitės laikytis siūlių vidurio (4 pav., 
28 p.).

5. Aštriu šepečiu iššukuokite karpinį. Jei audinys buvo susiūtas ir sukarpy-
tas skersai per audinius, paviršius gražiai pasišiauš (5 pav., 28 p.).

Kitas būdas:
siūti ir karpyti galima ne tik įstrižomis linijomis, bet ir kvadratais.

6. Vieną ant kito sudedame 5–6 medvilninius ar lininius audinius, iškirp-
tus pagal ataudus ir metmenis (6 pav., 28 p.).

7. Sulanguojame tekstiliniu pieštuku 2-3 cm kvadratėliais.

8. Siuvimo mašina tankiu dygsniu susiuvame per horizontaliai ir vertika-
liai nubrėžtas linijas.

9. Kvadratėlius sukarpome įstrižai nuo vieno kampo iki kito. Lengviau bus 
įkirpti, jei pradėsite nuo centro smailiomis aštriomis žirklėmis. Įsidėmė-
kite, paskutinis audinio sluoksnis turi būti nesukarpytas (7 pav., 28 p.).

10. Aštriu šepečiu iššukuokite karpinį. Kada baigti, spręskite patys, nes au-
dinio pašiaušimas gali būti įvairus (8 pav., 28 p.).
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KONTŪRINIS KIRPIMAS IR DYGSNIAVIMAS

I pratimas

Realistinio dizaino kontūrinis kirpimas
Prieš pradedant kirpti kompozicijos kontūrus tiesiai iš audinio, reikėtų 

pasipraktikuoti tą pačią kompoziciją nupiešti pieštuku.

Reikia:
•	 įvairių	 spalvų	 ir	 atspalvių	medvilninių	 audinių	natiurmorto	deta-

lėms iškirpti;
•	 pilko	medvilninio	audinio	fonui	(dviejų	skiaučių,	kiekviena	turi	būti	

21x28 cm dydžio);
•	 dvipusio	klijuojamojo	popieriaus;
•	 lygintuvo;
•	 vaisių	ar	kitų	daiktų	natiurmortui;
•	 lempos.

Darbo procesas:
1. Paimkite tris skirtingus vaisius, kelis jų perpjaukite pusiau, kad kompo-

zicija būtų turtingesnė. Vaisius išdėliokite ant balto popieriaus. Lempa 
apšvieskite kompoziciją iš vienos pusės, sukurkite šviesos ir šešėlių žais-
mą (9 pav., 29 p.).

2. Dėmesingai apžiūrėkite kompoziciją, ypač šviesos ir šešėlių žaismą. Su-
rinkite reikiamų spalvų audinius (10 pav., 29 p.).

3. Prie audinių lygintuvu priklijuokite dvipusį klijingą popierių. Sudėki-
te du audinius kartu. Iškirpkite detalę pagal kontūrą (11 pav., 29 p.). 
Žirklėmis dirbkite taip, tarsi pieštumėte pieštuku. Žiūrėkite į žirkles 
ir į audinį ne ilgiau kaip 25 proc. to laiko, per kurį iškirpsite detalę. 
Kitą laiko dalį žiūrėkite į natiurmortą. Kirpimo pagal kontūrą proce-
sas analogiškas kontūriniam piešimui. Kirpimo greitis toks pat, kaip ir 
piešimo.
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Pastaba: 3 ir 4 etapuose kirpkite po dvi vienodas detales. Vienu kirpi-
mu: vienos detalės reikia pirmam pratimui, kitos – antram. Kirpdami 
sudėkite dvi skiauteles gerąja ir blogąja pusėmis.

4. Iškirpę vaisius, parinkite audinius, kuriais perteiksite šviesos ir šešėlių 
žaismą ant vaisių, ir kirpkite po dvi detales. Prisiminkite, kad žirklės 
jums pakeičia pieštuką.

5. Dėmesingai apžiūrėkite, kaip krenta nuo vaisių šešėliai. Iš tamsių audi-
nių iškirpkite atitinkamas detales. Įsidėmėkite, kad juodas audinys ne vi-
sada geriausias sprendimas perteikiant šešėlius. Jie gali būti ir spalvoti.

6. Šiame etape jau turite būti sukirpę du tokius pat vaisių detalių rinkinius. 
Sudėliokite į dvi atskiras krūveles. Vieną jų panaudosite 1 pratime, kitą – 
2 pratime.

7. Vieno rinkinio detales išdėliokite ant pilko audinio taip, kad kaip galima 
labiau panašėtų į realiai išdėliotus vaisius. Lygintuvu priklijuokite deta-
les prie fono (12 pav., 29 p.).

