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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS - ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir savigarbą,
suvokiančią etninės kultūros visumą ir jos santykį su dabartimi.
UŽDAVINIAI - išsiaiškinti:
juostų ornamentų simbolius;
juostų ornamentų kompozicijas;
juostų spalvinius derinius;
visų regionų juostų ypatumais.
„išausti kitaip“ pasirinką rankdarbį.
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JUOSTOS LIETUVIŲ TAUTOS GYVENIME
Lietuvių tautiniai drabužiai, kaip ir pasakos, dainos, šokiai, turi senas tradicijas. Šios
tradicijos tvirčiausiomis gijomis susieja visas kartas. Pažinti jas ir branginti - mūsų pareiga.
Tradicinėje liaudies tekstilėje ypatingą vietą užima juostos. Turėdamos labai aiškią paskirtį –
susijuosti, parišti, prilaikyti kostiumo detales – jos dažnai minimos papročiuose ir apeigose. Jos
laikomos laimės, padėkos ir prieraišumo simboliu. Daugiausia papročių, susijusių su juostomis, likę
Dzūkijoje.
Visuose regionuose paplitusios rinktinės juostos. Kiekvienas regionas turi savo
mėgstamų spalvų derinius, nusistovėjusius per ilgą laiką. Lietuva – nedidelis kraštas, bet turi kelis
etnografinius regionus su jiems būdingais spalviniais deriniais. Visoje Lietuvoje paplitusios
raudonos ir žalios, rečiau pasitaiko violetinės, mėlynos ir kitų spalvų juostos. Dažniausiai
derinamos kontrastingos spalvos. Kraštelyje įaudžiama 1-5 spalvų derinys, paįvairinantis juostos
koloritą ir pabrėžiantis pagrindinę rašto spalvą. Centrinė rašto dalis išryškinama kitos kontrastingos
spalvos siūlais. Tai būdinga visoms etnografinėms sritims.
Plačiose suvalkiečių ir dzūkų juostose pasitaiko trijų spalvų derinių: vidurys vienos
spalvos, kitos dvi išdėstomos simetriškai abiejose rašto pusėse. Aukštaitijoje dažnai audžiamos
dvispalvės neryškių žalios ir rudos atspalvių siauros juostelės . Audėjos juostų raštams turi senus,
savitus pavadinimus, dažnai padedančius suprasti ir nurodančius senovinę rašto prasmę (eglutės,
kryžiukai, žalčiukai, roželės ir kt.). Juostų ornamentai yra perimti iš senųjų vytinių juostų, tik labiau
išplėtoti ir turtingesni.
Gyvenant skubančiame ir veržliame pasaulyje, norėjosi į juostų audimą pažvelgti
kitaip. Juostų audimui panaudojau netradicines medžiagas ir pačios sugalvotą, naujovišką audimo
techniką. Naudojant minėtą techniką, galima sukurti daug puikių gaminių, bet plačiausiai ją
pritaikiau juostų audimui.
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JUOSTOS PAGAL REGIONUS
AUKŠTAITIJA
Juostos – neatskiriama tautinio kostiumo dalis. Jos taikomos labai daug kur: įvairiems
drabužiams susijuosti, siauresnės – sijonų, prijuosčių juosmenims, liemenėms susivarstyti,
kojinėms pasirišti, galvai papuošti. Aukštaičių moterys dėvėjo pintines, austines ir rinktines
juostas, o vyrai – vytines, pintines ir austines. Vyrų juostos galuose kartais būdavo puošiamos
spalvotais bumburais. Juostos buvo audžiamos iš vilnos, dominuodavo žalia, raudona, violetinė,
geltona, rečiau juoda ir balta spalva. Raštuose vaizduojama eglutės, vingelės, rombai, grėbliukai,
roželės, žvaigždutės.

DZŪKIJA
Juostos dzūkų gyvenime buvo itin svarbios. Nė viename regione jos nebuvo tokios
įvairios kaip Dzūkijoje. Tai svarbiausios jaunamartės dovanos ir vyro giminaičiams, ir visiems
svečiams. Austinės juostos buvo naudojamos vaikams vystyti. Vyrai ryšėjo daugiausia vytines,
moterys – rinktines juostas. Rinktinių juostų raštai Dzūkijoje turėjo specifinius pavadinimus:
grėbliukai, meškučiai, žvaigždutės, eglutės, beržalapiai, roželės, akutės. Juostų dugnas
dažniausiai būdavo baltos spalvos iš medvilninių ar lininių siūlų, o austi raštai – iš spalvotų
vilnonių siūlų. Juostų galai užbaigiami spalvotais kuteliais. Vyravo balta, žalia, raudona, violetinė
spalva.

