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Apsiuvai
Apsiuvas yra antras pagrindinio audinio 
sluoksnis, kuriuo apsiuvamas priekaklis, 
priekio ar nugaros prakirpimo kraštai, 
rankogaliai. Juo sutvirtinamas ir gražiai 
aptaisomas kraštas.

Standinimo / dvejinimo sluoksnis
Tai trečias audinio sluoksnis, dažnai 
dedamas tarp pagrindinės siuvinio dalies 
ir jos apsiuvo norint sustandinti arba 
pastorinti.

Įsiuvai
Įsiuvai yra trumpos trikampės arba 
rombinės klostelės, įsiuvamos tam tikrose 
siuvinio vietose jį formuojant.

Apdailinės klostelės
Tai susiūtos audinio klostelės, 
suteikiančios apimties arba klostomos 
siuviniui papuošti. Vaikų drabužiai gali 
būti suklostuojami suimant papildomai 
užleistą audinį, vaikui paaugus klostelė 
išleidžiama.

Klostės
Klostės – tai sulankstytas audinys, kurio 
paskirtis suteikti siuviniui apimties. 
Paprastai klostoma ties juosmeniu, tada 
siuvinio palanka būna gerokai platesnė. 
Klostės gali būti paleistos arba viršuje 
truputį nusiūtos.

pagrindiniai drabužių elementai

Apykaklės
Apykakle užbaigiamas priekaklis, ji 
siuvama įvairiausių stilių. Tiek apykaklė su 
stove, tiek atverstinė apykaklė siuvamos 
iš dvigubo audinio sluoksnio, kartais 
pastandinamos standinimo medžiaga, 
prie priekaklio siuvamos su apsiuvu, 
paslepiančiu kirptinius kraštus.

Rankovės
Statytos rankovės įstatomos į rankovės 
išėmą drabužio šone, reglano rankovės 
prisiuvamos įstrižai, pradedant pažastyje 
ir baigiant ties priekakliu, taigi dalis 
rankovės sudaro stuomenį.

Rankogaliai
Rankogaliais užbaigiami rankovių 
pakraščiai. Esama įvairių stilių rankogalių – 
nuo paprasčiausių raukčių iki tiksliai 
suformuoto, saga užsegamo rankogalio.

Priesiuvai
Rankovės priesiuvas yra rankogalio 
skeltuko apdaila. Atsegus rankogalį, 
prorėža leidžia rankovę plačiau atlapoti. 
Yra keletas skirtingų rankogalio priesiuvo 
konstravimo būdų.

Juosmenys
Juosmuo yra paprasčiausia sulankstyta 
audinio juosta, kuria pabaigiamas liemens 
kraštas; juosmuo gali būti platus arba 
siauras, pastandintas arba ne, užsegamas 
daugybe įvairiausių būdų.

Kišenės
Yra du pagrindiniai kišenių tipai: 
užsiūtinės kišenės – atskira audinio detalė, 
prisiuvama prie siuvinio viršaus, ir vidinės 
kišenės, paslėptos siuvinio viduje, tokių 
kišenių esama įvairių.

Palankos
Palanka užbaigiamas visų pasiūtų 
drabužių apatinis kraštas. Nors palankos 
konstrukcija labai paprasta, yra įvairių 
būdų dailiai palenkti kraštą.

Pamušalai
Drabužio pamušalas paslepia 
konstrukcines siūles, suteikia siuviniui 
formą ir sustandina jį.

Užsagai
Užsagai yra svarbi daugumos drabužių 
dalis, nes prakarpos, reikalingos norint 
drabužį apsivilkti, yra užsegamos 
apsivilkus.

