
GLIEMEZIS 
 

 
 
Nepieciešamie materiāli :  

Dziju atlikumi vismaz 4 krāsās, kopā apm. 100 gr, atbilstoša izmēra adāmadatas. 
Darba gaita: 

Uzmet 50 valdziĦus ar tumšāko krāsu. Ada uz 2 adatām kreiliskajā rakstā (turpejošās kārtas 
kreiliski, atpakaĜejošās – labiski), katru krāsu 4 rindas. Ik pēc 8 rindām abās pusēs norauc pa 
vienam valdziĦam, līdz palikuši 26 valdziĦi, tad darbu turpina nenoraucot, kamēr kopā noadītas 124 
rindas. Tad turpina uz  4 adatām un ar galvai paredzēto krāsu. Savienojuma vieta paliek virspusē. 
Noada 3 kārtas un tad sāk pieaudzēšanu. 

Savienojuma vietai katrā pusē atstāj 2 valdziĦus un pieaudzē simetriski katrā kārtā pa 
vienam valdziĦam kreisajā pusē pirms un labajā pusē pēc šiem 2 valdziĦiem. Pēc 4 kārtām sāk tādu 
pašu pieaudzēšanu, atstājot no savienojuma vietas 1 valdziĦu (tātad kopā pieaudzē 4 vietās). Vēl 
pēc 5 kārtām pieaudzēšanu beidz. Kopā tagad ir 54 valdziĦi. Ada 8 kārtas taisni un sāk noraukšanu. 
To veic, vienmērīgi sadalot valdziĦus, 9 vietās – 3 reizes katrā otrajā rindā, tālāk katrā rindā, saadot 
2 valdziĦus kopā. Kad palikuši uz adatām 6 valdziĦi, dziju norauj un, izvelkot cauri šiem 
valdziĦiem, savelk. RadziĦus ada atsevišėi. Uzmet 8 valdziĦus, ada pa apli, pēc 3 cm valdziĦu 
skaitu dubulto un vēl pēc 1 cm saada pa 2 kopā un savelk ar diegu. 
Astītei uzmet 30 valdziĦus, sadala uz 4 adatām. 1. un 3. adatas pirmo valdziĦu un 2. un 4. adatas 
pēdējo valdziĦu ada kreiliski, pārējos labiski. Ada 8 kārtas un tad sāk veidot astes noraukumu: 1. un 
3. adatā  - kreiliskais valdziĦš, noceĜ labisko, izada nākošo labisko un nocelto pārceĜ izadītajam; 2. 
un 4. adatā pēdējos 2 labiskos valdziĦus saada kopā, izada kreilisko valdziĦu. Pirmos 2 noraukumus 
izdara ik pēc 2 kārtām, tālāk katrā kārtā, kamēr atliek 8 valdziĦi, ko savelk ar dziju 
Sašūšana: 
  Nostiprina visus dziju galus. Piepilda ar vati vai citu pildījumu galvu, piešuj radziĦus. Saliek 
mājiĦas adījumu uz pusēm plakaniski un aizšuj galu, tad ieliek pildījumu un šuj vīli ciet (šuve sanāk 
uz augšu). Pēc tam mājiĦu ritina no vidus ciet un visu laiku piefiksē ar diegu (lai labāk turas kopā). 
Piešuj astīti un podziĦas acu vietās. 
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