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1. PROJEKTAVIMAS 

 

  1.1. Idėjos paieška, analogai, jų analizė, apibendrinimas 

Ruošiantis technologijų olimpiadai, kilo mintis sukurti kaţką naujo ir maţai paţįstamo, 

nevarţančio mano kūrybinės vaizduotės, tad pradėjau domėtis internete įvairiomis darbo 

technikomis: ieškojau to, kas būtų nauja ir maţai ţinoma, bet kartu ir tai kas man padėtų puikiai 

atskleisti olimpiados temą . Nusprendţiau pasirinkti, maţai ţinomą vandenyje tirpstančios 

plėvelės techniką. Kadangi mano tema „Metų laikai“,pasirinkau kurti keturis šalikėlius, kad 

kiekvienas jų iliustruotų atitinkamą metų laiką. 

 Ruošdamasi įgyvendinti pasirinktą idėją, ieškojau informacijos internete, tyrinėjau 

pagamintus rankdarbius tirpiosios plėvelės technika. Suţinojau, kokios medţiagos bei kokios 

darbo priemonės yra naudojamos norint sukurti gaminius šia technika. 

Tirpiosios plevelės technika, kitaip tariant avalonas - tai tokia vandenyje tirpstanti  

medţiaga, kuri naudojama kaip pagrindas siuvimo mašina siuvant ar siuvinėjant rankdarbį, o 

uţbaigus ji ištirpinama vandenyje, kol rankose lieka tik gaminys, minkštas siūlų voratinklis. 

Tokius įstabius voratinklius primenančius nėrinius, mūsų močiutės kurdavo dienų dienas, o šis 

išradimas – vandenyje tirpstanti plėvelė – leidţia šedevrą susikurti kur kas greičiau. Darbams iš 

avalono reikia gerokai maţiau siūlų, nei reikėtų mezgant, galima panaudoti nuo kitų mezginių 

likusius siūlų galiukus, audinių atraiţas ir panašiai. Svarbiausia, kad ši revoliucinė technika 

neriboja fantazijos. Kiekvienas darbelis bus išskirtinis ir nepakartojimas. Šia technika galima 

kurti originalius drabuţius, papuošalus, aksesuarus, interjero detales.Tokie rankdarbiai turi kelis 

pavadinimus – vienur jie vadinami mašininiais nėriniais, mašininiais aţūrais , kitur – 

stebuklingais nėriniais , avalonu ir t.t. 

Kai susipaţinau su avalon plėvelės technika, ieškojau analogų savo gaminamiems 

gaminiams. 

   

 

 

 



 

Tyrinėjau metų laikus atspindinčius gamtos vaizdus, spalvinę metų laikų gamą. 

Pavasaris 

      

Vasara 

       

Ruduo 

      

Ţiema 

       

 

 



2. IDĖJOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI 

Pirmojo šalikėlio „Ţiema“ įgyvendinimo etapai 

Eil. Nr. Darbo etapai Darbų atlikimo terminai 

    Darbo pradţia Darbo pabaiga 

1.    Idėjų paieška, kaupimas ir atranka  2013-12-02  2013-12-03 

 2.  
 Pasirinkto gaminio kompozicija, 

eskizavimas 
 2013-12-09  2013-12-10 

3.  

Medţiagų pasirinkimas, jų 

išbandymas 

 

2013-12-16 2013-12-17 

4.  

Numatoma technologinė seka ir jos 

rezultatai: 

kuriamo gaminio konstravimas, 

technologinės darbo operacijos – 

gaminio daigstymas daigstomuoju 

dygsniu, gaminio siuvimas 

mašinine siūle 

2013-12-23 2014-01-06 

Antrojo šalikėlio „Pavasaris“ įgyvendinimo etapai 

Eil. Nr. Darbo etapai Darbų atlikimo terminai 

    Darbo pradţia Darbo pabaiga 

1.    Idėjų paieška, kaupimas ir atranka  2013-12-02  2013-12-03 

 2.  
 Pasirinkto gaminio kompozicija, 

eskizavimas 
 2013-12-09  2013-12-10 

3.  

Numatoma technologinė seka ir jos 

rezultatai: 

kuriamo gaminio konstravimas, 

technologinės darbo operacijos – 

gaminio daigstymas daigstomuoju 

dygsniu, gaminio siuvimas 

mašinine siūle   

 

2014-01-13 2014-01-27 

Trečiojo šalikėlio „Vasara“įgyvendinimo etapai 

Eil. Nr. Darbo etapai Darbų atlikimo terminai 

    Darbo pradţia Darbo pabaiga 

1.    Idėjų paieška, kaupimas ir atranka  2013-12-02  2013-12-03 

 2.  
 Pasirinkto gaminio kompozicija, 

eskizavimas 
 2013-12-09  2013-12-10 

3.  

