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ĮVADAS

***
tai tik šilkas džiaugsme mano tiktai šilkas
tartum dvelksmas tavo lūpų mūsų rytą
lengvas lengvas švelniai slystantis į smilgas
nuo suklaupusių ant kelių viens prieš kitą
tai tik šilkas mano rankų tau į plaukus
skaidrios gijos mus apkritę lyg šventuosius
kas išsaugos džiaugsme mano kas išsaugos
mus tokius gražius kai atsistosim
(D. Kajokas)

Šilkas – natūralus tamprus pluoštas, gaunamas iš įvairių šilkverpių rūšių kokonų gijų. Iš
specialaus skysčio šilko pluoštą gamina ir kai kurių rūšių vorai.
Šilko tėvyne laikoma Kinija. Konfucijus teigia, kad jo gamybos procesas buvo sukurtas
dar 2640 m. pr. m. e. (atradėja laikyta viena kinų princesė). Tačiau 1993 m. mokslinis
ţurnalas „Nature“ paskelbė įrodymus to, kad kinų pavyzdţio šilkas buvo gaminamas dar
senovės Egipte, apie 1000 metų anksčiau nei Konfucijaus nurodytas metas.
Kaip bebūtų, akivaizdu, kad šilkas senovėje turėjo didelę ekonominę vertę, panašiai kaip
dabar nafta. Nuo kitų šalių šilko gamybos paslaptis buvo saugojama, todėl turėjo didţiulę
paklausą ir, susiformavus Šilko keliui, kinų prekeiviai jį gabendavo į kitas Azijos,
Europos ir Vidurţemio jūros baseino šalis.
Romėnų filosofas ir moralistas Plinijus I amţiuje teigė, kad romėnės pernelyg myli šilką
ir tai neigiamai atsiliepia visos Romos imperijos finansinei sistemai.
Taip atrodo šilkiniai siūlai:

Šilkas
Ponţė (Ponge)
Šio šilko pavadinimas yra kilęs iš kinų kalbos ţodţio pen-chi, kuris išvertus reiškia
„rankines stakles“. Daţnai tai yra iš nedaţyto laukinių šilkverpių šilko (tussah) išaustas
natūralios (t.y. nebalintos drobės) spalvos audinys. Tai nelygaus pluošto ir paviršiaus,
grubios struktūros medţiaga.
Šifonas ir ţorţetas (Chiffon ir Georgette)
Tai labai minkšti, lengvi ir permatomi, paprastai drobinio pynimo audimai. Ţorţetas – tai
audinys su aiškiu ir ryškiu, panašiu į krepinį, paviršiumi. Šifonas – tai švelnus ir
permatomas, gana lygaus paviršiaus, paprastai drobinio pynimo audinys iš šilko
daugiagijų siūlų. Šie audiniai labiausiai tinka šalikėliams ir skarelėms. Daţai nesilieja
taip laisvai kaip ant Ponţė, o spalvos atrodo dar skaistesnės, nes audinys yra labai plonas.
Habotai arba Paj
Tai ruplėto pynimo, paprastos pluošto struktūros audinys. Habotai išvertus reiškia
„minkštas, lankstus“. Pirmiausia taip buvo vadinamas Kinijoje arba Japonijoje
rankinėmis staklėmis išaustas šilkinis audinys, tačiau dabar tai tapo bendriniu japoniško
šilko pavadinimu. Habotai šilkas yra gana sunkus. Jis labiausiai tinka interjero detalėms ir
paveikslams tapyti. Lengvesnės habotai šilko rūšys vadinamos paj. Tai labai lengvas ir
lengvai plyštantis audinys, todėl tapytiems drabuţiams yra per daug plonas, tačiau puikiai
tinka pamušalams, skarelėms ir šalikėliams. Piešinys lengvai išsilieja, nesugeria daug
daţų, todėl palyginus su storesniais šilkiniais audiniais būna gana šviesus.
Krepdešinas (Crepe de Chine)
Plonas, lengvas drobinio pynimo krepas, tačiau pasitaiko ir sunkesnių, Kinijoje
audaţiamų audinių. Audţiamas iš šilko daugiagijų siūlų metmenų ir paeiliui poromis
prašaunamų krepinio sukrumo ataudų. Šis audinys yra sunkesnis nei prieš tai aptarti ir
tinka tiek skarelėms, tiek ir drabuţiams, nes maţai glamţosi. Šį audinį lengva daţyti ir
siūti. Į jį įsigeria daugiau daţų, todėl spalvos būna ryškesnės ir intensyvesnės.
Krepšifonas (Crepe Chiffon)
Ypatingai plonas ir permatomas, iš labai sukrių šilkinių siūlų drobiniu pynimu išaustas
plonas audinys. Idealiai tinka šilkinių šalikėlių ir skarelių tapymui bei uţuolaidoms siūti.
Satinas ir krepsatinas (Satin ir Crepe Satin)
Satininis šilkas austas satininiu pynimu, paprastai labai blizgus ir lygaus paviršiaus. Ant
šio šilko paprasta tapyti, tačiau sunku siūti, nes jis yra labai slidus. Satinas labiausiai
tinka kaklaraiščiams, šalikėliams ir lengviems rūbams siūti. Krepsatinas yra dvipusis
audinys, kurio viena pusė satininė, kita krepinė. Ši medţiaga yra sunkesnė ir storesnė nei
paprastas satininis šilkas, tačiau jį yra lengviau siūti.

