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Vilniaus etninės kultūros centro ir Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos trečioji tęstinio projekto „Protėvių 
ženklai tradicinėje tekstilėje“ paroda skirta siuvinėjimams. Ši paroda taip pat surengta Antano ir Anastazijos Tamošaičių 
galerijoje „Židinys“, mat tarpukariu ir pokario metais Antanas ir Anastazija Tamošaičiai rinko, tyrinėjo ir populiarino moterų 
rankdarbius, organizavo dailiųjų amatų kursus, kuriuose greta kitų dalykų, buvo mokoma ir siuvinėjimo.

Šioje parodoje savo darbus pristatė 16 tautodailininkių iš visos Lietuvos. Parodoje eksponuojama apie pora šimtų 
darbų, iš jų vien delmonų – per 90. Juos siuvinėjo Galina Beniušienė, Valentina Kaubrienė, Birutė Mickevičienė, Ramunė 
Našlėnienė, Bronė Surdokienė, Ilona Tulabienė. Atspindėdami lietuvininkų savastį, delmonai, po riešinių, šiais laikais tapo 
vienais populiariausių vakarų Lietuvos moterų rankdarbių. Penki Ilonos Tamošaitienės sukomplektuoti ir pasiūti kostiumai 
atspindi visų Lietuvos etnografinių regionų šventadienius drabužius. Greta parodoje rodomi du Dianos Tomkuvienės siūti 
ir siuvinėti kostiumai, akį traukia tiksliai pagal muziejinius pavyzdžius atkurta, dailiai išsiuvinėta kaišiadorietiška prijuostė. 
Baltas, dailiai kiauraraščiu siuvinėtas skareles parodai pateikė Irena Gaidamavičienė, Zita Lukytė, Lina Kabelkaitė, Liucija 
Lekienė. Jau daug metų dzūkiškų, suvalkietiškų marškinių detales siuvinėja molėtiškės Janina Čekelienė ir Ramutė Žia-
gūnienė. Pastaroji dar atvežė į parodą baltu kiauraraščiu siuvinėtą prijuostę ir marškinius, raudonai siuvinėtus imituojant 
rinktinius įaudimus. Virginija Kasparavičiūtė parodai pateikė pagal dzūkiškųjų pavyzdžius siuvinėtas prijuostes, o jos lova-
tiesė žavi neįprasta ornamentų kompozicija. Spalvotai siuvinėtų staltiesėlių į parodą atvežė Daiva Malinauskienė. Parodoje 
eksponuojami darbai labai įvairūs, lygiai kaip plati tema, kurią jie atspindi.

Lietuvos kaime siuvinėta nuo seno. Siuvinėjimais puošė ir drabužius, ir įvairius audinius. Priklausomai nuo daik-
to paskirties, naudojamų audinių, galų gale tradicijos ir mados, rinkosi siuvinėjimo būdą, siūlus ir raštus. Kaip sakydavo 
kaime, „kur gera gaspadinė, tai ir mazgotė siuvinėta“. Siuvinėta įvairiomis technikomis1. Literatūroje skiriamas baltasis ir 

1 Iki šiol viena iš geriausių lietuvių kalba išleistų siuvinėjimo knygų, šio straipsnio autorės nuomone, yra O. Klikūnaitės (Klikūnaitė O. 
Rankdarbiai. – V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959). Kai kurie siuvinėjimo terminai šiame straipsnyje papildy-
ti, šiek tiek pakeisti, konsultuojantis su etnografėmis, audimo, siuvinėjimo specialistėmis dr. I. Šidiškiene, D. Tomkuviene, A. Vandyte.

Išsaugota tradicijaai aplink vieną šulinį laksto. Kas?
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spalvotasis siuvinėjimas. Tačiau išvesti griežtą ribą sudėtinga, nes tais pačiais dygsniais būdavo siuvinėjama ir baltais, ir 
spalvotais siūlais. Sąlygiškai, turbūt, būtų tikslinga skirti vienspalvį ir daugiaspalvį siuvinėjimą. Lietuvių valstiečių interjero 
audinių ir tradicinės aprangos puošyboje iki XIX a. II pusės vyrauja vienspalvis (vienos-dviejų spalvų) siuvinėjimas įvairiais 
dygsniais.

Interjero audinius ir drabužius puošė ir kukliais, ir sudėtingais peltakiavimais. Paprasto peltakio siaura siūle pa-
lenkdavo rankšluosčio ar staltiesės galus, nosinių kraštelius. Įvairių rūšių karpytąjį, tinklinį peltakį arba derinant peltakį 
su ažūriniu siuvinėjimu XIX a. visoje Lietuvoje naudojo puošti rankšluosčių, pagalvių užvalkalų galams, paklodžių kraštui, 
lietuvininkių kepurėlėms, dzūkių marškinių apykaklėms, prijuostėms, nuometėliams. Suvalkijoje archajiškais simboliais 
peltakiuota baltais siūlais, Aukštaitijoje, dalyje Dzūkijos ir Žemaitijoje geometrinius ornamentus peltakiavo baltais, raudo-
nais ir baltais, kartais ir mėlynais siūlais. Greta geometrinių rombų, žirgelių ir trikampių ornamentų pasitaiko ir viengubos 
ar dvigubos svastikos motyvų, laikomų saulės, Perkūno, ugnies, derlingumo, sėkmės, šviesos, gėrio ženklu. 

