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Sveiki, mano vardas Eglė. 

Džiaugiuosi, kad susidomėjote juostų vijimu!

Šioje mokomojoje priemonėje pamokysiu jus nusivyti
pirmąją vytinę juostelę. Perspėju, reikės nemažai kantrybės, 
tačiau procesas labai malonus, sakyčiau, net azartiškas, 
įtraukiantis. Be to, tai seniausia audimo technika!

Esu daugybę žmonių mokiusi šios technikos „gyvai“ ir tai, 
neslėpsiu, tikrai lengviau nei nuotoliniu būdu. 
Labai tikiuosi, kad šis virtualus pasakojimas bus aiškus ir
padės norintiems išmėginti juostų vijimą!

Nuoširdžiai linkiu atrasti džiaugsmą šioje veikloje. 

Kviečiu pamatyti ką galima nuvyti naudojant šią techniką jau
šiek tiek įgudus – netrukus pamatysite šiek tiek mano vytų
juostų (žr. toliau).

Besidomintiems: apie juostas esu davusi interviu čia: 
https://mamoszurnalas.lt/25216/

https://mamoszurnalas.lt/25216/














Vytinės juostos – kas tai?

• Vytinės juostos – viena iš seniausių tradicinių audinių grupių, kurios svarbiausioji
audimo proceso savybė ir suteikė šiam audimo būdui pavadinimą. Kortelėse
esančiose skylutėse pranerti siūlai vejasi tarpusavyje kaskart korteles pasukus, o 
prakišamas ataudinis siūlas užfiksuoja kiekvieną pasukimą sukurdamas rašto seką. 
Vytinėse juostose slypinti technologija davė pradžią ir šiandien naudojamam
audimui – kortelės atliko vėliau atsiradusių nyčių ir skietų staklėse funkciją. 
Vytinėms juostoms praeityje naudoti tvirti vilnoniai siūlai, medinės vijimui
reikalingos kortelės, dar vadintos burtomis, kaladėlėmis, lentukėmis.

• Vytinių juostų svarbiausia paskirtis - sujuosti drabužius tiek vyrams, tiek moterims. 
Jomis praeityje puošdavo skrybėles, drabužių kraštus, ilgaaulius batus. Siauresnės
juostelės naudotos įvairių buitinių rakandų parišimui. Šiandien vytinė juosta
daugiausiai naudojama tautinio kostiumo bei baltų genčių laikotarpio kostiumų
rekonstrukcijose.

• Ankstyviausias vytinės juostos radinys Lietuvoje datuojamas IV a. 

• Vijimo kortelėmis technologija aptinkama beveik visame pasaulyje.



Archeologinis radinys: pradėta vyti juosta ir tam reikalingos
kortelės (dar vadinamos kaladėlėmis, lentelėmis, burtomis)



Archeologiniai radiniai iš Austrijos
(Halštat miestelio) ir jų
rekonstrukcijos (atkurtos spalvos ir
raštai)



Viena iš galimų (mano rekomenduojama) 
vytinės juostos vijimo pozicija



Reikalingos priemonės juostai nusivyti: 

• Siūlai (tvirti, nesipūkuojantys, vidutinio storumo) Tradiciškai
naudoti vilnoniai, tačiau galite naudoti ir kitokius, jei
namuose vilnonių neturite. Svarbiausia, kad visi būtų vienodo
storumo ir tvirtumo (geriausia tos pačios firmos).

• Diržas arba skara susirišti aplink juosmenį.

• Tvirta atrama, prie kurios bus rišami siūlai (tinka radiatorius, 
kėdė užkrauta knygomis ar kitoks tvirtas, nevažinėjantis
daiktas)

• Kortelės (kaladėlės, burtos) – tradiciškai būdavo medinės
arba iš kaulo, tačiau jas galima pasigaminti iš gėrimų
padėkliukų, senų nereikalingų nuolaidų kortelių ar tvirto
glotnaus vidutinio plonumo kartono. Svarbu – kampai turi
būti užapvalinti, kad nepjautų siūlo. Skylutes pramuškite
skylamušiu.

• Žiogelis arba virvutė kortelėms surišti nevijimo metu.

• Keletas pieštukų, dantų krapštukų ar šiaudelių.



Keliaujame prie darbo! 

Naudodamiesi šia virtualia priemone išmoksite nusivyti siaurą juostelę, 
kurios oranamentas – smulki eglutė. Eglė – visžalis medis, 
simbolizuojantis amžinumą. Jei norėsite, galėsite pakeisti simetriją ir iš
vienakryptės eglutės pereiti į rombelį, kuris simbolizuoja vaisingumą.