II pratimas

Kontūrinis kirpimas ir abstraktus dizainas
Konkretaus daikto (mūsų atveju – vaisių) abstraktus vaizdavimas leidžia 

laisvai traktuoti (spręsti) kompoziciją.

Darbo procesas:
1. Išsirinkite vieną iš devynių komponavimo schemų. Ant pilko fono pagal 

pasirinktą kompozicijos schemą išdėliokite detales (jas iškirpote atlik-
dami pirmąjį pratimą, 14 pav., 29 p.).

2. Paprašykite draugų įvertinti jūsų sukurtą kompoziciją. Jei jie pasiūlys 
patobulinti, pakeiskite detales, sukurdami išraiškingesnę kompoziciją.
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III pratimas

Kontūrinis dygsniavimas
Kontūrinis dygsniavimas – ypač išraiškingas skiautinio elementas. Dygs-

niuoti galima paprasta siuvimo mašina. Pavyzdžiai atlikti specialia skiauti-
niams siūti mašina. Šiame pratime siuvimo mašina pakeis pieštuką ir žirkles.

Reikia:
•	 dviejų	balto	medvilninio	audinio	skiaučių	(25	x	30	cm	kiekviena);
•	 tokio	pat	dydžio	sintepono	stačiakampio;
•	 purškiamųjų	tekstilinių	klijų;
•	 juodų	siuvimo	siūlų;
•	 siuvimo	mašinos;
•	 vaisių	kompozicijos,	kurią	naudojome	I	ir	II	pratimuose.

Darbo procesas:
1. Sinteponą supurkškite tekstiliniais klijais ir padėkite tarp dviejų baltų 

medvilninio audinio skiaučių.
2. Viršutinis ir apatinis siūlai turi būti juodi. Jų turi būti pakankamai, kad 

nereikėtų pertraukti įtempto kūrybinio darbo. Ant audinio neturėtų būti 
nubrėžta jokių pagalbinių linijų. Siūkite kaskart stebėdami kompoziciją.
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Papildoma užduotis:
tokiu pat būdu išdygsniuokite anksčiau sukurtas realistinę ir abstrakčią-

ją kompozicijas (15, 16 pav., 29 p.).

KONVERGENCIJA SKIAUTINIUOSE

Konvergencija skiautiniuose – tai du ar daugiau audinių, sukarpytų juos-
tomis ir susiūtų kartu (lot. convergens – susieinantis, suartėjantis).

Reikia:
•	 keturių	vienodo	dydžio	medvilninio	audinio	kvadratų;
•	 rėžtuko;
•	 pjaustymo	lentos;
•	 liniuotės;
•	 tekstilinio	žymeklio;
•	 siuvimo	mašinos.
Vieno kvadrato dydis apie 35–40 cm. Audiniai turėtų tarpusavyje derėti. 

Vieno kvadrato audinys turėtų būti stambesnio piešinio.
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Darbo procesas:
Iš keturių audinio kvadratų sudėliokite didelį kvadratą.
Jei naudosite audinį stambiu piešiniu, padėkite jį į apatinį kairįjį ar de-

šinįjį kampą.
Jei naudosite du vienodos spalvos audinius (pvz., du mėlynus ir du oran-

žinius), sudėkite juos įstrižai vieną priešais kitą. 
Jei kvadratinės skiautės – iš skirtingų spalvų audinių, išdėliokite du tam-

sius ir du šviesius įstrižai vieną priešais kitą.

Įstrižas keturių skirtingų skiaučių išdėliojimas sukuria optimalų re-
zultatą.

Išdėliokite audinius, kaip parodyta 17 pav., 30 p.
1. 1 ir 3 kvadratų viršuje 0,6 cm atstumu tekstiliniu žymekliu nubrėžkite 

liniją. Ji padės orientuotis dirbant toliau (18 pav., 30 p.).
2. Sudėkite 1 ir 2 kvadratus gerosiomis pusėmis į vidų, susekite adatėlėmis 

apatinį kraštą. Turi būti susiūta vidurinė dviejų kvadratų linija. Tą patį 
padarykite su 3 ir 4 kvadratais (19 pav., 30 p.). Susiūkite apatines kvadra-
tų kraštines.

3.  Nepersukite kvadratų. Susiūtą kairįjį bloką padėkite ant pjaustymo len-
tos, kad blogoji antrojo kvadrato pusė būtų viršuje, o siūlė – apačioje. 
Sulyginkite šonines siūles. Naudodamiesi duota lentele su nurodytais 
juostų pločiais, rėžtuku supjaustykite abu susiūtus audinių blokus. Pa-
teiktame pavyzdyje juostos siaurėja į centrą. Tą patį padarykite su nusiū-
tu dešiniuoju bloku (20 pav., 30 p.).