Dauguma drabužių sudaryti iš tam tikrų detalių, kurių forma arba tarpusavio komponavimo būdai 
gali šiek tiek skirtis, nelygu, koks modelis. Antai rankovė gali būti ilga arba trumpa, statyta arba reglano, 
jos galvutė gali būti lygi, paraukta arba klostyta, tačiau visos rankovės konstruojamos labai panašiai. 
Vadinasi, kai išmoksite pagrindinius konstravimo būdus, labai greitai perprasite, kaip pasiūti tai, ką 
sumanėte. Toliau paaiškinti pagrindiniai elementai, kurių jums prireiks siuvant įvairiausius drabužius.
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Apsiuvai ir įdėklai
Apsiuvas gali būti iškerpamas iš atskiro audinio gabalo, 
prisiuvamas ir atverčiamas arba kerpamas iš to paties audinio 
kaip pratęsta detalė ir atverčiamas. Dažniausiai apsiuvai siuvami 
iš tos paties kaip ir siuvinys audinio, bet kad detalė nebūtų per 
stora, galima iškirpti ją iš plonesnio arba kontrastingos spalvos 

audinio ir taip paįvairinti modelį. Kad apsiuvas būtų masyvesnis, 
kartais tarp jo ir pagrindinio audinio dedamas standus įdėklas, 
jis priklijuojamas laidyne arba prisiuvamas. Pažastų apsiuvai 
siuvami atskirai, kaip ir toliau paaiškintas atskirai kirptas priekaklio 
apsiuvas.

Vientisas apsiuvas
Toks apsiuvas gali būti arba su prisiuvama, arba su laidyne 
priklijuojama standinimo / dvejinimo medžiaga. Čia parodytas 
apsiuvas yra su priklijuojamu įdėklu.

Iškirpkite reikiamas klijuojamos 
dvejinimo medžiagos ir 

pagrindinio audinio detales. Perkelkite 
žymėjimus ir dygsniais pažymėkite 
lenkimo liniją ant dalies, kurią dvejinsite.

Palenkite į vidų standintų dalių 
kirptinius kraštus, apsiūkite, 

nukirpkite kampučius, atsargiai, 
neįkirpdami siūlės, iškarpykite dantukais 
siūlės užlaidą.

Iš blogosios pusės prilaidykite 
įdėklus prie atitinkamų pagrindinio 

audinio dalių. Vadovaukitės audinio 
gamintojo nurodymais ir tinkamai 
nustatykite laidynės temperatūrą.

Visą pastandintą dalį užlenkite į 
blogąją pusę, išlyginkite raukšles 

ties siūlės linija. Prilaidykite laidyne, kad 
priglustų, arba, jei tai pagyvins siuvinį, per 
lenkimo kraštą nusiūkite apdailinę siūlę.

Susiūkite dalis, siūles išskleiskite 
laidyne. Pastandintas dalis per 

pažymėtą lenkimo liniją atlenkite gerąja 
puse ant gerosios siuvinio pusės. Lenktą 
priekaklio kraštą pridaigstykite ir nusiūkite.

Apsiuvas baigtas. Su juo priekaklio 
kraštas atrodo tvarkingiau, visi 

kirptiniai kraštai uždengti, priekaklis 
sutvirtintas.

pagrindiniai drabužių elementai
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Atskirai kirptas apsiuvas
Apsiuvas kerpamas iš atskiro audinio gabalo, jis nėra to paties 
audinio užlenkimas, kaip išvien kirptasis, aprašytas 79 p. Šis 
apsiuvas paprastai kerpamas iš tokio pat audinio kaip ir siuvamas 

drabužis. Tik šiose iliustracijose apsiuvas pavaizduotas kitokios 
spalvos, kad būtų lengviau atskirti.

Kad mažiau 
banguotųsi

Kad apsiuvo išlinkiai sumažėtų, 
nedideliu kampu įkirpkite siūlės 
užlaidą, tada kraštą nusiūkite 
prilaikomaisiais dygsniais. Jeigu 
siuvate iš itin plonų ar itin sunkių 
medžiagų, nusiuvę kraštą šiais 
dygsniais, dar apsiūlėkite jį 
pintiniais dygsniais (žr. 35 p.), 
kad nespurtų.Iškirpkite apsiuvą ir pagrindines 

iškarpos dalis. Jeigu reikia, iškirpkite 
tokią pat detalę ir iš dvejinimo medžiagos 
ir pridygsniuokite prie standinamos 
apsiuvo dalies.