ŽEMAITIJA
Žemaičių juostos – rinktinės ir vytinės. Šiame regione jos nebuvo tokios svarbios kaip
Aukštaitijoje ar Dzūkijoje. Kadangi žemaitės dažnai gobdavosi skaromis, juostų tiesiog nebūdavo
matyti. Plačios juostos Žemaitijoje naudotos galvai papuošti, siauros – sijonų ir prijuosčių
juosmenims. Vytinės būdavo dviejų trijų spalvų, o rinktinių juostų baltame medvilniniame ar
lininiame dugne išskirti spalvoti vilnos siūlais išausti raštai.

KLAIPĖDOS KRAŠTAS
Klaipėdiečiams būdingos siauros rinktinės juostos. Seniausioms juostoms būdingas
baltas lininis ar medvilninis fonas, kuriame išrenkami raudoni raštai. 19 a. pabaigoje juostų
dugnas galėjo būti ne tik baltas, bet ir raudonas, juodas, žalias, o raštai iš raudonos, žalios,
violetinės spalvos vilnonių siūlų. Vienose juostose būdavo audžiami pasikartojančių raštų
motyvai, o kitose, šimtaraštėse, - daug įvairių skirtingų raštų. Juostų galuose klaipėdietės
palikdavo trumpus metmenų kutelius.

SUVALKIJA
Šio regiono rinktinėms juostoms būdinga trijų eilių raštai. Viena eilė nuo kitos
atskiriama spalvotais ruoželiais. Vidurinė raštų eilė būdavo plačiausia, šoninės – siauresnės.
Suvalkiečių juostos būdavo audžiamos iš lininių arba medvilninių siūlų. Mėgstamiausios spalvos
- burokinė, violetinė, mėlyna. Vyrauja ruoželių, eglučių, grėbliukų raštai, o juostų galuose šalia
siūlų įaudžiami įvairių spalvų audinio kaspinėliai.
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JUOSTŲ SIMBOLIAI

ROMBAS
Dzūkijoje vadinamas „akute“, „varnos akute“. Indoeuropiečių tautose rombas siejamas su
nuoroda į keturias pasaulio šalis, apverstu žemės sklypu ar tiesiog žeme, todėl keturių rombų su
taškučiais kompozicija, manoma, gali reikšti užsėtą lauką ir yra vaisingumo bei žemiškojo prado
simbolis.

ROMBAS SU ATAUGĖLĖMIS
Dzūkijoje vadinamas „rožele“, „erškėtėliu“. Rožė – tautosakoje dažnai minimas gyvybės medžio
simbolis, sapnų aiškinimuose – vestuvių pranašas. Daugelyje aplinkinių tautų rožė siejama su
sveikata, meile, laime. Etnografiniai duomenys leidžia teigti, kad „roželių“ raštu buvo puošiamos
vestuvinės juostos. „Roželės“ motyvas randamas visų Lietuvos regionų juostose.
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ROMBAS SU KABLIUKAIS
Šis simbolis dažnai vadinamas „varlyte“, „vėželiu“. Pavadinimai primena mitologinius gyvūnus.
Rupūžė, varlė, vėžys – gyvūnai, susiję su požemio pasauliu.

KRYŽIUS
Tai senoji saulės, ugnies emblema. Saulė įvairiose tikėjimuose turi apvalančią galią, todėl ir šis
ornamentas gali reikšti globą ir gerus linkėjimus.

S RAIDĖS PAVIDALO ŽENKLAS
Lietuvoje vadinamas „žalčiuku“. Žalčio simbolis senuose metalo papuošaluose vaizduojamas
kartu su saulės ženklais. Žaltys, būdamas žemės ir požemio gyventojas, turi ryšį su dangum –
pasakose ir padavimuose teigiama, kad jis gali iškviesti lietų. Tad jis yra tarpininkas tarp žemės ir
dangaus. Toks tarpininkas žmonių gyvenime – žynys. Todėl manoma, kad žaltys galėjo būti
žynių luomo ženklu. Mažojoje Lietuvoje rasta nemaža senųjų žinyčių, tikriausiai ten yra buvęs
svarbiausias baltų religinio kulto centras. Neatsitiktinai Mažosios Lietuvos juostose „žalčio“
ženklas ypač dažnas. Kur kas rečiau jis aptinkamas Suvalkijoje ir Žemaitijoje, kartais pasitaiko
Aukštaitijoje ir visai retai Dzūkijoje.
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SVASTIKA
Svastika labai artima kryžiaus simbolikai. Latvijoje šis ženklas labiau paplitęs negu Lietuvoje.
Visose indoeuropiečių tautose svastika yra ugnies ir saulės simbolis. Sanskrito kalboje žodis
„svasti“ reiškia laimę, gausumą. Senieji rašytiniai šaltiniai mini prūsų dievą Svaistiką ar
Švaitestiką. Dzūkų tautosakoje minimas Žvaigždikis turi artimą svastikai pavadinimą. Todėl
galima manyti, kad juostos su svastikos ženklais yra talismanai ir turi gerų linkėjimų bei sėkmės
prasmę. Lietuviškose juostose dažnas pusės svastikos ornamentas.