Pirmiausia įsigiliname į schemą, esančią kitame puslapyje: 

• Vertikalūs sunumeruoti stulpeliai atitinka korteles (6 stulpeliai – 6 
kortelės). 

• A, B, C, D (horizontalė) – tai keturios skylutės kiekvienoje kortelėje. 

• S, Z – reikiama naudoti kortelės pusė (ateinančių ir išeinančių siūlų
kryptis).



Schema: eglutė iš 6 kortelių



Skaičiavimas ir siūlų paruošimas

• Suskaičiuojame, kiek žalių, o kiek baltų siūlų mums reikės (skaičiuojame schemoje
matomus langelius): žalių siūlų reikės 16, o baltų – 8. Jei tokius skaičius ir gavote, 
vadinasi, suskaičiavote teisingai. Spalvas, žinoma, galite naudoti ir kitokias, tik
svarbu, kad jos kontrastuotų (pavyzdžiui, geltona ir mėlyna, raudona ir balta, žydra
ir juoda, balta ir …? ir t.t.)

• Atsimatuojame ir susikarpome po reikiamą kiekį reikalingų siūlų. Jų ilgis turėtų būti
šiek tiek ilgesnis, nei norimos juostos ilgis. Jei tai jūsų pirmoji juosta, rekomenduoju
pasiruošti visus reikiamus siūlus po 1,5 m (tikslas juos susikarpyti kuo vienodžiau). 

• Man patogiausia tai padaryti namuose yra naudojantis improvizuotais mestuvais: 
pasistačius 1,5 m atstumu dvi kėdes (kad jos nevažinėtų, jas galima prispausti
knygomis) vynioti siūlus aplink jų atkaltes (šiuo atveju iš viso mums reikia 24 siūlų, 
vadinasi, aplink kėdes reikėtų apeiti 12 ratų). Gautą sruogą dviejose vietose perrišti
virvute ar siūlu ir tada nukirpti abu galus ties atkaltėmis. Žinoma, galima ir
atmatuoti siūlus ranka bei kirpti po kiekvieno atmatavimo.



Sukarpyti vienodo ilgio siūlai (24 vnt.) ir 6 kortelės



Pradėkite verti siūlus į šonines korteles (1 ir 6 nr. korteles): kaip
schemoje ir pavaizduota, kraštai yra vienos spalvos, tad verkite tik žalius

siūlus ir iš jų galiukų užriškite po mazgelį, kad siūlai „nepabėgtų“.



Suverkite siūlus ir į likusias keturias (vidines) korteles (2-5 nr. korteles), iš kurių
siūlų gims raštas. Į kiekvieną kortelę verkite po du baltus ir du žalius siūlus taip, 

kaip matote šioje nuotraukoje. 
Susidėkite korteles prieš save taip, kaip šioje nuotraukoje.



• Mazgelius per sprindį patraukite į save vienodu
atstumu.

• Kiekviena kortelė turi dvi puses. Mazgelis – vienoje iš
jų. Taigi per vieną pusę siūlas ateina, per kitą – išeina.

• Pirmąsias tris korteles (1-3 nr.) po vieną apverskite ir
sudėkite į krūvelę.

• Kitas tris korteles (4-6 nr.) tiesiog sukelkite vieną ant 
kitos.

• Abiejose krūvelėse apatinė kortelė turi būti šoninė
(žalia), o kitos dvi – rašto kortelės. 

• Rašto kortelių spalvos krūvelėse turi „prasilenkti“: jei
3 nr. kortelės pirmojoje skylutėje siūlas baltas, 
vadinasi 2 nr. kortelėje pirmojoje skylutėje siūlas turi
būti žalias. Ta pati tvarka turi būti ir antrojoje
krūvelėje.

• Tarp šių krūvelių turi galioti „veidrodinė“ simetrija: 
suglaudus krūveles kartu, 3 ir 4 nr.  kortelių skylutėse
esantys siūlai turi sutapti – žalias priešais žalią, baltas
priešais baltą.

• Pirštais atskirkite siūlus kiekvienoje kortelių krūvelėje į
dvi dalis (žiūrėti nuotrauką): pirmosios ir antrosios
skylutės siūlai guli vienoje sruogoje, o trečiosios ir
ketvirtosios kortelės siūlai sugula kitoje sruogoje. Tai –
būsimos žiotys tarp viršutinių ir apatinių siūlų.