Prisiūkite apsiuvą ir dvejinimo me-
džiagą prie pagrindinio audinio 

detalės tiesia siūle priekiniame siuvinio 
krašte. Palei šį kraštą standinimo medžia-
gą nukirpkite prie pat siūlės. Toliau drabu-
žio su apsiuvu kraštą sutvarkykite taip, 
kaip nurodyta 79 p. 3–6 paveikslėliuose.

 V formos priekaklio apsiuvas
Tai kartu ir apvadas, ir apsiuvas. 

Jis siuvamas iš įstrižai kirptos plačios 
juostelės (žr. 94 p.), ja aptaisomas ir 
priekaklis. Iškirpkite pagrindines dalis 
ir įstrižą juostelę. Pridaigstykite apie 
priekaklio kraštą ties siūlės linija. Nuo V 
smaigalio abiem kryptimis prilaikomaisiais 
dygsniais nusiūkite po 18 mm.

Susiūkite pečių siūles. Gerosiomis 
pusėmis pridaigstykite apvadą 

aplink priekaklį, bent 5 cm palikite 
nesusiūtus. Palaisvinkite siūlę iš nugaros 
pusės, kad nesiraukšlėtų.

Nusiūkite aplink priekaklį siūlę, 
palikdami bent 5 cm nesusiūtus. 

Ištraukite apvado juostelę į blogąją pusę. 
Blogojoje pusėje pradėkite nuo prisiūtojo 
apvado galo ir dukart palenkite kirptinį 
kraštą. Pridaigstykite pirmuosius 7,5 cm.
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Bandomasis drabužis ar modelis

Jei planuojate tą pačią iškarpą naudoti daug kartų, 
vertėtų pasigaminti bandomąjį drabužio modelį 
iš nebrangaus medvilninio audinio, o ne iš iškarpų 
popieriaus. Atlikite visus reikiamus popierinės 
siuvinio iškarpos taisymus, tada iškirpkite visas 
iškarpos dalis iš plonos medvilnės, perkelkite visus 
žymėjimus. Šią iškarpą galima ir susiūti, patikrinti, 
kaip kris drabužis, ir atitinkamai pataisyti. Naudokitės 
šiuo bandomuoju modeliu taip, kaip naudojatės 
siuvinio popierine iškarpa.

pagrindiniai drabužių elementai

Pritaikykite laisvąjį kaklo apvado 
galo kraštą prie priekaklio, 

uždengdami užlenktą pridaigstytą galą. 
Nusiūkite likusią kaklo apvado dalį iki V 
smaigalio, tokia siūle prisiūkite ir kitą galą.

Apeikite likusią kaklo apvado dalį 
aplink palenkdami į vidų dvigubai 

ir apsiūdami palei siūlės liniją. Ties V 
smaigaliu paskutinį apvado galelį 
palenkite taip, kad susilygintų su siūle, ir 
apsiūlėkite.

Baigtas priekaklis su apvadu aplink 
visą kraštą su priekyje 

susiklojančiais kraštais sudaro V formą.
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Dvisiūlė

Dviejų dalių rankovė dažniausiai siuvama su 
pamušalu, jis uždengia pastandinimą, sutvirtinantį 
rankovės kraštą. Jeigu rankovė be pamušalo, kirptinis 
rankovės kraštas palenkiamas ir apsiuvamas įprastai.

Dviejų dalių rankovė neturi pažasties siūlės; siūlė 
būna nugaroje (alkūnės siūlė) ir link priekio.

 Rankovės konstravimas
Jeigu rankovė bus su įsiuvu, 

pirmiausia susiūkite jį. Sutapdinkite 
kontrolinius taškus ir kirptinius galus, 
gerosiomis pusėmis sudėkite abi rankovės 
dalis, sudaigstykite. Susiūkite jas per 
priekinę siūlę. Alkūnės siūlę nusiūkite tik 
iki taško, kur siūlė sukasi 90° kampu ir 
eina skersai skeltukui suformuoti skirtos 
užlaidos.

