KREKLA DARINĀŠANAS POSMI:
• auguma mēru noņemšana,
• krekla piegriešana,
• krekla izšūšana,
• krekla sašūšana.
Krekla darināšanai nepieciešamās lietas: audums, šķēres, mērlente, adatas, diegs. Var būt divu
krāsu diegi: balts – sašūšanai, krāsains – detaļu sadiegšanai (darba noslēgumā krāsaino vieglāk
pamanīt un izārdīt).

AUGUMA MĒRU NOŅEMŠANA
Krekla platuma aprēķināšana – kreklam ir jābūt pietiekami apjomīgam, un tāpēc pie krūšu
apkārtmēra nepieciešams pieskaitīt 30–40 cm uzlaidi ērtumam.
Krekla garuma noteikšana – pārliek mērlenti pāri plecam tādā garumā, lai tā gan mugurpusē, gan
priekšpusē sniegtos pāri jostasvietai – 10–20 cm – sieviešu krekliem, 30 cm – vīriešu krekliem.
Krekla piešuves garums (sieviešu krekliem) – to mēra no krekla apakšmalas līdz punktam, kas
atrodas apmēram 23 cm attālumā no grīdas. Piešuves platums atbilst krekla platumam.

KREKLA AUDUMS UN PIEGRIEŠANA
Krekla darināšanai nepieciešams vidēji rupjš, labi skaitāms, vienkārtnī austs linu audums – 2,50 m
parastajā platumā (75 – 90 cm) vai 1,50 m dubultplatumā (120 - 140 cm). Pirms krekla piegriešanas
auduma eģes mala jānogriež.
Krekla sastāvdaļas piegriež pēc attiecīgās shēmas, ievērojot attiecīgā novada piegriezuma veidu.
Krekla izšūšanu atbilstoši novadam veic pirms krekla sašūšanas.
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KREKLA SAŠŪŠANAS SECĪBA
1. Veido kakla izgriezumu.
2. Uzšuj uzplečus, iešuj mazos ķīļus.
3. Sašuj piedurkni kopā ar lielo (paduses) ķīli. Piedurknes sānu vīles sašuj ar
plakanās vīles šuvi.
Piedurknes sašūšana: piedurknes sānu vīles augšējā galā ar plakano vīli iešuj ķīli, liekot to uz
piedurknes labās puses 0, 5 cm no malas. Pēc tam piedurkni saloka uz pusēm un sašuj tās sānu vīli,
sākot ar piedurknes aproces galu. Tad piedurkni izgriež uz labo pusi un, sākot ar augšējo malu,
pabeidz šūt plakano vīli.

1./2.

1. Piešuj lielo ķīli pie rokas
2. Sašuj rokas otru vīli ar ķīli
3. Piešuj roku krekla stāvam

4. Iešuj piedurkni stāvā, sašuj sānu vīles. Plakanās vīles pirmo šuvi nošuj visapkārt piedurknei
kopā ar ķīli. Plakanās vīles otru šuvi šuj no ķīļa līdz piedurknes viduslīnijai. No pleca turpina šūt
iesākto plakanās vīles otro šuvi līdz pat krekla apakšmalai.
5. Atšuj krekla apakšmalu. Krekla apakšmalai noloka divreiz pa 0,5 cm platu malu, pēc tam to
piediedz un nošuj.
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6. Sakroko kakla izgriezumu un piedurkņu galus. Kroku savilkšanas darbs veicams ļoti precīzi.
0,3 cm attālumā no malas ieloka stipru diegu, ņemot četrus diegus pa augšu un četrus diegus pa
apakšu. Adatu virza precīzi starp diviem diegiem. Šo diegu ievilkšanu atkārto vēl 2–3 reizes 0,3 cm
lielā attālumā. Jāraugās, lai visās ievilkuma vietās diegs būtu ielocīts pāri vieniem un tiem pašiem
diegiem. Izkārto vienmērīgu krokojumu. Kakla krokojumam jāatbilst attiecīgās apkakles garumam,
bet dūrgala krokojuma garumam – aproces garumam. Veidojot kroku savilkumu, krekls jāuzlaiko
un jāprecizē plecu līnijas vieta. Pretējā gadījumā plecu līnija var novirzīties uz aizmuguri vai
priekšpusi.
7. Piešuj krekla apkakli un aproces. Vispirms apkakles un aproču galus sašuj ar šujmašīnu,
izgriež tos uz labo pusi un iztaisno vīles. Pēc tam izkārto kakla izgriezumu krokās, lai lecu līnija
atrastos savā vietā. Apkakles apakšējo kārtu pie kakla izgriezuma piešuj ar šujmašīnu. Virsējās
kārtas malu noloka un piešuj ar neredzamiem dūrieniem. Aproces virsējo kārtu piešuj pie
piedurknes ar šujmašīnu, bet apakšējo kārtu – ar neredzamo dūrienu.

VIENKARŠĀ CAURĀ VĪLE
Vienkāršā caurā vīle veidojas, ja audumā izvelk dažus diegus un nostiptina abas izvilkuma malas.
Atkaribā no auduma diegu rupjuma izvelk 1–3 diegus. Šujot adatu virza no labās uz kreiso pusi un
veido posminu, apnemot 3 vai 4 auduma diegus. Pēc tam vēlreiz apņem šo posmiņu un piestiprina
to pie izvilkuma malas, durot adatu audumā aiz diviem auduma diegiem. Labajā pusē veidojas
taisni, bet kreisajā pusē – slīpi dūrieni. Pareizi izšūta caurā vile veidojas it kā no apaļiem
caurumiņiem, nevis redelitēm.
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A — krekla stāvs, B — piedurkne, C — apkakle, D — aproce, E — uzplecis, F — lielais ķīlis
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