Suglaudę korteles kartu, turėtumėte gauti tokį
rezultatą:



Per žiotis prie mazgelių prakiškite virvutę, o korteles susekite žiogeliu
arba, jei jo neturite, perriškite korteles kita virvute (kaip dovaną

kaspinu).



Siūlus tarp mazgelių ir kortelių perriškite sutvirtindami siūlu, kad
mazgeliai neslankiotų ir liktų vienoje vietoje. Atstumas nuo mazgelių šiek

tiek trumpesnis nei norimi juostos kutai.



Ataudo paruošimas.

• Ataudas – tai siūlas, kuris bus kaišiojamas per įtemptų siūlų žiotis. Juo
bus audžiama. Rekomenduoju jį naudoti tos pačios spalvos kaip juostos
kraštai (šiuo atveju žali). 

• Šis siūlas būdavo suvyniojamas ant šaudyklės. Jūs galite šio siūlo
prisisukti ant kartono gabalėlio, naudoti nedidelį siūlų kamuoliuką arba
išmėginti tokią ataudo susukimo technologiją, kokią naudoju pati. Ji
labai patogi tuo, kad audimo metu ataudo nepamesite (jis nenuriedės
ant žemės). Siūlo galėsite kaskart išsitraukti tiek, kiek reikės. Jei vijimo
eigoje ataudo pritrūks, pasiruoškite jo iš naujo ir suriškite seno ir naujo
galus.



Kabinkite siūlo galą per nykštį (žr. 
nuotrauką kairėje).

Ilgąjį galą perkiškite per mažąjį
pirštelį (žr. nuotrauką dešinėje)



Kartokite procesą tarp nykščio ir
mažojo piršto siūlais tampydami
„aštuoniukę“)





Kai paršuošėte storą ataudo „aštuoniukę“, nukirpkite
siūlą palikdami jo apie du sprindžius. Jo reikės šios
„aštuoniukės“ perrišimui. 
Žinoma, galite pasiruošti ataudo ir daugiau nei
nuotraukoje.

Suraskite trumpąjį galą (nuo kurio pradėjote).



Ilguoju siūlo galu apsukite „aštuoniukės“ centrą ratu
ir užtvirtindami juo pačiu suriškite dvigubą mazgelį
(žr. nuotrauką kairėje).

Trumpąjį galą (nuo kurio pradėjote vyniojimą) 
patraukite. Paimkite jį kaip nuotraukoje dešinėje. Jei
siūlas iš „aštuoniukės“ traukiasi – vadinasi, pavyko
puikiai. 

Jei siūlas stringa, pamėginkite iš naujo arba tiesiog
susisukite siūlą ant kartono gabalėlio.



Sveikinu, vijimui pasiruošta! 
Belieka namuose susirasti patogią tam vietą.

Kaip buvo minėta anksčiau, tam tinka arba
stabili namų interjero dalis (radiatorius, 
turėklas), arba kėdė, prispausta knygomis
ar sunkesne dėže, galite sugalvoti ir dar ką
nors. ☺

Paskutinis svarbus žingsnis prieš pradedant
audimą – iššukuoti ilguosius siūlus, 
išeinančius iš kortelių. Tikslas – lygūs, 
vienodo ilgio, nesusivėlę tarpusavyje siūlai. 



Ilgųjų siūlų pusė tvirtai pririšta prie kėdės, o 
mazgelių pusė virvute pritvirtinama prie diržo. 

Kortelės prieš jus ne gulsčios, bet vertikalios (žr. 
nuotrauką dešinėje).

Siūlai turi būti tolygiai įtempti. Jei kuri nors
kortelė leidžiasi žemyn, vadinasi jos siūlai per 
mažai įtempti – tokiu atveju šukuokite ir
pririškite iš naujo.

Žiogelį atsekite tik tuomet, kai siūlų įtampa
gera, sėdite patogiai, pasiruošę austi. 
Nepamirškite laikyti nugarą tiesią.



Prieš pradedant austi ataudu keletą
žingsnių atlikite su šiaudeliais (arba
pieštukais, dantų krapštukais). Taip
užtikrinsite, kad juostelės pradžia
bus iškart lygi (o ne platėjanti).

Švelniai praskėskite korteles ir
patikrinkite, ar jų išsidėstymas
atitinką schemą, aptartą anksčiau.

Į žiotis įkiškite pirmąjį šiaudelį ir
prispauskite prie virvute sutvirtintos
vietos (žr. nuotrauką kairėje).

Suimkite korteles ir sukite į save 90 
laipsnių. Korteles laikykite tvirtai, 
bet per daug nespauskite
tarpusavyje (žr. nuotrauką
dešinėje).