EGLUTĖS PAVIDALO ŽENKLAS
Dzūkijoje vadinamas „eglute“, „laimės šluotele“. Eglė baltų pasaulėžiūroje, kaip amžinai
žaliuojantis medis, simbolizuoja nemirtingumą, dorumą, garbingumą. Pasakose eglė dažnai
siejama su laumėmis. Žinant, kad laumės lemia žmogaus gyvenimą, jo dalią ir laimę, galima
sakyti, kad eglutės ženklas juostose taip pat yra laimės palinkėjimas.

Dantytas rombas, dažnai vadinamas „obuoliuku“. Jis dažniausiai simbolizuoja vaisingumą,
giminės pratęsimą, meilę ir vestuves.
Stogelis su kabliuku vadinamas „žirgeliu“. Šis simbolis reiškia ne tik apsaugą nuo negandų, bet ir
teikia dievišką globą.
Visais minimais ženklais, įaustais į juostą, buvo koduojami linkėjimai ir sveikinimai. Mūsų
žmonės tai žinodami galėdavo juos perskaityti.
Žalčiuko“ ženklas turėjo daug reikšmių. Jis siejamas su žemės, žmonių ir gyvulių vaisingumu,
sveikata, laime ir gerove bei mirusiųjų globa. Žaltys simbolizavo gyvybės energiją, todėl jis buvo
siejamas su vandeniu ir mėnuliu. Buvo manoma, kad žaltys – tai tarpininkas tarp žemiškojo ir
dangiškojo pasaulių.
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JUOSTŲ ORNAMENTO KOMPOZICIJOS
Juostų ornamentas – tai tarsi gyvas savotiško senovės laikų rašto pavyzdys.
Rombo ženklo kompozicijos.

„Roželės“ rašto kompozicijos.
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„Vėželio“ rašto kompozicijos.

Kryželio rašto kompozicijos.
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„Eglutės“ rašto kompozicijos.