Apatinėje rankovės dalyje įstrižai 
įkirpkite siūlės užlaidą iki taško, kur 

baigiasi siūlė ir prasideda skeltukas. 
Išskleidę išlaidykite siūles, raukšles 
laidykite žemyn tik iki skeltuko viršaus. 
Siūlės užlaidos įkirpimas leidžia apatinę 
dalį užlenkti į vieną pusę, nors siūlė viršuje 
išskleista į abi puses ir sulaidyta.

Išverskite rankovę į gerąją, o 
siuvinį – į blogąją pusę. Įstatykite 

rankovę į rankovės išėmą ir prikabinkite 
ties rankovės ir drabužio pažasties 
siūlėmis, ties pečių žymėjimais ir 
kontroliniais taškais. Pridaigstykite, tada 
prisiūkite mašina, rankovę nukreipę į viršų, 
stengdamiesi nesutraukti medžiagos.

švarkai

Dviejų dalių rankovė su skeltuku
Formuoti drabužiai dažnai siuvami su dviejų dalių rankovėmis, 
su tokiomis lengviau per alkūnes sulenkti rankas, kartais 
rankovė papildomai formuojama įsiuvu. Kitas dvidalių rankovių 

pranašumas – siūlėje paprasta padaryti skeltuką, o šis neretai 
puošiamas dekoratyviomis sagomis.



4 5 6

87

138 sudėtingesnių drabužių formavimas

Ten, kur skeltuko prakarpos kraštas 
gula ant palankos, padarykite 

gražią 45° užkarpą ir sulaidykite. Skeltuko 
kraštus prisiūkite pintiniais dygsniais.

Užlenkite viršutinę skeltuko 
prakarpos dalį ant apatinės 

sulygiuodami apatinius kraštus. 
Pridaigstykite. Toliau dirbdami iš blogosios 
pusės, apatinės detalės kirptinį kraštą 
pakiškite per 6 mm po viršutine dalimi ir 
palankos dygsniais prisiūkite.

Kad siūlė pažastyje būtų tvirtesnė, 
nusiūkite dar vieną sutvirtinamąją 

siūlę pirmosios viduje per siūlės užlaidą. 
Nutrumpinkite siūlės užlaidą iki siūlės, 
išlinkius iškarpykite dantukais, tada 
apsiūkite zigzaginiais dygsniais arba 
apmėtykite kraštus. Kad rankovės galvutė 
būtų apvali ir standi, iškirpkite 3 cm pločio 
įstrižo storo audinio juostelę, sulenkite 
išilgai ir pridaigstykite iš rankovės pusės 
prie siūlės užlaidos virš rankovės galvutės 
tarp kontrolinių taškų. Stenkitės, kad šios 
juostelės lenkimo linija sutaptų su siuvimo 
linija. Paskui ranka prisiūkite juostelę prie 
rankovės įsiuvimo siūlės.

Kad rankovės kraštas būtų 
standesnis, iškirpkite apatinio 

rankovės krašto ilgio ir 2,5 cm platesnę už 
palanką standinimo medžiagos juostelę. 
Įkiškite standinimo detalę į palanką, kad 
jos apačia pasiektų palankos klostę. 
Pintiniais dygsniais prisiūkite standinimo 
detalę prie švarko taip, kad dygsnių 
nesimatytų gerojoje pusėje.

Užlenkite krašto palanką ant 
standinimo detalės ir pridaigstykite 

netoli sulenkimo. Pintiniais dygsniais 
prisiūkite palanką prie standinimo 
juostelės, užkabindami tik palanką ir 
standinimo sluoksnį.
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 Švarko palankos 
sustandinimas

Švarko apsiuvą atlenkite į šalį, palanką pri-
smeikite ir palenkite. Pridaigstykite, tada 
nukirpkite apie 12 mm palankos – kirpkite 
ir per apsiuvą, ir per siūlę. Atkirpkite stan-
dinimo medžiagos juostelę – apatinės pa-
lankos ilgio ir 2,5 cm už palanką platesnę. 
Pakiškite juostelę po palanka, sutaikydami 
apatinį jos kraštą su palankos užlenkimo 
linija. Pintiniais dygsniais prisiūkite standi-
nimo medžiagos juostelę prie švarko au-
dinio, kad jų nesimatytų gerojoje pusėje.