Juostų pločiai:
1 juosta – 2,5 cm
2 juosta – 3,7 cm
3 juosta – 5 cm
4 juosta – 6,2 cm
5 juosta – 7,5 cm
6 juosta – likęs plotis.
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Šeštosios juostos plotį lemia pirminių kvadratų dydis. Kuo didesnis kva-
dratas, tuo platesnė ši juosta.
4. Išskleiskite porinius kvadratus. Dvi siauriausios juostos turi būti greta 

centre. Patikrinkite, ar nubrėžta orientacinė linija eina viršuje per visas 
juostas. Jei kurios nors juostos viršuje nėra orientacinės linijos, patik-
rinkite, galbūt ji atsidūrė apačioje – apverskite ją (21 pav., 30 p.). 

5. Kairiojo bloko juostos įsiterpia tarp dešiniojo bloko juostų. Pradėkite 
perkeldami 1-ąją juostą iš kairiojo bloko tarp 5 ir 6 dešiniojo bloko 
juostų.

6. Perkelkite 2-ąją juostą tarp 4 ir 5 dešiniojo bloko juostų. Pakeliant juos-
tas dešiniajame bloke, paruošiama laisva vieta kairiojo bloko juostoms.

7. Perkelkite juostas iš kairiojo bloko tarp dešiniojo bloko juostų.

8. Dar kartą patikrinkite, ar nubrėžta orientacinė linija eina viršuje per visas 
juostas. Jei ne, ieškokite, kur ji atsidūrė. Perverskite juostą, kad nubrėžta 
linija viršuje būtų vientisa.

9. Kiekvienos juostos viduryje yra siūlė. Vienos juostos siūlę pirštais pa-
spauskite į viršų, kitos – į apačią. Juostas susiūkite poromis 1–2, 3–4, 
5–6 ir t. t. Dirbkite iš kairės į dešinę. Neišskleistas siūlių užlaidas užly-
ginkite į vieną pusę.
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10. Susiūkite visas juostų poras kartu. Norint išvengti nelygumų, siūkite iš 
apačios į viršų. Sujunkite juostas iš kairės į dešinę. Sekite, kad centrinė siū-
lė sutaptų. Įsitikinkite, kad visos siūlės užlygintos viena kryptimi. Pirmoji 
skiautinio konvergencijos siuvimo dalis baigta.

11. Pasukite skiautinį taip, kad juostos būtų horizontaliai. Tai laikina padė-
tis. Kai pasiūsite skiautinio viršutinę dalį, vėl jį galėsite grąžinti į pirmi-
nę padėtį.
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12. Nubrėžkite naują orientacinę liniją, 0,6 cm nutolusią nuo skiautinio vir-
šutinio krašto (22 pav., 30 p.).

13. Pašalinkite centrinę siūlę – nukirpkite maždaug po 0,6 cm iš kiekvienos 
vertikalios siūlės pusės. Kai norėsite iškirpti vertikalią siūlę, greičiausiai 
pastebėsite, kad ji šiek tiek pakrypusi į šoną. Jei taip, tai daug svarbiau, 
kad kirpimas būtų statmenas juostoms nei lygiagretus siūlei.

14. Blokų siūlių užlaidas užlyginkite į priešingas puses. Kai siūsite naujai 
sudėliotas juostas, pastebėsite, kad nebereikės perlyginti siūlių užlaidų.

15. Supjaustykite abu blokus juostomis pagal anksčiau nurodytą schemą. 
Juostos siaurėja į centrą (23 pav., 30 p.).
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Naudingos svetainės

www.quiltinspiration.blogspot.com
www.quiltersbuzz.com
www.caroltaylorquilts.com
www.bryerpatch.com
www.katiepm.com
www.joansowada.com
www.barbfrey.com
www.chercartwright.com

16. Perkelkite 1-ąją juostą (2,5 cm pločio) iš kairiojo bloko į dešinįjį bloką 
tarp 5 ir 6 juostų.

17. Perkelkite 2-ąją juostą (3,7 cm pločio) iš kairiojo bloko į dešinįjį tarp 4 
ir 5 juostų.

18. Tęskite juostų perkėlimą iš vieno bloko į kitą. Susekite adatėlėmis ir su-
siūkite juostas poromis, kaip tai darėte anksčiau. Pažymėta orientacinė 
linija viršuje turi būti vientisa (24 pav., 30 p.).

19. Pasukite skiautinį į ankstesnę padėtį. Pirmoji nubrėžta orientacinė linija 
turi atsidurti viršuje. Išlyginkite skiautinio viršų ir patikslinkite kvadra-
to formą – nukirpkite kraštų nelygumus.
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