Jau minėtus interjero audinius (rankšluosčius, pagalvių užvalkalus, paklodes) XIX–XX a. pradžioje siuvinėjo daigs-
tomuoju, grandinėlės ar lygiuoju pasviruoju dygsniu raudonais, raudonais ir mėlynais siūlais, geometriniais ar augaliniais 
ornamentais. Ypač puošnios rytų ir šiaurės rytų aukštaičių (Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Biržų rajonuose) pirmaryčio pa-
klodės, kurių šoną ir vienos palos galus išsiuvinėdavo dažniausiai raudonais ir mėlynais siūlais augaliniais ornamentais – 
atskiras ar į vieną sujungtas lanksčias, vingiuojančias augalų šakas su lapais ir žiedais, kartais – žmogiukus, gyvuliukus ir 
kitus retai pasitaikančius lietuvių ornamentikoje motyvus. Kartu kraštas ir dalis galų buvo puošiami austiniais dviejų trijų 
spalvų – baltos, raudonos ir mėlynos – kuteliais ar tų pačių spalvų pinikais. XIX a. II pusėje rytų Aukštaitijoje būta baltų 
užvalkalų, kurių gale įdurta raudono medvilninio audinio juosta, siuvinėta baltais siūlais pildymu ir pynute ratais, rombais, 
kryželiais, stilizuotais augaliniais motyvais. Minėtų dygsnių balti ar raudoni geometriniai ir augaliniai ornamentai aptinka-
mi lietuvininkių ir suvalkiečių XVIII a. pab.–XIX a. marškinių puošyboje. Įspūdingiausi lietuvininkių marškiniai iš muziejinių 
kolekcijų – aplink kaklą (aplink kaklo iškirptę) sudėtos klostelės siuvinėtos baltais geometriniais raštais. Baltai siuvinėtuose 
lietuvininkių perdrobuliuose minėti dygsniai dar derinami su karpytuoju peltakiu. 

Baltasis kiauraraštis siuvinėjimas (dar vadinamas angliškuoju) lietuvių valstiečių buityje, tyrinėtojų nuomone, labiau 
paplito maždaug nuo XIX a. vidurio. Jame dominuoja apvalios ir ovalios skylutės ir iškilios gėlytės. Suvalkijoje, Dzūkijoje 
šiuo būdu buvo puošiamos marškinių perpetės, apykaklė, rankogaliai, ančio antsiuvas, siūtus su gorsu marškinius kartais 
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siuvinėjo apie kaklą ar net visą gorsą. Žemaitijoje taip siuvinėtos skarelės, prijuostės, apatiniai sijonai, o iš interjero audinių – 
prieloviai arba užtiestuvės. Žemaičių baltos medvilninės kiauraraščiu ir pildymu siuvinėtos skarelės labai puošnios. Dažniau-
siai skirtingais sudėtingais ornamentais siuvinėjo du priešpriešinius kampus. Einant į bažnyčią vieną kampą lenkė į viršų 
vieną sekmadienį, antrą kampą – kitą sekmadienį, taip visiems atrodė, jog moteriškė turi dvi skirtingas skareles. Baltąsias 
skareles ne kiekviena sugebėdavo pati išsisiuvinėti. Yra žinių, kad jas siuvinėdavo vienuolės ir miestietės. Šiaurinėje Žemai-
tijoje dėvėjo baltas medvilnines, pažemiuose ir šonuose kiauraraščiu stilizuotais augaliniais ornamentais siuvinėtas prijuos-
tes. Kai kurių puošnumo dėlei siuvinėti ir raišteliai. Baltų medvilninių sijonų apačioje komponuoti siuvinėjimai stambesni 
ir grubesni, nei ta pačia technika siuvinėtų skarelių. Įvairių formų žiedų ir lapų, vynuogių kekių raštais Žemaitijoje siuvinėjo 
altorių užtiesalus, palovį dengiančias užtiestuves, dar vadinamus prielovius, jie skaisčiai sušvisdavo prie sodrių spalvų lova-
tiesių. Kartais baltuoju kiauraraščiu siuvinėti suvalkiečių ir žemaičių pagalvių užvalkalai, apdangalai ir šarvojimo komplektai.

Kryželio dygsniu siuvinėtų papuošimų esama visoje Lietuvoje. Mūsuose siuvinėta viengubo vienpusio kryželio 
dygsniu, siuvinėjimo dvigubu, dar vadinamu bulgarišku kryželiu, žinomi tik pavieniai atvejai. Lietuvininkės raudonai kry-
želiu siuvinėjo skarelių kampus, raudonai, tamsiai mėlynai ir žalsvai ruda spalva puošė marškinius, suvalkietės marškinių 
papuošimus siuvinėjo raudona, žalsvai ruda spalva, skareles – žalsvai ruda. XIX a. pab. tampa madinga siuvinėti raudonais 
ir juodais siūlais kryželiu ir pluoštiniu būdu, dar vadinamu austiniu siuvinėjimu. Tokiais siuvinėjimais visoje Lietuvoje puoš-
ti vyriški marškiniai, Dzūkijoje – ir moteriški marškiniai bei baltos prijuostės. Interjero audiniuose (rankšluosčių galuose, 
staltiesėse) kryželiu raudonais siūlais dažniausiai XIX a. pab.–XX a. I p. siuvinėti audėjos, savininkės ar žmogaus, kuriam 
dovanojamas audinys, inicialai, kartais – data, paukšteliai ar kiti motyvai.

Daugiaspalvio siuvinėjimo lietuvių tradicinėje aprangoje XIX a. nėra daug. Vienas iš įdomiausių pavyzdžių – pa-
veiksluose užfiksuoti lietuvininkų apsiaustai pamuštinės, pečiuose puošti įvairiaspalviais raštais. Beje, iš išlikusių mono-
chrominio šiltų viršutinių drabužių siuvinėjimo pavyzdžių galima paminėti tik žemaitišką sermėgėlę, kurios apykaklė, 
priekis, rankovių galai papuošti tamsiais siūlais išsiuvinėtais stilizuotais augaliniais ornamentais. Iš retesnių pavyzdžių dar 
galima paminėti tamsius vilnonius žemaičių apatinius sijonus su augaliniais ornamentais, kurie įvairių spalvų siūlais išsiu-
vinėti pažemiais, įvairiaspalvius siuvinėtus vyriškus diržus, tabokines, pinigines ir kitas smulkmenas.