Užlenkite švarko apačios palanką 
ant standinimo medžiagos 

juostelės, pridaigstykite arti lenkimo 
linijos. Pintiniais dygsniais pridaigstykite 
palanką prie juostelės, nusiūkite iki 
apsiuvo siūlės, durdami tik per palanką ir 
standinimo medžiagą. Atlenkite priekio 
apsiuvą, pataisykite apatinį kraštą, kad šio 
nesimatytų iš gerosios pusės. Prisiūkite 
paslėptaisiais dygsniais, tada pintiniais 
dygsniais prisiūkite apsiuvo kirptinį kraštą, 
bet tik per palankos plotį.

Švarko palanka
Prieš tvarkydami švarko palanką, 
įsitikinkite, kad švarkas gražiai priglunda 
prie figūros ir gražiai krinta. Svarbiausi 
abiejų švarko priekio pusių taškai turi 
būti tame pačiame lygyje. Palanką 
sustandinkite, kad būtų tvirtesnė.
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austą audinį naudodavo maišams siūti. Jis 
nebrangus, patvarus, tad tinka uždengti 
didesniems plotams.

 Indiška rankomis austa medvilnė – 
įdomaus rupaus paviršiaus, lengvai 
dažomas rankomis austas audinys.

 Kordinis velvetas – jo paviršius 
ruoželiais, malonus lytėti. Labai patvarus, 
tinka dažnai liečiamiems paviršiams.

 Lininis audinys kišenėms – šis 
audinys standokas, tad tinkamiausias 
baldų užvalkams.

 Stora drobė – tai tvirtas, standžiai 
suaustas medvilninis audinys. Ji kietoka 
ir nelanksti, tačiau glotnaus paviršiaus. 
Dažniausiai natūralios dramblio kaulo 
spalvos.

 Mišrus lino ir medvilnės pluoštas 
panašus į storą drobę audimu ir tvirtumu, 
toks audinys rupaus paviršiaus.

Audinio paviršiaus pritaikymas
Renkantis audinį svarbu apsvarstyti ne tik spalvą ir piešinį, bet 
ir paviršių. Nelygu, kaip audinys pagamintas, kokia jo apdaila, 
paviršius gali būti lygus arba su ryškia faktūra, blizgus ar matinis, 
glotnus, su plaukeliais ar pūkeliu. Paviršius daro įtaką ir spalvai. 
Du vienodai nudažyti audinio gabalai, tačiau vienas lygus, o kitas 
su plaukeliu, atrodys skirtingai.

Namų poilsiui
Paprastos medžiagos tinka ten, kur viešpatauja poilsio atmosfera: 
virtuvėje, pusryčių kambaryje, miegamajame ar studijoje. 
Modernioje aplinkoje priimtina diduma neprabangių audinių. 
Štai kelios tokių medžiagų rūšys: sunkus linas, maišų audinys, 
kordinis velvetas ir paprasta medvilnė.

Kaip panaudoti audinių paviršius

Blizgūs audiniai atspindi šviesą, tad kambarys atrodys 
didesnis. Matinis audinio paviršius suteikia kambariui 
jaukumo, nes sugeria šviesą.

Jungiant audinio su plaukeliais dalis, reikia įsitikinti, 
kad kiekvieno gabalo plaukelio kryptis tokia pati, 
kitaip atskiros siuvinio dalys atrodys skirtingai.