Numatoma technologinė seka ir jos 

rezultatai: 

kuriamo gaminio konstravimas, 

technologinės darbo operacijos – 

gaminio daigstymas daigstomuoju 

dygsniu, gaminio siuvimas 

mašinine siūle 

2014-01-28 2014-02-11 



Ketvirtojo šalikėlio „Ruduo“ įgyvendinimo etapai 

Eil. Nr. Darbo etapai Darbų atlikimo terminai 

    Darbo pradţia Darbo pabaiga 

1.    Idėjų paieška, kaupimas ir atranka  2013-12-02  2013-12-03 

 2.  
 Pasirinkto gaminio kompozicija, 

eskizavimas 
 2013-12-09  2013-12-10 

3.  

Numatoma technologinė seka ir jos 

rezultatai: 

kuriamo gaminio konstravimas, 

technologinės darbo operacijos – 

gaminio daigstymas daigstomuoju 

dygsniu, gaminio siuvimas 

mašinine siūle 

 

2014-02-17 2014-02-25 

2.2 Aprangos detalių (šalikėlių) grafinis vaizdas 

 

 

 



2.3. Kūrinio idėjos sprendimas 

 2.3.1.Lietuvių liaudies ornamento simbolių panaudojimas kūrybiniame darbe 

Savo kūrybiniuose darbuose panaudojau keletą lietuvių liaudies ornamentų, kurie turi 

tam tikrą simbolinę prasmę. Visuose aprangos aksesuaruose – šalikėliuose - yra panaudotas 

taško simbolis. Taškas-tai visa ko pradţia, kilmė, vienetas. 

    

 Apskritimo simbolis  

Apskritimas (skritulys). Saulės simbolis, kartais apsuptas spindulių. Tai ugnis, 

tobulybė ir amţinybė; jei tai vestuvinis ţiedas – ištikimybė. 

      

 Medinio kryţiaus kryţmos elementas  

Kryţius. Magiškas ir religinis simbolis, ornamento motyvas. Atsirado pirmykštėje 

bendruomenėje kaip ugnies simbolis.  

    

        

Augaliniai ornamentai – tai įvairių formų augalų pasaulis. Kai kuriose tautose jis turi sudėtingą 

kompoziciją, o Lietuvoje – paprastą. Augalai gali būti ir fantastiški.    



    

3. MEDŢIAGOS 

  

 Vandenyje tirpi plėvelė 

 

 Dekoratyviniai siūlai 

 

 

 

 

 

  

 Vilna 

 

 Siūvimo siūlai 



 4. DARBO PRIEMONĖS 

 

 Patogus stalas gaminiui ruošti 

 

 

 Siuvimo mašina 

 

 Adata 

 

 

 

 

 

 



4. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR JŲ REZULTATAI 

4.1. Konstravimas 

Aprangos detalių - šalikėlių gaminimas. 

Darbo procesas pradedamas nuo idėjų ir analogų paieškos, linijinių ir spalvinių 

eskizų kūrimo. Sukūrus eskizus, parenkamos originaliausios kompozicijos, kuriose 

atsispindi olimpiados tema „Metų laikai“.  

Pirmojo šalikėlio „Ţiema“ gaminimas. 

Pasirinkta kompozicija didinama langelių principu. Paruoštas eskizas padedamas 

ant patogaus, ilgo stalo. Ant paruošto eskizo uţdedama vandenyje tirpi avolono plėvelė. 

Darbui tirpiosios plėvelės reikia dvigubai daugiau nei numatytas gaminio dydis .Vieną 

plėvelės  sluoksnį naudojame kaip pagrindą, o kitu sluoksniu uţdengiame iš siūlų ir vilnos 

sukurtą kompoziciją pagal sumanytą idėją. Ant pagrindui skirtos plėvelės dalies 

sudėliojame baltos spalvos siūlus, ţydros, bei mėlynos spalvos vilnos pluoštelius, pagal  

savo sukurtą kompoziciją. Kompoziciją uţdengiame kita plėvele ir iš lėto prispaudţiame 

paviršių jį prilyginant rankomis. Visą gaminį sudaigstome daigstomuoju rankiniu dygsniu, 

kad siuvant siuvimo mašina kompozicija neiširtų.Visą rankdarbį siuvame siuvimo mašina 

skersai išilgai, dygsnių tankumą pasirenkame pagal sumanymą . Šis  tinklelis sutvirtina 

išklotus siūlus ir vilną. Susiūtą gaminį merkiame į drungną vandenį, kruopščiai tirpiname 

ir atsargiai išplauname. Baigtą  gaminį išlyginame. 

 

  

  

 



Antrojo šalikėlio „Pavasaris“ gaminimas. 

Darbo procesas lygiai toks pats, kaip ir gaminant pirmąjį šalikėlį, tik naudojami kitos 

spalvos siūlai ir vilnos pluošteliai, kurie atspindi pavasario nuotaiką. Ţalia spalva - suteikia 

stabilumo, ištvermės ir ramybės. Ji asocijuojasi su augimu, pavasariu, gaiva, jaunatviškumu, 

ištikimybe, harmonija. Mėlyna spalva asocijuojasi su pirmųjų pavasarinių gėlių – ţibuoklių 

spalva. Geltona spalva - siejama su energija, saule, laime, dţiugesiu, kūrybiškumu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trečiojo šalikėlio „Vasara“ gaminimas. 