Tamsaus dugno įvairiaspalviais siūlais augaliniais ornamentais siuvinėtos prijuostės dėvėtos XIX a. II pusėje  – 
XX a. I pusėje dalyje Dzūkijos ir Suvalkijos. Siuvinėjimo centrai – Prienai, Birštonas. Vienas siuvo iš namie austų audinių, 
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jų metmenys dažniausiai tamsūs medvilniniai, ataudai juodi, rudi, žali, vyšniniai vilnos ar šilkvilnės. Kitas – iš fabrikinių 
lygių ar net raštuotų audinių. Siuvinėjo rankomis lygiuoju dygsniu, grandinėle, rečiau – kryželiu, dažniausiai fabrikiniais 
įvairiaspalviais siūlais, vadinamais lučkais, arosais. Tokias prijuostes dažnai siuvinėjo ir mašina. Vienų prijuosčių tik paže-
miuose išsiuvinėta kukli gėlių eilutė, kitose – vešlios vingiuojančios gėlių šakos šonuose siekia iki pusės prijuostės. Dažnai 
šios rūšies prijuostes puošė to paties audinio klostytais ar rauktais priedurais, o siuvinėjimus komponavo virš prieduro.

Panašiu metu dėvėti ir iš tamsių audinių pasiūti lietuvininkių delmonai – puošnios prisijuosiamos kišenės smul-
kmenoms susidėti, šių laikų rankinės atitikmuo. Šventadieniniai delmonai ypač puošniai ir gausiai siuvinėti įvairiaspalve 
vilna ar skaistgijomis, kartais metalizuotais siūlais ar karoliukais. Kryželiu, grandinėle ir kitais dygsniais siuvinėjo gėles, 
paukštelius, inicialus, datas, kartais – trumpus tekstus. Būta ir mašina siuvinėtų delmonų. Moterys jų turėjo po keletą, 
siūdinosi pačios ar gaudavo dovanų įvairiomis progomis.

XX a. I pusėje ir vėliau kai kurios moterys augaliniais ornamentais ryškiais įvairiaspalviais siūlais siuvinėjo lovatie-
ses ant juodų, vyšninių vilnonių, pusvilnonių audinių. Taip pat siuvinėjo ant lineikos, važelio pasėstės tiesiamas gūneles. 
Dažnai akcentuojamas tik vienas gūnelės pakraštys – tas, kuris matosi nuleistas per pasėstės atlošą. Pasitaikė ir siuvinėtų 
ant arklių klojamų gūnių – kampuose išsiuvinėdavo arkliukus, savininko inicialus ar kitus nesudėtingus ornamentus. Pana-
šiu metu paplito juodo rišto tinklelio įvairiaspalviais vilnoniais siūlais siuvinėtos lovatiesės, staltiesės ir užtiesalai.

Nuo XX a. II ketvirčio rankšluosčių galus, dvinytes pilkos, baltos drobės staltieses (panašių būta ir balto dugno 
lovatiesių) taip pat imta siuvinėti įvairiaspalviais medvilniniais siūlais natūralistiniais ar stilizuotais augaliniais raštais. 
Rankšluosčiuose ornamentai komponuoti puslankiu ar ratu, staltiesės paprastai gausiau siuvinėtos aplink pakraščiuose, 
viduryje – rečiau arba visai nesiuvinėtos. Mergaitės, mokytojų pradžios mokyklose pamokytos, tuo laiku siuvinėjo mažus 
takelius, skirtus padėti po vazelėmis ar gėlių vazonais. Siuvinėjimo buvo mokoma ir gimnazijose ar specialiuose kursuose. 
Įvairiuose leidiniuose buvo propaguojamas tautinis ornamentikos stilius. Pokario metais labai paplito našlaičių, rožių raš-
tais siuvinėtos pagalvėlės, servetėlės etažerių, spintų lentynėlėms puošti.

XX a. 4–7 dešimtmetyje nagingesnės moterys įvairiaspalviais medvilniniais, vilnoniais, dirbtinio šilko siūlais kryže-
liu ar lygiuoju dygsniu pildant siuvinėjo įvairios tematikos kilimėlius. Jų pagrindas – pilka drobė, tamsus pirktinis ar reto 
audimo juodas naminis audinys. Priklausomai nuo siuvinėtojos sugebėjimų, norų, vieni kilimėliai labiau stilizuoti, kiti – 
„natūralistiniai“ (išsiuvinėti peizažai, gyvūnija ir pan.). XX a. viduryje tapo madinga ant balto perkelio ar pilkšvos drobės 
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mėlynais siūlais siuvinėti įvairius dangalus, maišelius. Buvo siuvinėjami tik motyvų kontūrai – gėlės, namų apyvokos daik-
tai (pieno puodynės, kibirai, maistu ir indais nukrauti stalai), gamtos vaizdeliai, pasakų personažai (nykštukai, raudonke-
puraitės, vilkai), įvairūs tekstai, pvz., tarpą tarp viryklės (plytos, liženkos) ir gartraukio užtraukdavo siuvinėtu dangalu su 
užrašu „Švara – sveikata“, ant sienos prie krosnies kabino vaizdelį su nykštukais ir kepta višta, prie vandens kibirų – vaizdelį 
su olandų ar vokiečių stilių primenančiomis mergaitėmis ir linkėjimu baltai burną prausti arba pasveikinimu „Labas rytas“; 
siuvo ir siuvinėjo specialius ant sienos kabinamus maišelius šukoms, laikraščiams ir kt. Popierinius siuvinėjimo pavyzdėlius 
vienos moterys nusipirkdavo turguje ir persipiešdavo ant audinio, kitos kurdavo pačios. 

Šiais laikais interjero audiniai ir drabužiai retai puošiami siuvinėjant rankomis – paprasčiausiai pasikeitė mados, 
gyvenimo būdas, individualus drabužio puošimas siuvinėjimais tapo prabanga. Siuvinėtojų įgūdžiai dar praverčia kuriat 
tautinius kostiumus, čia atsiskleidžia tradicijų perėmimas, tąsa ir pritaikymas šiuolaikiniame gyvenime.