Kai korteles pasukote, vieni siūlai pakilo
aukštyn, kiti nusileido žemyn. Suėmę
korteles iš viršaus ir apačios šiek tiek
pavažinėkite pirmyn atgal, kad susidarytų
naujos žiotys ir neliktų „pasiklydusių“
siūlų.

Į naujas žiotis įkišę plaštaką, stipriai
primuškite siūlus prie šiaudo (žr. 
nuotrauką kairėje).

Įkiškite antrą šiaudelį (žr. nuotrauką
dešinėje)



Kartokite žingsnius: pasukite korteles 90 laipsnių kampu į save, 
pavažinėkite pirmyn atgal ir atskirkite naujas žiotis. Įkišę
plaštaką į naujas žiotis, primuškite siūlus prie antrojo šiaudo.



Jei pradedate prieš save matyti V formos ženklą, vadinasi, jums
sekasi puikiai! Daugiau šiaudelių jums nereikės. Imkite ataudą ir
prakiškite taip, kaip nuotraukoje kairėje.

Jei ženklo dar nematote, pakartokite prieš tai aprašytus žingsnius
dar keletą kartų. Jei raštas visai neatitinka matomo šioje
nuotraukoje, pasitikrinkite, ar 1) kortelėse siūlai suverti teisingai, 
2) ar jos tarpusavyje sudėtos teisingai.



Prakišę ataudą pirmąkart, vėl pasukite korteles
į save 90 laipsnių kampu. Pavažinėkite
kortelėmis, padarykite žiotis, primuškite.

Prakiškite trumpąjį ataudo galiuką į kitą pusę
per žiotis (žr. nuotrauką dešinėje) – taip
užtvirtinsite juostos galą, jis tikrai neiširs. 
Ataudą prakiškite ir tvirtai timptelkite, bet ne 
tiek stipriai, kad juostos plotis susiaurėtų. 

Tikslas – išlaikyti vienodą jos plotį. Plotis
beaudžiant priklauso nuo to, kaip stipriai
tempsite ataudą.



Nuo dabar jau ausite ataudu kišdami paruoštą „aštuoniukę“ (arba
šaudyklėlę, jei vyniojote siūlus ant kokio nors pagrindo).
Trumputį ataudo galą tiesiog palikite.

Kartojame nepamiršdami eigos:
1. Pasukame korteles į save 90 laipsnių kampu.
2. Pavažinėjame kortelėmis pirmyn-atgal laikydami jas tik iš viršaus ir
apačios (nekišame pirštų į žiotis!).
3. Įkišame plaštaką į naujai suformuotas žiotis kuo arčiau kortelių ir jas
skečiant primušame prie pradėtos austi juostos.
4. Prakišame ataudą. Jis visą laiką prakišamas kairėn-dešinėn. Kraštuose
nepaliekame jo palaido. Kuo tvirtesnis audimas – tuo gražesnė juosta. 
Stengiamės išlaikyti vienodą plotį.
5. Grįžtame prie pirmo punkto.

Šitaip audžiame tol, kol patogu – kol pasiekiate korteles, be vargo jas
pasukate. Eglute galima nuausti visą juostą (suausti visus paruoštus
siūlus). Taip pat galima iš eglutės pereiti į rombelius. Tolesniuose
puslapiuose bus aiškinama, kaip tai padaryti.

Jei nuspręsite austi eglute (be rombelių) ir norėsite sužinoti, ką daryti, 
kuomet priausite tiek, kad siūlai kitoje kortelių pusėje bus susisukę ir
trukdys dirbti toliau, judėkite prie 47 skaidrės – ten rasite paaiškinimą.



Norintiems išausti rombelį – t. y. pakeisti simetrijos
kryptį juostoje:

Pirmasis būdas
Kartokite tą patį, tik keiskite kortelių sukimo kryptį (t. y. sukti jas ne į
save, bet nuo savęs).
Norint gauti lygius juostos kraštelius, reikėtų šonines korteles (1 ir 6 nr. 
korteles) sukti į save, o vidines – nuo savęs. 
Jei per sudėtinga, sukite visas nuo savęs – kraštelis nebus toks lygus, 
bet rombelį išausite. O ausdami kitąkart, kai rankos bus labiau pripratę
prie kortelių sukiojimo, galėsite pamėginti prieš tai siūlytą variantą. 