2. PROJEKTO PLANAS
1. Projekto pavadinimas Pavasarinis aksesuaras „Skarelė“.
2. Idėja: Sukurti aprangos elementą, plėsti ţinias apie šilką, jo ypatybes, gilinti nėrimo
įgūdţius.
3. Tikslas: Gilinti nėrimo įgūdţius, išmokti paţinti darbų schemas.Ugdyti darbštumą,
atsakomybę, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą.
4. Uţdaviniai:
1) surasti informacinę medţiagą apie šilką, jo ypatybes;
2) sukurti gaminį ir jo eskizą;
3) numatyti ir įsigyti darbui numatytų medţiagų ir priemonių;
4) numatyti darbų eiliškumą;
5) atlikti darbą (nunerti skarą (iš šilkinių siūlų), atkirpti ir pritvirtinti reikiamo ilgio kutus,
apdailinti.
5. Dalyvė Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos 2b klasės gimnazistė Viktorija
Zamaliauskaitė.
6. Išlaidos: segtuvas, įmautės, popierius, šilkiniai siūlai, vąšelis.
7. Priemonės:
 ţirklės
 adata
 vąšelis Nr. 1,5
Medţiagos:
 šilkiniai siūlai
8. Bendros išlaidos: 72 Lt.
9. Pristatymas 2014 m. vasaris 28 d.

Eil. Nr.

1.
2.
3.

Darbo etapai

Įsigyti tinkamas medţiagas bei
priemones.
Eskizo ruošimas.
Skaros nėrimas pynelės, ţemų
stulpelių, stulpelių su uţmetimu,
dantuko akimis.

4.

Kutų tvirtinimas prie skaros
kraštų.

5.
6.

Dirbinio apdaila, lyginimas.
Aprašo rengimas.

Darbų atlikimo terminai
Darbo pradţia

Darbo pabaiga

2013 – 10 mėn.

11 mėn.

11 mėn.

11 mėn.

2013 – 11 mėn.

2014 – 02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.
2013 – 10 mėn.

02 mėn.
2014 – 02 mėn.

Idėja įgyvendinti pavyko. Išmokau sukurti aprangos detalę, naudojant nėrimo bei rišimo
technologijas.
Medţiagos: šilkiniai siūlai.
Drabo priemonės: ţirklės, adata, vąšelis Nr. 1,5.

