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Par izšūšanu sauc 

gatava auduma izgreznošanu ar 
dekoratīviem dūrieniem.

Krāšņi izšuvumi senatnē bija bagātības 
pazīme.

16 gs. uzplauka izšūšana mājās.



Darba rīki un materiāli.

DIEGI 

 Krāsu gamma ir ļoti plaša. 

 Zīda un metāliski pavedieni veido faktūru.(Faktūra akcentē 

priekšmeta raksturu (piemēram, smalks – rupjš, gluds – grubuļains).

 Visplašāk lieto 6 kārtas savītus “mulinē” kokvilnas, 

kurus var arī atšķetināt smalkāku izšuvumu 

veidošanai.

 Pērļu diegi ir vienkārtaini, ar mirdzumu.  

 Mašīnšūšanā izmantojamie spolīšdiegi var būt 

spīdīgi vai metalizēti, bet daži pat batikoti svītraini.





AUDUMS.

Katrs audums nav 

piemērots izšūšanai, 

nevienmērīgs audums 

padarīs neglītu rakstu!

Var izvēlēties dažāda 

veida kanvu . Tas ir 

iestīvināts, bet maigs 

izšūšanas audums, 

nelielām, vienmērīgām 

rūtīm. 



RĀMJI.

Lai izšūšana būtu 
ērtāka un sniegtu 
Jums vairāk prieka un 
gandarījuma, ir 
iespējams izmantot 
dažādus palīgrīkus. 
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ADATAS.

•Resnas adatas ar lielu 
galviņu ideālas izšūšanai 
ar lentītem, bieziem 
audumiem un vilnas 
diegiem.

•Garākas un  asas adatas  
noderēs izšūšanai.

• Gobelēnu adatas ir 
resnas un strupas .



Pamatdūriens

To lieto auduma gabalu  
sadiegšanai, izšuvumu 
konstruēšanai .

Visiem dūrieniem jābūt 
vienāda garuma un 
vienādā attālumā.

Izšujamo diegu ņem
nedaudz rupjāku par 
auduma diegiem.



Līklocis. 

Caur 

pamatdūrieniem, 

līkloču veidā ieloka

kontrastējošas 

krāsas diegu, lai 

radītu savijuma 

iespaidu.

• Nedrīkst piešūt 

auduma diegu.



Kātu dūriens

Šuj taisnā līnijā vai rakstā, 

uz priekšu 4 diegiem pa 

virsu un atpakaļ –

2 diegiem pa apakšu. 

Diegs visu laiku jātur 

adatas vienā pusē.



Mašīndūriens 

jeb 

atpakaļdūriens

Veido nepārtrauktu 

vienādu dūrienu 

līniju. Izšuvuma 

kreisajā pusē adatu 

iedur divreiz tālāk 

nekā labajā. Ar šo 

dūrienu izšuj 

kontūras.

Atpaķaļdūrienus lieto piegriezumdetaļu pastāvīgai 
sastiprināšanai, ja nepieciešama elastīga šuve vai nav 
iespējams tās sašūt ar šujmašīnu. Dūrienu skaits 1 cm – 3...5. 
Pārstaipu garums apakšpusē ir divreiz garāks nekā virspusē.



Spodrdūriens

Dūrieniem jābūt 

gludiem un jāveido 

taisnas malas.

Visus dūrienus šuj 

vienā virzienā.



Svītru dūriens

Divi vienādi taisni 

dūrieni taisnā leņķī 

viens pret otru veido 

skujiņas. Tos var šūt 

rindās, pamīšus, 

izklaidus, lai 

aizpildītu lielākus 

laukumus.



Krusta dūriens. 

Krusta dūrienu veido 2 
vienāda garuma diagonāli
krustoti pavediena
pārstaipi. Vispirms nošuj
visām blakus esošām
raksta rūtiņām pārstaipus
vienā virzienā, pēc tam 
otrā virzienā. Jāskatās, lai
rokdarbā visi krustiņa
virsējie diegi ietu vienā
virzienā. Krusta dūrienu
lieto gan kā krāsaino
darbu dūrienu, gan kā
klājdūrienu. 



Veiklais dūriens

Dūrienu šuj no 

kreisās uz labo pusi, 

vienādos attālumos 

krustojot diegu.



Ķēžu dūriens. 

Ķēžu dūrienu šuj taisnā
līnijā vai rakstā. Dūrienu
veido, diegu ņemot cilpas
veidā uz priekšu un 
atpakaļ, reizē nostiprinot
iepriekšējo un sākot
jauno dūrienu.. 



Cilpu dūrieni

Šo dūrienu veido, 

šujot no kreisās uz 

labo pusi, vienādiem 

vertikāliem dūrieniem  

rindā, pie tam adatu 

vienmēr virza pāri 

diegam.

Var izmantot malu 

apstrādei ,izšūšanai.



Caurās vīles

Vienkāršā caurā vīle 

– izmanto auduma 

mala apstrādei, 

auduma bārkstiņu 

darināšanai,dažreiz

arī rotāšanai.



Izvilkto diegu 

galu 

nostiprināšana



Caurās vīles

Caurās vīles ir 
vienkāršākais 
izvilkuma veids. 
Platos vienvirziena 
izvilkumos tās 
izmanto kā rotājošos 
elementus vai 
noslēdzošās un diegu 
sadalītājas joslas. 