Šiuo – trečiuoju – katalogu ir siuvinėjimams skirta paroda Vilniaus etninės kultūros centras ir Vilniaus krašto tau-
todailininkų-meno kūrėjų bendrija užbaigia 2020-uosius „Tautodailės metus“. Parodą organizavo, eksponavo ir katalogo 
paruošimu užsiėmė Vilniaus etninės kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Vilma Žukauskienė ir Vil-
niaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė. Po savo stogu, kaip ir pirmuosius kar-
tus, maloniai priglaudė ir visaip talkino VDA Antano ir Anastazijos Tamošaičių galerijos „Židinys“ vedėja Laimutė Lukoše-
vičienė ir darbuotoja Ramutė Raciūtė. Nuoširdžiai visiems dėkojame. Ir tariame ačiū visoms auksarankėms siuvinėtojoms.

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
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Galina Beniušienė

Kelią į tautodailę pradėjo Šiaulių 13 vidurinės mokyklos (dabar Gegužių 
progimnazija) vaizduojamojo meno klasėje. Tautodailininkė-lėlininkė. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1987 m. Tautodailininkės 
tekstilės lėles, suvenyrus pastebėjo Latvijos dizainerė, Rygos lėlių 
muziejaus įkūrėja I. Liepa. Jos paskatinta pradėjo domėtis meninėmis 
lėlėmis.

Dalyvauja tautodailės parodose, konkursuose Lietuvoje, Latvi-
joje, Rusijoje. Yra pelniusi apdovanojimą ir tarptautiniame tekstilės lėlių 
festivalyje „Rebro Yevy“ Maskvoje. Šiauliuose vykusioje „Aukso vainiko“ 
parodoje pelnė apdovanojimą ir už delmonus.

Yra surengusi autorines parodas Šiauliuose, Klaipėdoje, Rygoje. 
Veda edukacinius užsiėmimus vaikams ir suaugusiems.

Tautodailininkės lėlių yra įsigijęs Rygos lėlių muziejus.

8



9

1–7. Galina Beniušienė
Delmonai
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Irena Gaidamavičienė

Gimė 1949 m. Pakruojo r. Pagal išsilavinimą – inžinierė, tačiau laisvalai-
kio hobis buvo ir tebėra rankdarbiai, kuriais domisi nuo pat vaikystės. 
Siuvinėja, neria vąšeliu, audžia staklėmis, kuria įvairius papuošalus.

Nuo 2003 m.  – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių sky-
riaus narė. Parodose dalyvauja nuo 2000 metų. Darbai eksponuoti 4 
respublikinėse liaudies meno parodose Vilniuje, dalyvauta Telšiuose 
vykusiose tautodailės parodose-konkursuose „Iš Džiugo sakmių“, mi-
niatiūrų parodose „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda” ir kasmet – Šiaulių krašto 
tautodailės parodose. 2015 ir 2019 metais Šiaulių rajono savivaldybės 
Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre Kuršėnuose surengtos au-
torinės parodos. Šiaulių Dailės galerijoje 2019 metais eksponuota au-
torinė tekstilės darbų paroda. 2019 m. Alytuje vykusioje respublikinėje 
liaudies meno parodoje-konkurse „Aukso vainikas” eksponuota apner-
tų nosinaičių kolekcija. Tautodailininkė yra konkursinės liaudies meno 
parodos „Aukso vainikas“ Šiaulių regioninio turo 2013, 2014, 2016, 2017, 
2019 metų nominantė. Tautodailininkės darbai yra iškeliavę į JAV, Pran-
cūziją, Belgiją, Šveicariją, Angliją, Airiją. 

Dirba su neįgaliaisiais, rašo projektus, organizuoja rankdarbių 
būrelio veiklą. Veda įvairius edukacinius užsiėmimus vaikams bei suau-
gusiems Šiauliuose ir respublikinėse stovyklose, savanoriškais pagrin-
dais rankdarbių moko tardymo izoliatoriuje esančias moteris. 

Rankdarbių kūrimo technikos mokėsi europiniuose ir vietinės 
reikšmės kursuose.
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1. Irena Gaidamavičienė
Marškinių detalės
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2. Irena Gaidamavičienė 
Skarelė

3. Irena Gaidamavičienė
Nosinė
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Janina Čekelienė

Gimė 1936 m., gyvena Utenoje. Nuo 1981 m. LTS Vilniaus skyriaus narė. 
2005 m. suteiktas Meno kūrėjos statusas. 2010–2012 m. įgyti tradicinių 
amatų meistro pažymėjimai ir tradicinių amatų mokymo programų ser-
tifikatai.

Tautodailininkė yra konkursinės liaudies meistrų darbų parodos 
„Aukso vainikas“ 2012, 2013, 2019 m. Utenos regioninio turo ir 2014 m. 
respublikinio turo nominantė. Rajono dailės ir fotografijos parodų 2004, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2014–2018, 2020 m. premijų nominantė. 2017 m. 
apdovanota Lietuvos žemės ūkio ministerijos vardiniu prizu „Už tauti-
nio paveldo propagavimą“. Respublikinių tradicinio siuvinėjimo sto-
vyklų-seminarų „Žaliasis laumžirgis“ (1999–2020 m.), Utenos apskrities 
jaunųjų siuvinėtojų stovyklos (2004–2006 m.) organizatorė ir mokytoja. 
Tautinių kostiumų kūrėja. Nuolatinė žurnalo ,,Rankdarbiai plius Visaži-
nis“ talkininkė. Autorines parodas ne kartą yra surengusi Vilniuje, Molė-
tuose, Kuktiškėse (Utenos r.) ir Vyžuonose (Utenos r.). Darbai eksponuoti 
respublikinėse ir užsienio tautodailės darbų parodose. Kartu su siuvinė-
jimo amatu jie pristatyti LRT televizijos laidose „Ryto suktinis“, „Duokim 
garo!“. Su tautodailininke R. Žiagūniene parengta marškinių detalių siu-
vinėjimo metodika (pristatyta XXI respublikinės tradicinio siuvinėjimo 
stovyklos „Žaliasis laumžirgis“ kataloge „Aukštaitijos tautinių marškinių 
detalių siuvinėjimas“. – Vilnius, 2019).