 Darbo procesas lygiai toks pats, kaip ir gaminant pirmąjį šalikėlį. Pasirinkta 

kompozicija didinama langelių principu. Paruoštas eskizas padedamas ant patogaus stalo. 

Ant paruošto eskizo uţdedama vandenyje tirpi avolono plėvelė. .Vieną plėvelės  sluoksnį 

naudojame kaip pagrindą, o kitu sluoksniu uţdengiame iš siūlų ir vilnos sukurtą 

kompoziciją pagal sumanytą idėją. Ant pagrindui skirtos plėvelės dalies sudėliojame 

ţalios spalvos siūlus, oranţinės bei ţalios spalvos vilnos pluoštelius, pagal  savo sukurtą 

kompoziciją. Kompoziciją uţdengiame kita plėvele ir iš lėto prispaudţiame paviršių jį 

prilyginant rankomis. Visą gaminį sudaigstome daigstomuoju rankiniu dygsniu, kad 

siuvant siuvimo mašina kompozicija neiširtų.Visą rankdarbį siuvame siuvimo mašina 

skersai išilgai, dygsnių tankumą pasirenkame pagal sumanymą . Susiūtą gaminį merkiame 

į drungną vandenį, kruopščiai tirpiname ir atsargiai išplauname. Baigtą  gaminį 

išlyginame. Naudojami kitos spalvos siūlai ir vilnos pluošteliai, kurie atspindi vasaros 

nuotaiką. Oranţinė spalva - siejama su saule, dţiaugsmu, kūrybiškumu, sėkme, energija.  

 

 



Ketvirtojo šalikėlio „Ruduo“ gaminimas. 

Darbo procesas lygiai toks pats, kaip ir gaminant ankstesnius „Metų laikų“ šalikėlius, 

tik naudojami kitos spalvos siūlai ir vilnos pluošteliai, kurie atspindi rudens nuotaiką. Ruda 

spalva yra ţemės spalva, todėl daugiausiai asocijuojasi su krentančiais, pageltusiais lapais, 

prinokusių javų derliumi, nostalgiška nuotaika. 

 

 

4.2. Gaminio nauda visuomenei / gamtai 

Šalikėliai yra garderobo atributas, kuris laikomas stilingu aksesuaru, padedančiu 

susikurti išskirtinį įvaizdį. Madingi aksesuarai ne tik patraukia dėmesį, bet ir sušildo šaltą dieną 

bei suteikia elegancijos. Mano sukurti gaminiai yra skirti pasipuošti merginoms, moterims, 

norinčioms sukurti nepakartojamą įspūdį, yra autentiški, praktiški, naudingi, ekologiški. 

Šalikėlius gaminant galime naudoti panaudotas medţiagas, siūlus, vilnos atliekas, audinių 

atraiţas. Medţiagų atliekomis neteršime gamtos, o šalikėlių kokybė nuo to nenukentės. Taip 

padedame išsaugoti aplinką. 

 

 

 



6. INFORMACINIAI ŠALTINIAI 

 

 Abromavičienė V. Viskas apie tekstilės gaminius su tirpiąja plėvele, V.:Obuolys,2011. 

 www.auksarankes.lt/forumas/viewtopic.php?t...sid... 

 https://www.google.lt/#q=ars2+programahttp://ars.mkp.emokykla.lt/  

 http://www.veltinis.lt/blog/rankdarbiaujame-su-avalono-plevele-945.htm 

 http://issuu.com/knygos.lt/docs/blk-viskas-apie-tekstiles-darbus-su-avalonu 

 http://mieste.delfi.lt/zvaigzde/9oc18x-is-avalono-darbu-mokytoja-kuria-sedevrus 

https://www.google.lt/search?q=darbai+is+avalono+plevele&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ei=6JNRU_viMMPh4QS3jYDoCQ&sqi=2&ved=0CDUQsAQ&biw=1004&bih=52

8 

http://www.auksarankes.lt/forumas/viewtopic.php?t...sid
http://ars.mkp.emokykla.lt/
http://www.veltinis.lt/blog/rankdarbiaujame-su-avalono-plevele-945.htm
http://issuu.com/knygos.lt/docs/blk-viskas-apie-tekstiles-darbus-su-avalonu
https://www.google.lt/search?q=darbai+is+avalono+plevele&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6JNRU_viMMPh4QS3jYDoCQ&sqi=2&ved=0CDUQsAQ&biw=1004&bih=528
https://www.google.lt/search?q=darbai+is+avalono+plevele&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6JNRU_viMMPh4QS3jYDoCQ&sqi=2&ved=0CDUQsAQ&biw=1004&bih=528
https://www.google.lt/search?q=darbai+is+avalono+plevele&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6JNRU_viMMPh4QS3jYDoCQ&sqi=2&ved=0CDUQsAQ&biw=1004&bih=528


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	0.1_table01

