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Projektavimas
Idėja. Pasiūlius mokytojai sudalyvauti olimpiadoje iš karto sutikau. Išgirdus temą
pamaniau bus nesunku, nes per lietusių kalbos pamokas apie Kristijono Donelaičio
metus jau kalbėjome.
Kilo mintis visus metų laikus pavaizduoti įkūnytus paukščio pavidale. Šiuos
paukščius noriu sukurti tokius, kurie atspindėtu nors maţą dalį spalvingos, graţios ir
ţemiškos K. Donelaičio kūrybos.
Mano sumanymui labiausiai tiktu šlapio vėlimo technika, kuria aš ir ţadu naudoti. Šią
techniką esu gerai įvaldţiusi. Pirmą darbą nuvėliau būdama 9 metų. Man šį technika
patiko, taigi aš turėdama laisvo laiko ir medţiagų su mielu noru veliu.

Informacijos šaltiniai.
Interneto svetainės:
”Weheartit“
www.veltinis.lt
www.rankdarbiunamai.lt
Rankdarbių ţurnalai:
,, Rankdarbių kraitelė“
,, Vėlimas“.
Technologijų kabinete veltų darbų perţiūra.

LITERATŪROS APŢVALGA APIE VILNOS VĖLIMĄ
Vilnos vėlimas atrastas jau seniai. Ţmonės suprato, kad apsivilkę avies kailiu jie gali
ištverti didelį karštį ar šaltį. Tai būtinoji ir pagrindinė veltinio paskirtis.
Tai tradicinė tekstilės technologija. Ţmonėms vėlimo technologiją padovanojo
gamtos reiškiniai, iškritusias gyvulių vilnas kedeno vėjas, šukavo medţių šakos,
plovė lietus, tai pastebėjęs ţmogus, pradėjo taikyti buityje.
Vilna - natūralus neaustinis pluoštas, puikiai saugantis nuo drėgmės ir šalčio.
Vilna puikiai reguliuoja kūno temperatūrą, todėl avint veltinius Jūsų kojos ir nešals, ir
neprakaituos. Be to, vilna pasiţymi puikiomis gydomosiomis savybėmis, todėl avint
veltinius gerėja kraujotaka, slopinami uţdegimai ir stiprinamas organizmas.
Įdomu, jog pats Petras Pirmasis mėgo vaikščioti apsiavęs veltiniais. Reiktų pastebėti,
kad jis juos audavosi ant basos kojos. Rusijos Caras sakydavo, kad su jais kojos
kvėpuoja, jo sveikata nuo jų sustiprėja. Jekaterina Antroji taip pat liepdavo veltinius
avėti savo tarnams ne tik lauke, bet ir pro prašmatnius jos rūmus. Taigi su jais šilta,
minkšta, sveika ir higieniška.
Šiuolaikinė medicina taip pat smarkiai pasisako "uţ" tokio apavo nešiojimą.
Vilnos vėlimas – tai ypatinga rankdarbių rūšis, kurios proceso metu iš vilnos
sukuriamas paveikslėlis audinyje arba veltinyje. Tik natūrali vilna turi ypatybių
susivelti, formuoti veltinį.
Yra du vilnos vėlimo būdai – sausas ir šlapias.
Veliant vilną sausuoju būdu, vilna yra subadoma specialia adata. Šio proceso metu
vilnos pluoštas plyšta ir susikimba vienas su kitu, sudarydamas tankų ir vienalytį
vilnos pluoštą.
Šlapiuoju būdu vilna veliama muilo pagalba. Muilas paskirstomas ant vilnos ir
trinties pagalba išgaunamas vienalytis pluoštas.
Sausas vilnos vėlimo būdas naudojamas gaminant ţaislus, papuošalus, figūrėles,
lėles. Šlapias vėlimas tinka skraisčių, šalikėlių, drabuţių, paveikslų – trumpai tariant,
plokščių daiktų gamyboje.