Siuvinėjimo darbų yra Lietuvos muziejuose, jų turi pavieniai siu-
vinėjimo meno gerbėjai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
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17 1. Janina Čekelienė
Marškinių detalės
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2–6. Janina Čekelienė
Marškinių apykaklės
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Lina Kabelkaitė

Gimė 1975 m. Leipalingyje (Druskininkų sav.). Baigė Lazdijų gimnaziją. Druskininkų 
amatų mokykloje įgijo siuvinių gamintojo specialybę. Gyvena Leipalingyje.

Darbai ir pomėgiai susiję su keturiomis kūrybos kryptimis – muzika (vargo-
nuoja), fotografija, siuvinėjimu ir karpymu. Jau būdama šešerių pradėjo megzti, siu-
vinėti ir nerti vąšeliu. Pirmoji mokytoja buvo mama Aldona Kabelkienė. 2009 m. pra-
dėjo austi juostas.

2002 m. „muline“ siūlais pradėjo siuvinėti savo fotografuotas nuotraukas 
(A3 dydžio paveikslus). Šios meno rūšies žinovai teigia, kad juos siuvinėja ne įprastu, o 
vadinamuoju Mažosios Lietuvos kryželiu, pamario stiliumi. Dabar turi išsiuvinėjusi 20 
paveikslų. Nuo 2002 m. dalyvauja siuvinėtų nuotraukų parodose. 2016 m. Leipalingyje 
laimėta nominacija „Už drobėse ir fotografijose įamžintus gyvenimiškus miražus“. 

Nuo 1996 m. dalyvavo per 40 parodų. 2005 m. konkurso „Siuvinėjimo stebu-
klai“ laureatė. Respublikinėje konkursinėje tautodailininkų parodoje „Aukso vaini-
kas“ Alytaus apskrities regioniniame ture už siuvinėtas ir apnertas staltieses laimėta 
III vieta. Raštai – iš mamos skynios...

Nuo 2010 metų – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos, nuo 
2011 m. – Dainavos krašto amatininkų, menininkų ir tautodailininkų asociacijos narė. 
2012 m. suteiktas Meno kūrėjos statusas. 

Nuo 2013 m. užsiima karpymu. 2014 m. Rokiškyje dalyvavo respublikinėje 
parodoje ,,Lietuvos karpytojų pasakojimai“, 2015 m. tapo tarptautinės parodos-kon-
kurso Punske (Lenkija) laureate. 2015–2018 m. dalyvavo keliose karpinių parodose 
Lietuvoje, 2018 m.  – N. Rericho muziejuje Sankt Peterburge, 2019 m.  – Vokietijoje, 
Syke muziejuje. Tautodailininkės karpinių yra įsigiję 4 muziejai.
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1–4. Lina Kabelkaitė
Skarelės
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5–7. Lina Kabelkaitė
Prijuostės
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Valentina Kaubrienė

Gimė 1956 m. Sibire. Gyvena Gargžduose. Lietuvos tautodailininkų sąjun-
gos Žemaitijos skyriaus narė nuo 2002 m. 2013 m. suteiktas Meno kūrėjos 
statusas. Amatų subtilybių išmokė močiutė ir mama, daug žinių suteikė 
rankdarbių knygos, seminarai, parodų lankymas. Surengė 26 autorines 
parodas, kartu su kitais tautodailininkais dalyvavo 29 parodose. Veda 
edukacinius užsiėmimus.

Kūryboje stengiasi išlaikyti pagarbų santykį su tautos praeitimi ir 
jos amatų tradicijomis, bet nenutolsta ir nuo šių dienų aktualijų. Siuvinėja 
įvairiomis technikomis, mezga virbalais, neria vąšeliu, kuria interjero de-
tales, aksesuarus. Darbams įmantrių siužetų nesirenka, bet naudojamos 
darbų atlikimo technikos gana sudėtingos, reikalaujančios atitinkamų 
žinių ir per daugelį metų ištobulintų įgūdžių. 
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1–3. Valentina Kaubrienė
Delmonai
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4–9. Valentina Kaubrienė
Delmonai
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10–15. Valentina Kaubrienė
Delmonai
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Virginija Kasparavičiūtė

Gimė 1954 m. Gyvena ir kuria Vilniuje. Baigė Vilniaus pedagoginį universi-
tetą, dirbo mokytoja. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1987 m. 
Dalyvauja zoninėse, respublikinėse parodose. Darbai eksponuoti ir užsie-
nyje – Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje.

Daug dėmesio skiria jaunųjų siuvinėtojų ugdymui. 1993 m. išleido 
knygelę „Jaunajai siuvinėtojai“. Bendradarbiauja rankdarbių žurnaluose, 
veda edukacinius užsiėmimus. Aktyviai dalyvauja organizuojant paro-
dą-konkursą „Sidabro vainikėlis“.

2005 m. suteiktas Meno kūrėjos statusas.
2010 m. suteiktas Tautinio paveldo produkto sertifikatas.

Surengė keturias personalines parodas.
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1. Virginija Kasparavičiūtė
Skarelės priešpriešiniai kampai
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2. Virginija Kasparavičiūtė
Skarelės priešpriešiniai kampai
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3. Virginija Kasparavičiūtė
Skarelės priešpriešiniai kampai
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4–6. Virginija Kasparavičiūtė
Prijuostės
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7. Virginija Kasparavičiūtė 
Lovatiesė
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Liucija Lekienė

Gimė 1945 m. Minkūnų k., Rokiškio r. Baigė Šiaulių pedagoginio instituto Pe-
dagogikos fakultetą, pradinių klasių pedagogikos ir metodikos mokytoja.