Nenukirpkite audinio rietimo krašto, kai kerpate 
aksomą, nes kirptinis kraštas smarkiai irs. Kirptinius 
šio audinio kraštus reikia apsiūlėti siūlėtuvu arba 
zigzaginiais dygsniais.
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Ypatingi audiniai
Tokie solidžiai atrodantys audiniai naudojami priėmimo ir 
susibūrimo kambariuose, kaip antai valgomuosiuose, svetainėse, 
tačiau pravers ir panorėjus sukurti konkretaus istorinio laikotarpio 
interjerą. Nors dauguma šių audinių prabangūs ir brangūs, 

konkrečiam sumanymui dažnai pakanka ir nedidelio gabalėlio. 
Juos galima suderinti su didesnėmis ne tokių prabangių audinių 
atraižomis, ir jie vis viena atrodys efektingai.

 Damastas – tradiciškai gaminamas 
iš šilko; dėl ypatingo audimo damasto 
paviršius nežymiai reljefiškas.

 Aksomas – šio audinio paviršius su 
švelniu vienos krypties pūkeliu, jo spalva 
priklauso nuo pūkelio suglostymo ar 
audinio pakabinimo krypties.

 Vilnoniu siūlu siuvinėtas audinys – 
sudėtingais ar tradiciniais gėlių motyvais 
siuvinėto audinio rūšis, dažnai siuvamas 
rankomis.

 Šenilinis audinys – tradiciškai 
gaminamas iš vilnos ar šilko, gali būti 
dvipusis, tad minkštas liečiant. Puikiai 
krinta.

 Indiškas dvynasis šilkas – grynas 
blizgaus, prabangaus faktūriško paviršiaus 
šilkas, gaunamas iš dviejų viename 
kokone augančių šilkaverpių siūlo.

 Moleskinas – tai minkštas tankios 
medvilnės audinys su trumpu pūkeliu. 
Tvirtesnis nei diduma kitų puošnių 
audinių.

Ir maži akcentai efektingi

Iš prabangių audinių geriausia siūti tokius siuvinius, 
kurie bus kambario interjero akcentas. Paprasta 
pagalvėle iš prabangios medžiagos pagražinsite 
pačią banaliausią sofą.
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 Pašiltintas pamušalas atlieka ir 
pamušalo, ir standinimo medžiagos 
funkciją; prisiuvus abu sluoksnius atskirai 
siuvinys taptų per sunkus. Sidabriška pusė 
dedama prie blogosios užuolaidos pusės, 
tad prisiūtas pašiltintas pamušalas atrodo 
kaip paprastas pamušalas.

 Drobė – nebrangus audinys iš 
nebalintos medvilnės, Šiaurės Amerikoje 
jis dar vadinamas muslinu. Iš drobės 
siuvami paprasti užuolaidų ir įvairių 
dangų pamušalai ir pagrindai. Būna 
įvairaus pločio ir sunkumo.

 Satinas – tankus, blizgokas audinys, 
audžiamas iš medvilnės pluošto. Kadangi 
gerai išlaiko formą, dažnai naudojamas 
užuolaidų pamušalams, lovatiesių ir 
pagalvėlių pagrindams. Šio audinio spalvų 
paletė ribota, jis tinka paprastiems namų 
siuviniams.

 Tikas – tradiciškai iš jo būdavo 
siuvami čiužiniai, nes jis gerai laiko 
kamšalą. Mūsų laikais juo aptraukiami 
baldai, mat paprasti baltos ar kremo 
spalvos dryželiai, suderinti su mėlyna, 
juoda, pilka, tapo labai madingi.

Audiniai interjero siuviniams dažniausiai labai panašūs į drabužių 
audinius, tik paprastai daug patvaresni. Užuolaidų audiniai turėtų 
dailiai kristi, iš jų galima siūti ir lovų užtiesalus ar pagalvėles. 
Tačiau dauguma užuolaidų audinių kažin ar tvers ilgiau, jeigu iš 
jų pasiūsite baldų užvalkus arba jais aptrauksite baldus. Baldams 

Audiniai pamušalams ir pagrindams
Iš šių praktiškų audinių siuvami užuolaidų pagrindai ir pamušalai. 
Dažniausiai jie neutralios spalvos.

apmušti skirti audiniai paprastai būna standesni, jie dailiai 
atrodys, tarkime, ant kėdės, bet veikiausiai gražiai nekris iš jų 
pasiūta užuolaida. Yra audinių, tinkamų daug kam, tad etiketėje 
pasitikslinkite, kam konkretų audinį rekomenduoja gamintojas. 
Galbūt esama lengvesnio ir sunkesnio audimo to paties audinio.