3. INFORMACINĖ MEDŢIAGA APIE PANAUDOTAS TECHNOLOGIJAS
NAUDOTOS MEDŢIAGOS IR JŲ SAVYBĖS
3.1. Šilko istorija ir jo savybės
Vienas iš įdomiausių ir pagal eksploatacines savybes unikaliausių pluoštų yra natūralus
šilkas. Tai gyvūninės kilmės pluoštas, gaunamas iš šilkaverpių drugių vikšrų, kurie,
virsdami lėliuke, suka kokoną iš savo gaminamų šilko siūlų.
Pirmieji natūralų šilką pradėjo gaminti ir naudoti kinai prieš 5-8 tūkstantmečius ir beveik
tris tūkstančius metų jiems pavyko išlaikyti šilko gamybos paslaptį.
Kaip anuomet, taip ir dabar gausiose Kinijos šilkaverpių kolonijose vikšrai rezga apie
save iki 800 m ilgio gijas, iš kurių vėliau suka kokoną.
Šilkas visuomet simbolizavo prabangą, švelnumą ir komfortą. Jis lengvas it plunksna,
labai lankstus ir ypatingai tvirtas. Iki šiol nė vienas sintetinis audinys savo savybėmis
negali net lygintis su šio natūralaus pluošto gaminiais.
NĖRIMAS VĄŠELIU
Nėrimas vąšeliu- šią techniką ţmonės ţinojo labai senai. Gilioje senovėje buvo neriama
ţuvies kaulu, panašiu į vąšelį, iš ilgos ţolės, odos atraiţėlių. Pirmykštis ţmogus nėrė
tinklus, virves. Pirmieji nėrimo pavyzdţiai datuojami VI a. prieš mūsų erą ir rasti
Afrikoje. Vieni seniausių nėrinių buvo rasti Kinijoje, Turkijoje, Pietų Amerikoje.
XVI a. Italijoje paplito nėrimas plonu vąšeliu, vartojant labai plonus siūlus. Šį nėrimą
populiarino moterų vienuolyno vienuolės. Jos daugiausiai nerdavo religinės paskirties
nėrinius. XVII a. nėrimas vąšeliu buvo labai populiarus. Aristokratų šeimų mergaitės
mokydavosi rankdarbių. Rankomis nerti nėriniai buvo labai vertinami ir madingi. Iš to
laikmečio išliko atskiri pavadinimai: Ispanijos nėriniai. Renesanso nėriniai, Venecijos
nėriniai.
XIX a. pasirodė spausdinti ţurnalai, skirti moterims. Pamaţu ėmė plisti nėrimo vąšeliu
technika, naudojant metalinę šakutę, ar labai storą medţio šakutę. Atsirado nėrimas labai
ilgu, Tuniso vąšeliu. XX a. nėrimas buvo truputį primirštas, bet pastaruoju metu vėl
atgimsta.
Nerti vąšeliu lengva išmokti. Nėrimui galima naudoti įvairių rūšių bei storio siūlus, iš jų
sukurti didelę įvairovę darbų. Tam reikia tik kamuoliuko siūlų ir vąšelio.

Pynutė (chain). Siūlas sudedamas apskritimu ir prilaikomas nykščiu bei smiliumi,
vąšeliu per apskritimą ištraukiamas neriamas siūlas ir pritraukiama kilputė (akis).
Neriamas siūlas uţdedamas ant kairiojo smiliaus ir vąšeliu per jau esančią kilputę vis
išneriama nauja. Pynelės neriamos laisvokai, nesuverţiant, nes kitaip nėrinio apatinis
kraštas bus per daug kietas ir neelastingas.

Jungiamoji akis (slip stitch). Nuneriama pynelė, Vąšelis įneriamas į 2-ą nuo vąšelio
kilputę. Neriamas siūlas uţkabinamas iš apačios ir pertraukiamas per pagrindinę ir ant
vąšelio esančią kilputes.