Gyvena Šiauliuose. Tekstilininkė. Parodose dalyvauja nuo 1996 m. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1997 m. Tautodailininkų fol-
kloro kolektyvo „Margulis“ dainininkė, aktyvi kūrybinių seminarų, amatų 
mokymų, švenčių dalyvė. Jau daugelį metų laisvalaikiu neria, o nėrinius pri-
stato parodose ne tik Šiauliuose, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Besimo-
kydama pradinėse klasėse, pradėjo megzti, tačiau ilgainiui jos akį patraukė 
nėriniai. „Man nėrimas – ir įdomesnis, ir kruopštesnis už mezgimą“, – teigia 
tautodailininkė Liucija Lekienė. Tautodailininkė darbams renkasi liaudiškus 
raštus, tačiau niekuomet aklai nekopijuoja žurnaluose pateikiamų drabu-
žių, mieliau derina kelis raštus viename originaliame darbe.

Liucija Lekienė domisi ir kitais rankdarbiais, siuvinėja tautines skare-
les, prijuostes, apykakles ir kt. Jos išskirtiniai rankdarbiai dažnai pristatomi 
įvairiose tautodailės parodose. Kūrinius eksponavo 32 tautodailės parodo-
se, surengė dvi autorines parodas ir lininių drabužių „Supkit, meskit mane 
sesės“ kolekcijos pristatymą (2001).
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1. Liucija Lekienė
Skarelės priešpriešiniai kampai
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2. Liucija Lekienė
Prijuostės fragmentas

3–4. Liucija Lekienė
Skarelės



42

Zita Lukytė

Gimė 1967 m. Baigė Šiaulių r. Meškuičių vidurinę mokyklą. Siuvinėti pas-
katino didelį įspūdį padariusi mokyklos laikais aplankyta siuvinėtų darbų 
paroda. Kad išmoktų siuvinėti, įstojo į Kauno taikomosios dailės mokyklą. 
Ją baigė 1988 m. Dirbo Panevėžio suvenyrų gamybos įmonėje „Tulpė“, 
vėliau – mados ir dizaino firmoje „Ramutė“. Mokė siuvinėti Šiaulių darbo 
rinkos gamybinio mokymo centre. Šiuo metu dirba kūrybinį darbą.

Nuo 1994 m. dalyvauja kasmetinėse Šiaulių krašto tautodailininkų 
parodose. 1997 m. tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. 2007 m. 
suteiktas Meno kūrėjos statusas.

Tautodailininkės darbai ne kartą atrinkti į respublikines liaudies 
meno parodas. Rengia savo autorines parodas bibliotekose, kultūros 
centruose. Siuvinėjimo amatą ir jo tradicijas populiarina dalyvaudama 
amatų pristatymuose, edukaciniuose užsiėmimuose. Darbų yra Lietuvos 
muziejų rinkiniuose.
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1. Zita Lukytė
Skarelės priešpriešiniai kampai
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2. Zita Lukytė
Skarelės priešpriešiniai kampai
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3. Zita Lukytė
Skarelės priešpriešiniai kampai
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Daiva Malinauskienė

Gimė 1969 m. Radviliškio rajone. Dabar gyvena Ukmergėje. Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos narė nuo 2008 m. Parodose dalyvauja nuo 2006 m. 
Siuvinėti išmoko iš mamos. 2019 m. Panevėžio rajono konkursinėje paro-
doje „Aukso vainikas“ apdovanota diplomu už siuvinėjimo funkcionalu-
mo atgaivinimą. Yra surengusi kelias personalines parodas. Kasmet daly-
vauja tradicinio siuvinėjimo stovyklose „Žaliasis laumžirgis”. 
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1–2. Daiva Malinauskienė
Skarelės
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3–6. Daiva Malinauskienė
Staltiesėlės
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Birutė Jadvyga Mickevičienė

Gimė 1937 m. Tauragėje. 1956 m. baigė Kauno politechnikumą, 1966 m. – Kauno poli-
technikos institutą, kur įgijo inžinierės statybininkės specialybę. Statybos, projektavi-
mo organizacijose 20 metų dirbo vyriausiąja inžiniere.

Pirmuosius meninio siuvinėjimo įgūdžius perėmė iš mamos. Siuva, siuvinėja, 
mezga, neria, pina juostas, komponuoja puokštes, dekoruoja skrynias, puošia bute-
lius, fotografuoja, siuva skiautinius, riša šiaudinius sodus, margina.

1992 m. ,,Burda Moden“ surengtame konkurse apdovanota už tautinių ele-
mentų pritaikymą modeliuose. Nuo 1995 m. lanko Trečiojo amžiaus universitetą (TAU), 
nuolat dalyvauja ten rengiamose rankdarbių parodose. 15 metų buvo šio universiteto 
Tautodailės fakulteto seniūnė, o 2015 m. jai suteiktas TAU Garbės narės vardas.

Nuo 2003 m. yra klubo ,,Skiautinukė“ narė. Nuo 2004 m. – Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos narė. 2008 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas, 2015 m. – Tautinio pa-
veldo sertifikatas.

Šiuo metu daugiausia siuva skiautinius. Yra surengusi 37 autorines parodas 
Lietuvoje. Dalyvavo 4 tarptautinėse parodose Lenkijoje. Keli tautodailininkės skiau-
tiniai buvo išsiųsti į Dalaso muziejų, kur atrinkti į įdomiausių darbų dešimtuką. Jau 5 
metus iš eilės dalyvauja Rygoje vykstančioje tarptautinėje skiautinių bei aksesuarų 
parodoje. Dalyvauja respublikinėse skiautininkų parodose, Vilniaus apskrities liau-
dies meno parodose ,,Aukso vainikas“, įvairiose labdaros akcijose ir mugėse.