„Žalčiuko“ rašto kompozicijos
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„Svastikos“ ženklo kompozicijos
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KĄ SIMBOLIZUOJA SPALVOS?
Balta - simbolizuoja šviesą, gyvybę, džiaugsmą, gėrį, sėkmę, nekaltybę, švarą, tyrumą, šventumą,
išmintį. Pirmykštis žmogus baltą spalvą siejo su gerosiomis dvasiomis, pergale prieš piktąsias
dvasias, santarve tarp gyvųjų ir mirusiųjų (daug kur laidotuvių apeigose taikyta balta spalva, nes
manyta, kad miręs žmogus tampa dvasia, dievu).
Juoda spalva – baltos priešingybė. Tai daugiausia negatyvi spalva, simbolizuojanti tamsą, liūdesį,
gedulą, kančią, skausmą, nelaimę, ligą, mirtį, nuodėmę, išdavystę, piktąsias dvasias (velnius,
raganas), pragarą, burtus, taip pat ir išmintį, išsilavinimą, eleganciją bei auką (juoda – Didžiojo
penktadienio spalva). Balta ir juoda drauge reiškia kilnumą, tyrumą, rimtumą bei iškilmingumą.
Raudona spalva simbolizuoja ugnį, saulę, šilumą, energiją, jėgą, narsą, pergalę, revoliuciją,
tragediją, kraują, jaunatviškumą ir vyriškumą, gėrį ir džiaugsmą, meilę ir neapykantą, turtą ir laimę.
Senovėje raudonos ir baltos spalvos derinys reiškė visą gyvenimą.
Purpurinės spalvos reikšmės panašios kaip ir raudonos. Ši spalva, žinoma nuo antikos laikų, vėliau
tapo imperatorių ir aukštų pareigūnų drabužių spalva. Ji simbolizuoja orumą, pagarbą, karališką
valdžią, jėgą, neretai žiaurumą ir kančią, liūdesį ir atgailą (Advento ir Gavėnios spalva).
Rožinė spalva simbolizuoja romantizmą, moterišką švelnumą, geidulingumą, lyriškumą ir sveikatą.
Geltona (aukso) – labai priešingų prasmių spalva. Tai šviesa, saulės spindulys, gintaro, rugių lauko,
stepių spalva. Ji simbolizuoja kilnumą, darnumą, brandą, protingumą ir senatvę.
Oranžinė spalva artima geltonai ir aukso spalvai. Simbolizuoja Saulę, karštį, pyktį, demoniškumą,
herojiškumą, paniekinimą, perdėtą puošnumą ir asketizmą, tačiau taip pat džiaugsmą, draugiškumą,
vedybas bei intelektą.
Mėlyna (žydra) spalva simbolizuoja erdvę (platumas ir tolius), orą, dangų, kalnus, vandenį, ledą,
šešėlį, taip pat ramybę, amžinybę, dėkingumą, sąžiningumą, šlovę, išmintį, kilnumą, elegantiškumą,
draugiškumą ir meilę, paslaptingą laimę, mistiką, dievišką tiesą.
Violetinė spalva artima rausvai mėlynai spalvai, dar vadinama lelijine arba alyvine spalva. Tai
sudėtingiausia ir mistiškiausia spektro spalva. Su ja siejamas optimizmas ir nusivylimas,
pasitikėjimas ir apgaulė, realybė ir miražas, aistra ir kančia, ramybė ir drama, sėkmė ir nesėkmė.
Žalia spalva simbolizuoja rojų, augmeniją, pavasarį, vasarą, sveikatą, jaunystę, gyvastį,
atsinaujinimą, dvasios brandumą, viltį ir džiaugsmą, grožį ir laimę, nuolankumą, nusižeminimą bei
laisvę.
Ruda – gamtos (rudens), žemės, turto, išminties, nusižeminimo, pusiausvyros spalva.
Pilka spalva turi daug šiltų ir šaltų atspalvių. Gerai dera su visomis chromatinėmis ir
achromatinėmis spalvomis. Simbolizuoja neutralumą, ramybę, taikingumą, santūrumą.
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JUOSTOS KITAIP
MEDŽIAGOS IR ĮRANKIAI
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DARBO EIGA

Kuriame tautinių juostų eskizus
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Pasirinktą ornamentą perpiešiame ant storesnio kartono

Iš gofruoto kartono išsikerpame reikiamo dydžio kvadratėlius, stačiakampius
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Gofruoto kartono detales apsukame pusvilnoniu siūlu

Siūlo galus pritvirtiname lipnia juostele
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Pasiruoštas gofruoto kartono detales, patepę lipalu, klijuojame ant pasiruošto brėžinio

„Išausti“ knygų skirtukai
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„Audimo“ pagrindu gali būti ir audinys
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IŠVADOS
Šią techniką galima panaudoti ne tik juostų „audimui“, knygų skirtukų, puodelių padėkliukų
gamybai, bet ir mozaikai sukurti.
Sukurti darbai originalūs, reikalaujantys didelio kruopštumo, susikaupimo.
Sunaudojama nedaug siūlų ir kitų medžiagų.
Dirbti gali įvairaus amžiaus ir įvairių gebėjimų mokiniai.
Mokiniai išsiaiškina:





juostų ornamentų simbolius;
juostų ornamentų kompozicijas;
spalvinius derinius;
susipažįsta su visų regionų juostų ypatumais.
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PRIEDAI
Mokinių parengtų darbų pavyzdžiai
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS MOKINIAMS:

Pagal mokytojo paruoštus ornamentų eskizus „išausti“ skirtukus knygoms.

Pagal mokytojo pateiktus pavyzdžius susikurti ornamento eskizą ir
„išausti“ (skirtukus knygoms, padėkliukus puodeliams ir t. t.).

Pasirinkus vieną iš siūlomų regionų, sukurti ornamento
eskizą ir „išausti“ rankdarbį.

VERTINIMAS

Pasiekimų lygių požymiai
Patenkinamas
(4 – 5)
Draugų, mokytojo
padedamas pagal paruoštus
ornamentų eskizus geba
„išausti“ skirtuką knygai.

Pagrindinis
(6 – 8)
Geba savarankiškai pagal
mokytojo pateiktus
pavyzdžius sukurti
ornamento eskizą ir
„išausti“ (skirtukus
knygoms, padėkliukus
puodeliams), racionaliai
naudoti medžiagas.

Aukštesnysis
(9 – 10)
Geba savarankiškai
pasirinkti regioną, sukurti
ornamento eskizą, atitinkantį
pasirinktą regioną, „išausti“
rankdarbį, formuoti išvadas,
racionaliai naudoti
medžiagas.
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