
SIMTK ĀJĪTIS 
 

 

Šis simtkājītis Ĝauj bērnam mācīties skaitīt un apgūt krāsas. KājiĦās, astītē un radziĦos kopā ar 
pildījumu var ielikt arī zvārgulīšus. 

 
Nepieciešami dziju atlikumi vairākās krāsās, kopā apm. 200 gr., zeėu adāmās adatas vai vienkārši 2 adatas, 
adata sašūšanai, sintepons vai cits materiāls pildījumam, pēc izvēles – zvārgulīši. 

Adīt sāk ar asti un ada labiskajā rakstā – turp labiski, atpakaĜ kreiliski. Uzmet ar izvēlēto krāsu uz 2 
adatām 4 valdziĦus, ada 4 rindas labiskajā rakstā. Nākamajā rindā no katra valdziĦa izada 2 
valdziĦus (kopā ir 8) izada vēl 1 rindu. Nākamajā rindā ik pēc 2 valdziĦiem ir viens apmetums 
(kopā 12 valdziĦi), izada vienu rindu. Nākamajā rindā var pārlikt adījumu uz zeėu adatām un 
turpināt adīt pa apli visu laiku labiski (ja nepatīk adīt ar zeėu adatām, var turpināt uz parastajām, 
saglabājot principu - turp labiski, atpakaĜ kreiliski, tikai tādā gadījumā pēc tam būs jāsašuj vīle). 
Tagad pieaudzēšanu turpina katrā rindā pa 4 valdziĦiem, vienmērīgi sadalot, līdz uz adatām ir kopā 
24 valdziĦi. Nākamajā rindā pieaudzē ik pēc valdziĦa un kopā uz adatām ir 48 valdziĦi. 
Tālāk turpina adīt taisnā gabalā, skaitot no pēdējās pieaudzēšanas, apmēram 30 rindas. Tad maina 
uz nākamo krāsu un ada atkal taisni apmēram 30 rindas. Tā turpina, kamēr ir noadīts vēlamais 
posmu skaits.  
 

 
 
Sākot adīt galvu, pieaudzēšanu izdara tikai galvas sānos un virspusē. Ja tiek adīts uz parastajām 
adatām, vīles vietu vēlams atstāt apakšā. Pieaudzē 4 vietās: no izvēlētā galvas apakšas punkta 
skaitot, pēc 13., pēc 20., pirms 28. un pirms 35. valdziĦa. Šīs vietas var iezīmēt arī ar diedziĦu, lai 
ērtāk.  
Pieaudzē 4 reizes, ik otrajā rindā. Kopā tagad ir 64 valdziĦi. Tālāk ada 22 rindas taisni. 
Tagad, ja ada uz zeėu adatām, ir jāpiebāž ėermenis, jo citādi, ja norauks galvu, to izdarīt būs grūtāk. 
Ja ada uz parastajām, tad piebāšanu izdara vienlaikus ar sašūšanu. 
Lai formētu ėermeni, tajā rindā, kur mainās krāsas, tiek ievērts dzijas pavediens vienā no šīm 



krāsām – vienam valdziĦam pa virsu, otram pa apakšu. Jāatstāj lieki apmēram 20 cm gali, tie 
noderēs vēlāk kāju piešūšanai.  
 

 
 
Pēc tam tiek likts iekšā materiāls, kamēr posms pilns un tad savilkts šis dzijas pavediens un ar 
vairākiem mezgliem nostiprināts. Astītes galu sašuj un diegu nostiprina. Tad tiek pildīts nākamais 
posms un atkal aizsiets utt., kamēr tiek nosiets tas pavediens, kas ir pirms galvas. 
 

 
 
Turpina adīt galvu – noraukumu. Izada 6 valdziĦus, 7. un 8. saada kopā labiski, atkārto vēl 7 reizes. 
Ada 5 rindas taisni. Nākamajā rindā izada 5 valdziĦus, 6. un 7. saada, atkārto 7 reizes. Nākamās 3 
rindas ada taisni. Nākamajā rindā izada 4 valdziĦus, 5. un 6. saada labiski, atkārto vēl 7 reizes. Ada 
2 rindas taisni. Piepilda galvu tik tālu, cik pašlaik var, ar pildījumu un turpina saadīšanu. 
Tālāk saadīts tiek katrā rindā pēc šī paša principa – starp saadītajiem valdziĦiem paliek vienmēr par 
vienu valdziĦu mazāk. Saadīšanu turpina, kamēr paliek uz adatām 8 valdziĦi, dziju nogriež, atstājot 
apmēram 20 cm garu pavedienu, izver to cauri atlikušajiem valdziĦiem un nostiprina, pirms tam 
pabeidzot galvas piepildīšanu. Ja tika adīts uz 2 adatām, tad tagad izdara piepildīšanu, tāpat 
formējot ėermeni ar ievilkto dzijas pavedienu palīdzību. Tālāk tiek adītas kājiĦas. Uzmet 20 
valdziĦus, ada 10 rindas. Nākamajā rindā norauc 5 valdziĦus, turpina rindu līdz galam. Pagriežot 
adījumu, atkal norauc 5 valdziĦus un tālāk ada tikai uz atlikušajiem vidējiem 10 valdziĦiem. Ada 8 
rindas un tad visus valdziĦus norauc. Tādas kājiĦas vajag noadīt tik, cik ir posmu savienojumu, 
katram savienojumam pa 2 kājiĦām. Pēc tam tās gareniski saloka uz pusēm, un sašuj apakšu un 
sānus, piepilda un piešuj pie ėermeĦa ar atstātajiem pavedieniem. Vēl ir atlikuši radziĦi. Tiem 
uzmet 8 valdziĦus, ada 16 rindas taisni, tad no katra valdziĦa izada 2 (kopā 16 valdziĦi). Ada 5 
rindas taisni un tad saada pa 2 kopā (paliek 8 valdziĦi). Nākamajā rindā saada vēlreiz pa 2 kopā, 
nogriež pavedienu, izvelk cauri atlikušajiem valdziĦiem, savelk un nostiprina diegu. Piepilda 
radziĦus un piešuj pie galvas.  
Piešuj vai izšuj acis, ja ir vēlme – arī deguntiĦu un muti. Un Jaukais Simtkājītis gatavs! 
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