Aktyviai dalyvauja edukacinėje veikloje. Moko gaminti kalėdinius atvirukus, 
eglutės papuošimus. Nuo 2013 m. kasmet dalyvauja Antano Smetonos gimtinėje 
Ukmergės savivaldybės rengiamos Prezidento gimtadienio šventės edukacinėje pro-
gramoje.
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1–2. Birutė Jadvyga Mickevičienė
Delmonai
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3–10. Birutė Jadvyga Mickevičienė
Delmonai
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Ramunė Našlėnienė

Gimė 1962 m. Klaipėdoje. Gyvena Gargžduose. Baigė Šiaulių pedagoginį 
institutą ir įgjjo piešimo, braižybos ir darbų mokytojos specialybę. Nuo 
1985 m. dirba Gargždų „Minijos“ progimnazijoje technologijų mokytoja.

Labiausiai domisi Klaipėdos krašto audimo tradicijomis. Nuo 
2012 metų, savarankiškai tyrinėdama panašias kitų Europos tautų audi-
mo technologijas, atkūrė juostų audimo klaipėdietišku skieteliu metodi-
ką. Šio audimo būdo moko edukaciniuose seminaruose. Prieš šešerius 
metus susidomėjo ir klaipėdietiškų delmonų siuvimu bei siuvinėjimu. 

Rankinėmis audimo staklėmis audžia skudurėlių takus, žemaitiš-
kas „kuskas“, lovatieses. Audimo staklėmis mokėsi ir tobulinosi pas Zitą 
Baniulaitytę. Riša sodus iš nendrių (nendriniai sodai būdingi Klaipėdos 
kraštui), siuva skiautinius.

Parodose dalyvauja nuo 2016 m.
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1–3. Ramunė Našlėnienė
Delmonai
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4–9. Ramunė Našlėnienė
Delmonai



57



58

10–15. Ramunė Našlėnienė
Delmonai
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Bronė Surdokienė 

Gimė Alytaus rajone, Lačionių kaime, kaimo dainininkų ir audėjų šeimo-
je. Nuo pat vaikystės žavėjosi tradiciniais rankdarbiais. Su dideliu entu-
ziazmu juos kuria ir dabar, dalyvauja parodose. 

Austi išmoko šeimoje, o siuvinėti mokėsi iš kaimo senolių, knygų. 
Dirbo Alytaus tekstilininkų mokykloje, kur mokė siuvinėjimo ir gobelenų 
audimo, vadovavo mokyklos rankdarbių būreliui. Domisi ne tik siuvinė-
jimo tradicijomis, būdais, kompozicija, bet ir Lietuvos regionų tautiniais 
kostiumais. 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus krašto tautodailinin-
kų-meno kūrėjų bendrijos narė. Suteiktas Meno kūrėjos statusas. 

Tautodailininkė – tradicinė sertifikuotų tautinio paveldo produk-
tų amatininkė, senojo audimo tradicijų tęsėja ir puoselėtoja. 
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1. Bronė Surdokienė
Užuolaida
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2–6. Bronė Surdokienė
Delmonai
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7–12. Bronė Surdokienė
Delmonai
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Ilona Tamošaitienė 

Gimė 1982 metais Kaune.
Siuva tautinį kostiumą ir jo priedus. Pirmoji siuvimo mokytoja 

buvo mama. Kartu gyvenusi prosenelė išmokė dailaus adymo, siuvimo 
paslėptomis siūlėmis, raukimo, siuvinėjimo. Didžiausią įtaką dabartinei 
veiklai padarė anyta Danutė Tamošaitienė, kuri supažindino ir su šeimos 
tradicijomis bei istorija. Pasirinkusi pratęsti vyro šeimos tradicijas, tau-
todailininkė kuria ir dirba Kauno senamiestyje anytos įkurtoje „Rūtoje 
žaliojoje“. Kaip sako tautodailininkė, užsiima veikla, kuri verčia dainuoti 
širdį – siuva tautinius kostiumus. 

2019 m. surengė kelias parodas Kaune. Parodose eksponuotos 
visos moteriško ir vyriško kostiumo dalys su galvos danga, batais ir kitais 
tradiciniais kostiumo priedais. 

Dalyvauja „Dainų šventės“, tarptautinio folkloro festivalio „Skam-
ba skamba kankliai“ ir kitose tautodailininkų mugėse Vilniuje, dalyvavo 
ir Londone vykusioje lietuviškų gaminių mugėje.

Tautinio kostiumo tema veda edukacijas pradinių klasių mokslei-
viams – supažindina su Lietuvos etnografinių regionų tautinio kostiumo 
ypatumais, juostomis ir jų simboliais, vaikai turi galimybę „išbandyti“ na-
gines, galvos dangą, edukacijos pabaigoje pažaisti žaidimų ir dalyvauti 
įgytas žinias užtvirtinančioje viktorinoje.

Šioje parodoje eksponuotus kostiumus išausti ir išsiuvinėti pa-
dėjo Janina Černeckienė ir „Vilkaviškio artelės“ bei „Klaipėdos tekstilės“ 
moterys.
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1. Ilona Tamošaitienė
Suvalkietės kostiumas
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2. Ilona Tamošaitienė
Lietuvininkės kostiumas
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3. Ilona Tamošaitienė
Žemaitės kostiumas
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4. Ilona Tamošaitienė
Dzūkės kostiumas
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5. Ilona Tamošaitienė
Aukštaitės kostiumas
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Diana Tomkuvienė 

Gimė 1966 metais Kaišiadoryse. 1987 metais baigė Kauno Stepo Žuko 
taikomosios dailės technikumą. Dailininkės-dizainerės kvalifikaciją įgijo 
Vilniaus dailės akademijoje (1993 m.).

Dirbo Kaišiadorių laisvalaikio organizavimo centre, Kaišiadorių  
muziejuje.

2011 metais suteiktas Tautinio paveldo produktų gamintojo serti-
fikatas (riešinės, vyriški ir moteriški marškiniai, prijuostės, sijonai, lieme-
nės, galvos dangalai, tradicinių drabužių detalės).

Knygos „Kaišiadorių apylinkių tautinis kostiumas“ autorė (Vilnius: 
Žuvėdra, 2013).

