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Etnogrāfiskā raksta izvēle un precīzs zīmējums rūtiņās;
Darbam atbilstoša ādas izvēle;
Precīzs raksta trafarējums ādā;
Pērļu izšuvums.
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MĒRĶIS
Apgūt jaunu tehniku, kas realizējama ādas materiālā;
Saglabāt un mūsdienīgi pilnveidot latviešu etnogrāfisko mantojumu.

UZDEVUMI

NEPIECIEŠMIE MATERIĀLI
Materiāli: āda, līmaudums vai plāna āda, pērles, diegs, PVA līme.
Instrumenti: Caurumotājs, šķēres, adata pērļošanai, ota līmei.

MĒRĶAUDITORIJA
Skolēni, kas jau apguvuši ādas plastikas pamatiemaņas.



Lai veiktu šo darbu, vispirms nepieciešama skaidra ideja, kāds priekšmets
tiks rotāts ar pērļu izšuvumu. Tas var būt dekoratīvs rotājums kārbai, somiņai

vai maciņam. Var veidot atsevišķu priekšmetu- rotu, piekariņu, jostu u.c.

1.SOLIS
 Sagatavo darbam nepieciešamos instrumentus- caurumotāju, šķēres, smalku

adatu. Izvēlies vajadzīgās pērles( iesaku 9.,10. izmēra pērles), šujamo diegu,
nedaudz līmaudumu(uz auduma bāzes), PVA līmi.

2.SOLIS
Tad izvēlies atbilstošu ādu. Tai jābūt 1,5- 2 mm biezai, lai, izšujot, pērle līdz

pusei iegrimtu ādā. Vēlams, lai āda būtu gluda, bez reljefa( labi derēs hromāda,
biezāka galantērijas āda). Jāpiegriež  precīzs vajadzīgais izmērs, jo nopērļotam

darbam būs grūti apgriezt malas.



3.SOLIS
Tad, atbilstoši izvēlētai formai un izmēram, zīmē rakstu uz rūtiņu papīra vai
veido to datorā. Svarīgs ir rūtiņu izmērs, jo tam jāatbilst pērles lielumam, ar
kuru tiks veidots izšuvums. Iesaku rakstu zīmēt uz 3x3 vai 4x4 mm lielām

rūtīm.

4.SOLIS
Pielīmē ar PVA līmi izveidoto zīmējumu ādas kreisajā pusē. Līmi lieto pavisam

nedaudz, lai pēc tam papīru daļēji var noplēst!



5.SOLIS
 Ar caurumotāju precīzi rūtiņas vidū trafarē caurumiņus (cauruma izmērs 2 vai
2,5 mm), atbilstoši izvēlētās pērles lielumam. Pirms caurumošanas izmēģini uz

atsevišķa ādas gabala izspiest caurumu un ievietot tajā pērli. Pērlei stingri
jāiegulst caurumiņā, lai pusīte paliktu virspusē. Ja pērle ieguļas pilnībā, tad

caurums ir par lielu!

6.SOLIS
Kad viss raksts ir trafarēts, tad lieko papīru noplēs, cik vari. Nav jānoplēš viss
pilnībā! Uzliec uz izspiestā raksta( virs noplēstā papīra!) līmaudumu ar līmes
pusi uz leju un piegludini  to ar gludekli.  Apgriez liekās līmauduma maliņas!



7.SOLIS
No apakšas caur līmaudumu dur caurumiņā (jātrāpa vienā cauruma maliņā!),
uzver pērli, dur no augšas pretējā cauruma maliņā un ievelc pērli caurumiņā (

skat. shēmu!) Nākamos caurumiņus aizpildi tieši tāpat! Neņem ļoti garu diegu,
tas traucēs. Skaties, lai visas pērlītes iešujās vienā virzienā- horizontāli vai

vertikāli! Var, protams, arī mainīt virzienu, ja raksts to atļauj.



8.SOLIS
 Kad visi caurumiņi aizpildīti, darbs ir paveikts!  Ja pērļotais laukums paredzēts
kā rotājošs elements, tad to vari iestrādāt attiecīgajā priekšmetā, pielīmējot. Ja
esi darinājusi piekariņu, rotu vai jostu, tad otrā pusē šuvumu nosedz, pielīmējot

ādu. Lai radošas idejas un pacietība darbā!