Antrasis būdas
Kai ataudas prakištas, prieš sukant korteles, padarome štai ką: vidines
korteles pertvarkome – persukame atvirkščiai (žr. nuotraukas
tolesniame puslapyje). Svarbu – simetrija centro atžvilgiu turi išlikti. Šis
būdas patogus tuo, kad toliau galima austi toliau sukant korteles taip, 
kaip įpratote – į save. Tačiau tam būtina vidines korteles persukti.



Pirmasis būdas: 
šoninės kortelės į save, vidinės nuo savęs.



Antrasis būdas:
Vidinės keturios kortelės persukamos, ir toliau
audžiama sukant ta pačia kryptimi.



Nesvarbu, kurį iš būdų pasirinkote, 
toliau audžiate tokia pat tvarka –
sukate korteles, pavažinėjate, 
padarote žiotis, primušate, prakišate
ataudą ir vėl kartojate iš eilės. 

Po keleto tokių cikliukų pastebėsite, 
kad, pasikeitus eglučių krypčiai, 
juostoje gimsta rombas. Toliau tai 
tęskite tiek, kiek norisi. 

Galima kaitalioti simetrijas (kurti
rombelius) kas tam tikrą skaičių
eglučių (pvz., kas keturias V), taip pat 
galima ir pusę juostos austi viena
kryptimi, o ją pakeisti tik pasiekus
vidurį.





Jei audimą eglutę priešinga kryptimi tęsite tiek pat, kiek
audėte pirmine kryptimi, vidinių kortelių siūlų gijos atsisuks
pačios, tačiau šoninių kortelių gijos („virvutės“) tik ilgės ir šiek
tiek trukdys austi. Kol išeina, nustumkite jas tiesiog
pavažiuodami kortele tolyn nuo savęs. 

Kai šoninių kortelių įtampa pasidaro gerokai didesnė nei
vidinių siūlų – metas sustoti. Antraip jie gali nutrūkti.



Dabar improvizuokite – galite kartoti rombelio motyvą: tereikės atėjus
norimam momentui persukti korteles arba keisti jų sukimo kryptį
(priklauso nuo būdo, kurį pasirinkote). Rombai gali būti simetriški, bet 
nebūtinai. Eksperimentuokite.
Tolesniuose puslapiuose matysite kaip varijuojama.







Beausdami pastebėsite, kad kuo daugiau sykių kortelės sukamos į save, tuo ilgesnės kitoje jų pusėje
susidaro „virvutės“, kurios su laiku ima trukdyti austi.



Audžiantieji rombą susidurs su šia problema tik šoninėse
kortelėse, nes tik jos suksis visąlaik į tą pačią pusę. Vidurinės
atsisuks savaime. 

Audžiantieji tik eglute ir nekeičiantys simetrijos krypties pamatys, 
kad visų kortelių siūlai susisukę tarpusavyje, nes jų kortelės visad
suksis tik viena kryptimi.

Jas teks rankiniu būdu atsukti. Tolesniuose puslapiuose
pamatysite, kaip tai padaryti.

Visų pirma – susekite ar suriškite korteles, kad jos, atsileidus
siūlams, nepabirtų. Dabar galite atrišti siūlus nuo kėdės, 
radiatoriaus ar kitos naudotos atramos. Ant tos pačios atramos
pririškite kitą juostos galą virvutės pagalba – tą, nuo kurio
pradėjote austi.

Pirštais atskirkite „virvutę“ – susivijusią keturių siūlų giją ir į jos
vidurį įkiškite pirštą. Traukite siūlų galų link ir atsukite siūlus (žr. 
tolesnius puslapius).





Kai siūlai atsukti ir sušukuoti, vėl
pririškite juos įtemptus prie atramos
(kėdės, radiatoriaus ar kt.).



Kadangi jau nuaustos juostos ilgis yra toks, kad
audžiant taip, kaip prieš tai, korteles pasiekti
galima tik susilenkus – vargsta nugara, 
nepatogu. 

Kai taip nutinka, vadinasi, atėjo laikas jau rištis
juostą prie diržo ne virvute, o perkišti nuaustą
juostą per diržą ir virvutę rišti prie tos pačios
atramos (žr. nuotrauką dešinėje). Taip
reguliuojamas patogus atstumas tarp kūno ir
kortelių.



Auskite tol, kol turite kantrybės. Na, arba kol suausite visus siūlus. 
Kai norėsite baigti, prakištą ataudą pririškite prie vieno iš siūlų ir lygiai nukirpkite siūlus abiejose
pusėse (pirmojoje išimkite šiaudelius ir išardykite susivijusius siūlus).

Galbūt jūsų rezultatas bus toks, kaip nuotraukoje apačioje, o galbūt būsite sukūrę kažką visai netikėto!