2014 m. suteikta Kultūros ministerijos premija už etninės kultūros 
puoselėjimą.

Parengė tautinį kostiumą populiarinančius leidinius vaikams  – 
„Lietuvių merginų tautiniai drabužiai: aprenk lėlę“ (Vilnius: Raidynėlis, 
2016), „Lietuvių tautiniai drabužiai: aprenk lėlę“ (Vilnius: Raidynėlis, 2017). 
2019 m. parengė leidinius „11 sijonų“ (Tomkuvienė D., Vandytė A., Kaunas: 
Tautinio kostiumo studija, 2019) ir „Tautinės lėlės. Lietuvos etnografinių 
regionų kostiumai“ (Tomkuvienė D., Keturakienė D. Vilnius: Nacionalinis 
liaudies kultūros centras, 2019).

2020 m. Kaziuko mugėje apdovanota už etninės kultūros tradi-
cijų puoselėjimą.
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1. Diana Tomkuvienė
Nuometėlis
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2. Diana Tomkuvienė
Dzūkės kostiumas

3. Diana Tomkuvienė
Marškiniai

4. Diana Tomkuvienė
Prijuostė
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5–7. Diana Tomkuvienė
Prijuostės
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Ilona Tulabienė

Gimė 1973 m. Kuršėnuose, gyvena Gargžduose. Fizikos-matematikos mo-
kytoja.

Dalyvaudama folkloro ansamblio „Kvėitys“ veikloje, pradėjo do-
mėtis ne tik dainomis, šokiais, bet ir tautinio kostiumo bei jo elementų 
puošyba ir gamyba. 2017 m. su savo kurtais šeimos tautiniais drabužiais (5 
komplektai) dalyvavo konkurse „Išausta tapatybė“.

2018 m. apdovanota Etninės kultūros globos tarybos ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės diplomu už dėmesingą ir kūrybišką tautinio kos-
tiumo puoselėjimą. Tais pačiais metais  – Klaipėdos rajono savivaldybės 
Padėkos raštu bei Tilžės akto 100-mečio atminimo medaliu už Mažosios 
Lietuvos (lietuvninkų) etninės kultūros tradicijų, krašto istorijos, kultūros 
puoselėjimą.

Delmonus siuvinėja ir siuva 7 metus. Visus delmono kūrimo dar-
bus (eskizas, siuvinėjimas, siuvimas) atlieka pati. Delmonus siūti ir siuvinė-
ti mokėsi pagal T. Jurkuvienės kurtų kostiumų piešinius, Šilutės H. Šojaus 
muziejuje esančius eksponatus, E. Matulionienės pateiktus pavyzdžius bei 
įvairią literatūrą, piešinius ir paveikslus. Nuo 2015 m. dirbo ir mokėsi Klai-
pėdos technologijų mokymo centre, kuriame tobulino siuvimo ir techno-
loginius įgūdžius. 

Veda mokymus – nuo siuvinėjimo žingsnelių iki galutinio produk-
to. Yra sukūrusi seminarų bei kvalifikacijos tobulinimo programą „Mažosios 
Lietuvos rankdarbystė – delmono gamyba“. Nuo 2018 metų rengia festivalį 
„Myliu etno“ Klaipėdos krašto mokiniams ir mokytojams.
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1–2. Ilona Tulabienė
Delmonai
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3–8. Ilona Tulabienė
Delmonai
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9–14. Ilona Tulabienė
Delmonai
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Ramutė Žiagūnienė 

Gimė 1945 m. Gyvena Naujasodžio k., Molėtų r. LTS Vilniaus skyriaus narė 
nuo 1989 m. 2005 m. suteiktas Meno kūrėjos statusas. 2010 m. suteiktas 
Tradicinių amatų meistro pažymėjimas ir tradicinių amatų mokymo pro-
gramų sertifikatai: „Tradicinis siuvinėjimas“, „Tradicinių drabužių detalės, 
skarelės, prijuostės“. 2012 m.  – Tradicinių amatų meistro pažymėjimas 
ir tradicinių amatų mokymo programų sertifikatas „Staltiesės, takeliai, 
kilimėliai, lovatiesės, staltiesėlės“. Utenos regiono konkursinės liaudies 
meistrų darbų parodų „Aukso vainikas 2015“, „Aukso vainikas 2019“ III ir 
II vietų laimėtoja. Rajono dailės ir fotografijos parodų nominantė (2003, 
2008, 2014, 2015, 2016 m.). Respublikinių tradicinio siuvinėjimo stovy-
klų-seminarų „Žaliasis laumžirgis“ (1999–2020 m.), Utenos apskrities 
jaunųjų siuvinėtojų stovyklos (2004–2006 m.) organizatorė ir mokytoja, 
tautinių kostiumų kūrėja. Nuolatinė žurnalo ,,Rankdarbiai plius Visažinis” 
talkininkė. Darbai eksponuoti ir respublikinėse bei užsienio tautodailės 
darbų parodose. Darbai ir siuvinėjimo amatas pristatyti LRT televizijos 
laidoje „Ryto suktinis“, o kartu su tautodailininke siuvinėtoja J. Čekelie-
ne ir LRT laidoje „Duokim garo!“. Su sertifikuota siuvinėjimo amatininke 
J. Čekeliene parengta ir tautinių marškinių detalių siuvinėjimo metodi-
ka (pristatyta XXI respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos „Žaliasis 
laumžirgis“ kataloge „Aukštaitijos tautinių marškinių detalių siuvinėji-
mas. – Vilnius, 2019 ).

Tautodailininkė siuvinėjimo darbų yra padovanojusi Molėtų 
krašto muziejui, jų yra įsigiję kiti Lietuvos muziejai, pavieniai siuvinėjimo 
meno gerbėjai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
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1. Ramutė Žiagūnienė
Skarelės priešpriešiniai kampai



86

2. Ramutė Žiagūnienė
Prijuostė

3–4. Ramutė Žiagūnienė
Marškiniai
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