Vilnos rūšys:
karšinys (pluoštas purus, lyg karpyta vata)-labiau tinkantis sausam vėlimui;
sluoksna (pluoštas susuktas iš ilgų vilnos gijų) -labiau tinkantis šlapiajam vėlimui.
Nors galima puikiai nuvelti šlapiuoju vėlimu ir iš karšinio ir atvirkščiai.
ŠLAPIAS VĖLIMAS
Reikalingos priemonės:
Kelių spalvų vilnos pluoštas (150-200g.),
Keleto spalvų vilnonių siūlų gabaliukai (gali būti ardyti),
Bambukinė ar panaši staltiesėlė (geriau nedaţytų pagaliukų – A3-A4formato), arba
kočėlas,
Polietileno plėvelė su oro burbuliukais (A3 formato),
Kaproninis (tankus sintetinis) audinys (A4 formato),
Indas vandeniui,
Muilo droţlės (geriausiai ūkiško),
Indas vandeniui uţvirinti,
Virtuvinis frotinis rankšluostis,
Polietilenas stalui uţdengti,
Darbo eiga:
Stalą uţtiesiame polietilenu. Ant polietileno su oro burbuliukais pusės dedame vilną,
klojant ją sluoksniais po gabaliuką (4-5 sluoksnius), keičiant pluošto kryptį.
Paskutiniame sluoksnyje dedame spalvotą vilną, kuriame norimą kompoziciją.
(Geriau kompozicija atrodys, jei turės aiškų kompozicijos centrą, jei kompozicijos
elementai sudėlioti ritmingai, labiau pabrėţta, sunkesnė kūrinio apačia). Kompozicija
dekoratyvi, tad nedėkite daugiau penkių spalvų. Dabar galite kompoziciją papuošti ne
tik spalvota vilna, bet ir vilnoniais siūlais. Uţvirintame vandenyje ištirpiname muilo
droţles, vanduo viso darbo metu turi būti karštas. Ant kompozicijos dedame
kaproninį audinį, uţpilame vandens su muilu, kad visas darbas sušlaptų. Imame trinti
rankomis iš viršaus (15 min.). dar sudrėkiname, kaproną galime nuimti, polietileną
perlenkiame pusiau, kad jis ir iš viršaus ir iš apačios dengtų darbą, tik jokiu būdu
nelenkiame kompozicijos. Dar šiek tiek taip paveliame. Veliame, vis apverčiant.
Nuolat drėkiname karštu vandeniu. Vandens perteklių nusausiname frotiniu
rankšluosčiu. Dedame viską ant bambukinio kilimėlio, stipriai susukame (suvyniojant
kilimėlį), uţrišame ir kočiojame, kol veltinis visiškai susivels. Galima kartas nuo
karto patikrinti. Kompozicija, ją suvėlus sumaţėja trigubai, jos paviršius tampa lygus,
be išsikišusių siūlų.
Veltinį reikia išskalauti šaltame vandenyje. Išdţiovinti.
Tokį veltinuką galima naudoti kaip akcentą interjerui papuošti, kaip detalę drabuţiui,
pagalvėlės uţvalkalui aplikuoti…
Tokiu pat būdu veliamos rankinės, veltiniai, kepurės - tik jie veliami ant paruoštos
formos (didesnės tris kartus uţ gaminio dydį)
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Darbo etapai
Idėjos paieška
Eskizo rengimas
Informacijos rinkimas ir
analizavimas apie vėlimo
techniką šlapiuoju būdu
Priemonių susirinkimas ir
darbo gamyba
Darbo uţbaigimas. Apdaila
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Darbo pradţia Darbo pabaiga
2014 01 10
2014 01 17
2014 01 10
2014 01 12
2014 01 13
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2014 01 20
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2014 02 19
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2014 02 26

2014 02 22
2014 02 25
2014 02 26

Medţiagos:
Vilna

Darbo priemonės:
muilas,
vanduo,
plėvelė,
burbulinė plėvelė,
bambukinis kilimėlis,
uţuolaida,
kempinė,
vilnos badymo adata,
karštų klijų „pistoletas“,
karšti klijai

Technologiniai procesai ir jų rezultatai

Darbo etapai
Idėjų paieška
Eskizo rengimas
Informacijos rinkimas ir
analizavimas apie vėlimo techniką
šlapiuoju būdu
Priemonių susirinkimas darbo
gamybai
Darbo gamyba

Darbo uţbaigimas. Apdaila

Rezultatas
Išnagrinėti informaciniai šaltiniai, analogai,
sukonkretinta idėja
Parengtas eskizas
Pagilinau ţinias apie vėlimą sausuoju ir
šlapiuoju būdu.
Pagilinau ţinias apie reikiamas vėlimo
priemones.
Susiklojama vilna.
Įgavus reikiamą formą,
Vilna yra sušlapinama,
Truputi sušlapinus nestipriai paspaudţiant
trinama,
Kai vilna sušlampa ją reikia patrinti muilu ir
toliau nestipriai trinti. Kaip gaminys truputi
sustingsta galima pradėti trinti ir stipriau.
Gaminys po truputi traukiasi. Kai dirbinys
sukietėja darbas yra baigtas. Iš jo išskalaujame
vandenį ir padedame dţiūti. Iš atskirų nuveltų
kilimėlių karpomi paukščiai, medţių lapai,
formuojamas medis
Pritvirtinamos detalės prie pagrindo karštais
klijais. Paruošiamas skydas (aptraukiamas
lininiu audiniu kartonas) darbo pateikimui.

Konstravimas
Darbas nuveltas šlapiuoju būdu iš atskirų dalių: pagrindo-fono, plokščio pagrindo
paukščiams ir lapams karpyti ir atskirų detalių medţių darymui. Detalės jungiamos
prie pagrindo karštais klijais.

Technologinių procesų sprendimai.
Veliant susidūriau su sunkumais: beveliant vilnos spalvos susimaišė, nauja vilna buvo
purvina ta prasme, kad vilna buvo pilna šiukšlių. Iškilo sunkumų su darbo pateikimu.
Idėjų buvo labai daug ir jos keitėsi labai daug kartų. Buvau apsisprendusi daryti pagal
vieną idėją, bet prieš veliant idėja pasikeitė. Dėl to, kad tą idėja man vienai būtų buvę
sunku įgyvendinti.

Informaciniai šaltiniai
1. Rankdarbių kraitelė
2. Internetinė svetainė: www.veltinis.lt
3. Internetinė svetainė: www.rankdarbiunamai.lt
4. Ţurnalas „Vėlimas“

Priedai