No abām pusēm 

apšūta vienkāršā 

caurā vīle

Vienkāršajām caurajām 

vīlēm izvelk 1-4 diegus. 

Izvelkot vairākus 

diegus, caurās vīles 

veidojas neglītas. Šujot 

diegu pievelk vidēji 

stingri, lai diegu posmi 

būtu stingri apšūti, bet 

nesavilkti. Izvilktai joslai 

apšuj vienu vai abas 

malas.



Dubultā caurā 

vīle



Līkloču caurā vīle

Līkloču caurajai vīlei 

izvelk 2-3 diegus. 

Posmā ņem 4 vai 6 

diegus. Joslu no abām 

malām apšuj ar 

parastās caurās vīles 

dūrienu. Apšujot otro 

malu, posmā pusi diegu 

ņem no viena un pusi 

no otra iepriekšējās 

malas posma. 



Krustoto diegu 

caurā vīle

Izvelk 4-5 diegus. 

Posmā ņem 2 diegus. 

Izvilkuma malas apšuj 

ar sadalītāju dūrienu. 

Tad šuj vidus rakstu; 

savā starpā sakrusto 

jeb samaina vietām 

auduma diegu divus 

posmus un pēc tam 

krustojumā ievelk 

rupju diegu. 



Ķēžu dūriena 

caurās vīles 

malas atšuj ar 

sadalītājdūrienu. 

Pēc tam joslas vidū 

ar rupju diegu un 

ķēžu dūrienu sasien 

mezglā auduma 

diegu 2-4 posmus. 



Savilkto posmu 
caurā vīle

Savilkto posmu 
caurajā vīlē izvilkuma 
mala ar pārkrustotu 
dūrienu saista 4 
diegus. Pārejot uz 
otro malu, diegu 1 vai 
2 reizes aptin ap 
auduma diegu 
posmu. Izvilkuma 
otrā malā kopā saista 
iepriekšējā posma 2 
diegus ar 2 jauniem 
diegiem. 



Divvirzienu 

izvilkumu 

zvaigznīšu raksts

Zvaigznīšu rakstu šuj 

deviņu vai divpadsmit 

diegu laukumā, ne 

lielāku par 1 cm, aiz kura 

abos virzienos izvelk 1 

vai 2 diegus. Katru 

zvaigznīti - kvadrātiņu 

apšuj ar caurās vīles 

dūrieniem, adatu 

vienmēr durot kvadrāta 

vidū vienā caurumiņā. Ar 

apšūtām zvaigznītēm 

rotā katru raksta 

laukuma rūtiņu vai arī pa 

starpām atstāj tukšas 

rūtiņas. 



Saistītā 
krustdūriena 
caurajai vīlei 

1 diegu izvelk,

3-4 diegus atstāj, 

1 diegu izvelk. 

Posmā ņem 3 - 4 

diegus.

Pār neizvilkto diegu 

joslu šuj saistīto 

krustdūrienu rindu.

Dūrienu šuj virzienā no 

kreisās uz labo pusi.



Klājdūrieni

Klājdūrieni blīvi nosedz visu

audumu. Lielāko tiesu šie

dūrieni tiek lietoti dekoratīvu

spilvenu, sienassegu un 

paklāju izšūšanai. Šo

priekšmetu pagatavošanai

var izvēlēties maisa, kanvas, 

rupju vilnas, linu vai

kokvilnas audumu. Vienā

darbā var lietot vairākus

klājdūrienu šūšanas veidus. 

Izšūšanai izmanto

galvenokārt vilnas dzijas. 



Slīpais gobelēna

dūriens

Slīpo gobelēna dūrienu šuj, 

veidojot slīpus pārstaipus pāri

diviem auduma diegiem. 

Visbiežāk slīpo līnijdūrienu

auduma virspusē augstumā šuj 

slīpi pār diviem vai trim auduma 

diegiem (atkarībā no vēlamā 

dūrienu garuma) un platumā pār 

vienu diegu. Dūrienus rindā šuj 

vienu otram blakus vai attiecībā 

pret pirmo rindu, otrās rindas 

dūrienus ņem pamīšus, šuj 

vienā vai dažādos virzienos, 

dažādā garumā. Tos kārto 

rindās pamīšus pamatu klājošā 

rakstā kvadrātos, taisnstūros 

u.c. laukumos. Lauztajās līnijās 

vienā rindā dūrienu šuj pār 

vienu diegu, otrā - pār četriem 

diegiem.



Ungāru dimanta 

dūriens



Divkāršajā 
krustdūrienā 
vispirms šuj 
slīpo un pēc tam 
virsū - taisno 
krustdūrienu.

Dažāda garuma slīpie 
līnijdūrieni pār vienu, 
diviem, trim un četriem 
diegiem veido 
kvadrātus. Dūrienus šuj 
vienā virzienā vai blakus 
kvadrātos - pretējā 
virzienā.



Zvaigznīšu 
dūriens

Šuj starveidā no 

centra līdz noteiktā 

kvadrāta malām.



Mozaika dūriens



Florintiešu

dūriens



Koku stumbra 

dūriens



Rīsa dūriens



Ķieģeļu dūriens



Šaha dūriens



Staru dūriens



Bizantiešu dūriens



Mozaīkas dūriens



Zvaigznīšu dūriens
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Spilveni
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Bārkstis



Lai veicas!



Izmantotā literatūra
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