Geriau lengvai 
skalbiami audiniai

Kambariams, kuriuose verda 
aktyvus gyvenimas, pasirinkite 
lengvai skalbiamus audinius.

Baldų užvalkus lengva nuvilkti ir 
išskalbti, tad nereikia išlaidauti 
cheminėje valykloje.

Yra audinių, kurių apdaila 
skalbiant nusitrina, todėl geriau 
juos  nešti į valyklą.

Audiniai namų interjero siuviniams
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Neutralių ir paprastų raštų audiniai
Šie audiniai gali būti bet kokio namų siuvinio pagrindas. Kaip 
akcento detales galėsite pridurti ryškesnės spalvos ar piešinio 
atraižų, kurias, panorėjus kitokios išvaizdos, bus nesunku pakeisti.

 Eglutė – šis ruoželinio pynimo audinio 
pavyzdys, išaustas iš tvirto medvilnės 
pluošto, yra raiškaus paviršiaus, standus. 
Dėl tokio rašto audinys gana sunkus, tad 
tinka baldams aptraukti.

 Medvilninis languotas audinys – 
tokie kaip šio dviejų spalvų languoto 
medvilninio audinio raštai puikiai 
atrodo iš abiejų pusių, tad puikiai tinka 
užuolaidoms be pamušalo. Šis audinys 
tvirto audimo, taigi tinkamas dar ir 
baldams aptraukti.

 Vualis – toks permatomas lengvas 
audinys gaminamas iš medvilnės, šilko, 
dirbtinio pluošto. Jis dažomas raštu ar 
marginamas audžiant; iš vualio siuvamos 
antrosios arba pagrindinės kasdieninių 
gyvenamųjų patalpų užuolaidos.

Neutralių spalvų audiniai dažnai būna ryškesnės faktūros arba 
juos paįvairinančio neryškaus piešinio, tad jei vieną kambarį 
dekoruosite keletu audinių, jie turi derėti vienas prie kito.

 Maišų audeklas – rupus, laisvo 
audimo audinys iš natūralaus džiuto 
(Šiaurės Amerikoje dar vadinamas 
burlapu). Paprastai natūralios spalvos, bet 
gali būti dažytas arba su išaustu raštu. Iš jo 
siuvamos užuolaidos, juo dengiami dideli 
plotai.

 Lininis audinys išaustas iš lino 
pluošto. Būna lygus arba šiurkštus, lygaus 
audimo arba grubokas. Sunkesnis lininis 
audinys labai atsparus, tinka baldams 
aptraukti, o lengvesnis dailiai krinta, iš jo 
siuvamos užuolaidos.

Kaip paįvairinti 
neutralias spalvas

Visiškai neutralių spalvų 
interjeras gali atrodyti gana 
nuobodžiai – neužmirškite 
bendrą vaizdą pagyvinti kokiais 
nors akcentais arba įdomesniais 
paviršiais.

Neutralios spalvos būna įvairių 
tonų, tad nepatikrinus, ar 
apšviestos spalvos dera, sunku 
spręsti, ar jos tinkamai atrodys 
visos sykiu.

Jei bendrąjį kambarį dekoruosite 
prislopintomis spalvomis, 
rinkitės lengvai skalbiamus 
audinius, užvalkus siūkite 
nuvelkamus ir tokius, kad būtų 
nesunku išskalbti skalbimo 
mašinoje. Jūsų siuviniai išskalbti 
vėl atrodys kaip naujutėliai.