Ţemas stulpelis be uţmetimo (single crochet). Nuneriama pynutė. Vąšelis įneriamas į
2-ą kilputę, neriamas siūlas uţkabinamas iš apačios, ištraukiamas pro pagrindinę pynelės
kilputę, vėl uţkabinamas vąšelis iš apačios ir ištraukiamas per abi ant vąšelio esančias
kilputes. Prieš apsukant nėrinį visuomet nuneriama viena paprasta kilputė, apsukama ir
pradedant naują eilę neriamą į antrą kilputę nuo kabliuko, praleidţiant apsisukimo
kilpelę. Taip kraštai lieka lygūs ir elastingi.

Pusinis stulpelis su uţmetimu (half double crochet). Nuneriama pynelė. Siūlas
uţkabinamas vąšeliu iš apačios ir įneriamas į 3-ią pynelės kilputę. Uţkabinamas siūlas iš
apačios ir ištraukiamas per visas 3 ant vąšelio esančias kilputes. Eilės pabaigoje
priklausomai nuo siūlų storio išneriama viena arba dvi akys apsisukimui ir sekančioje
eilėje pirmasis pusinis stulpelis įneriamas atitinkamai į antrą arba trečia kilputę.

Stulpelis su uţmetimu (double crochet). Nuneriama pynelė. Vąšeliu uţkabinamas
siūlas iš apačios, įneriamas į 3-ią pynelės kilputę ir ištraukiama kilpą. Vėl uţkabinamas
siūlas iš apačios ir ištraukiamas per pirmąsias dvi iš trijų ant vąšelio esančių kilpučių.
Dabar ant vąšelio turi būti dvi kilpos, pati pirmoji, kurią turėjote prieš pradėdami nerti
stulpelį ir ką tik išnerta. Vėl uţkabinamas siūlas iš apačios ir ištraukiamas per likusias dvi
akis. Eilės pabaigoje apsisukimui išneriamos dvi arba trys kilputės priklausomai nuo siūlo
storio. Pradedant naują eilę šios apsisukimo kilputes praleidţiamos ir neriama į sekančią
kilputę.

Dantukai (picot). Šiuo dygsniuku paprastai apneriamas nėrinio kraštelis. Dantukus galite
išdėstyti savo nuoţiūra arba pagal schemą išnerdama juos į kas antrą akį ar rečiau. Tam
išnerkite trys pynutės kilpas, o tuomet įnerkite vąšelį į pirmąją iš šių trijų akių ir išnerkite
jungiamąja akimi.

Kutas – papuošimas iš siūlų audinio ar nėrinio pakraščiuose, spurgas: Skaros kutai.

4. IŠORINIO VAIZDO APRAŠAS, ESKIZAS
4.1. Išorinio vaizdo aprašas
Tai šilkinio audinio gaminys. Skarelė nunerta iš 100 % šilkinių siūlų. Viršutinis kraštas
apdailintas ţemo stulpelio ir kilpelės deriniu, vadinamuoju “pelės dantuku”. Jos šonai
papuošti 35 cm ilgio kutais.

5. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ SEKA
Šilkinė skarelė:
1. Nuneriama 6 kilpų pynelė, ji sujungiama ir toliau neriamas voratinklis.
2. Nuneriamai 3 voratinklio motyvai į aukštį ir 6 į plotį.
3. Toliau karštuose neriama po 3 voratinklio motyvus kiekvienoje pusėje, o viduryje
tinklas (pynelės akis ir stulpelis su apmetimu).
4. Nuneriami 75 cm nuo kampo aukštyn.
5. Skaros viršus apneriamas ţemo stulpelio ir kilpelės deriniu, vadinamuoju “pelės
dantuku”.
6. Sutvarkomi skaros kraštai, paslepiami pradţios ir pabaigos siūlai.
7. Likę siūlai sukarpomi atkarpomis po keturis 70 cm ilgio siūlus.
8. Sukarpytų siūlų grupelės įneriamos į skarelės kraštus.
9. Skara išlyginama.

6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Šilkinės skarelės savikaina
100 % šilkiniai siūlai (“Lanas Stop Fenicia”) 300 g – 69 Lt
Vąšelis Nr. 1,5 – 3 Lt.
Viso: 72 Lt.
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