
Kaip pasigaminti veltinių stalo dekoracijų kolekciją naudojant įvairias tekstilės 

atliekas 

 

Reikalingos medžiagos:  

 

• Vilnos pluošto karšinys arba sluoksna, 4 spalvos po 30 g 

• 2 rausvos ir 4 rudos šilko atraižų juostelės maždaug 0,5 cm pločio ir 30 cm ilgio 

 • pluoštelis įvairių siūlų likučių 

• bambukinis stalo kilimėlis  

• lininis arba medvilninis rankšluostis 

• muilas 

• vanduo (H₂O) 

 

1. Vilnos pluošto dėliojimas 4 skirtingiems veltinio gaminiams 

Pilkos spalvos vilnos pluoštą padaliname į tris vienodas dalis. Vilną kedename ir dėliojame kuo ploniau, kad 

išeitų trijų sluoksnių apie 30 × 30 cm dydžio kvadratas. Baigdami paskutinį sluoksnį, likus keletui pluošto 

gabalėlių, įterpiame dekoratyvines rudo šilko atraižų juosteles. Atsikerpame 30 cm ilgio 4 juosteles, jas 

sudėliojame vienodais tarpais, kryžiuodami tarpusavyje, kad susidarytų languotas raštas. Šilko juosteles 

protarpiais šiek tiek pridengiame likusia vilna. 

Iš rausvos vilnos pluošto taip pat suformuojame trijų sluoksnių apie 30 × 30 cm dydžio kvadratą. 

Dekoruojame 2 rausvo šilko juostelėmis, jas taip pat šiek tiek pridengiame vilna. 

Iš žalsvos vilnos pluošto irgi formuojame trijų sluoksnių apie 30 × 30 cm dydžio kvadratą. Dekoruojame siūlų 

likučiais. Juos susmulkiname žirklėmis ir apibarstome visą vilnos pakloto paviršių, po to šiek tiek, kad 

persišviestų, pridengiame palikta vilna. 

Iš baltos vilnos formuojame apie 24 × 45 cm stačiakampį. Jis dėliojamas iš dviejų sluoksnių, o tarp jų 

įterpiami siūlų likučiai ar sudžiūvę augalai. Sudėlioję vieną sluoksnį, trumpesniuose kraštuose įterpiame 

siūlus (virveles), galus palikdami išorėje, kad vėliau juos būtų galima tarpusavyje surišti. Visą stačiakampio 

plotą užpildome siūlais, improvizuodami linijinį piešinį taip, kad dominuotų baltas fonas. Tuomet visą 

kompoziciją užklojame baltu vilnos pluoštu. 

2. Vėlimas šlapiuoju būdu 

Visi keturi gaminiai veliami vienodai. Pasiruošiame apie 1,5 l karšto vandens (galima naudoti virdulį, tačiau 

vandens temperatūra turi būti ne daugiau kaip 50 °C). Bambukinį kilimėlį užklojame ant rankšluosčio. 

Kilimėlio paviršių ištriname pašlapintu muilu. Suformuotą vilnos pluošto kvadratą / stačiakampį dedame 

gerąja puse į apačią ant kilimėlio ir gausiai suvilgome karštu vandeniu. Gerai išmuiluotomis rankomis 

vandenį paskirstome pluošte taip, kad visas būtų muiluotas ir šlapias. Rankas nuolat muiluojame. Atsargiai 

vos judindami suformuotą pluoštą pradedame velti, kol pajuntame, kad jis tapo vientisu. Tuomet dar kartą 

vilgome karštu vandeniu ir susuktą į ritinėlį triname keletą sykių, vis  pasukdami kvadratą ar stačiakampį, 

kad jo kraštinė atsidurtų kitoje kilimėlio vietoje, – tada veliamas pluoštas trauksis abiem kryptimis. 

Atsiradus atvėsusio vandens pertekliui rankšluostį nugręžiame. Kaitiname ir triname tol, kol kvadratinis 

gaminys susitraukia iki 20 × 20 cm dydžio, o stačiakampis – iki 16 × 30 cm dydžio. Baigę velti, veltinį 

išskalaujame ir džioviname. 

3. Stalo dekoracijų gamyba 



Spalvotus kvadratinius veltinius sukarpome į 4 lygias dalis, apkerpame nelygius kraštus. Iš pilko, rausvo ir 

žalsvo pluošto veltinių gauname po keturis 10 × 10 cm dydžio stalo padėkliukus. Taip suveltas veltinys 

puikiai karposi ir nespūra, tad norint paįvairinti savo stalo dekoro kolekciją, keletą jų nesunkiai galima 

paversti ažūrinėmis snaigėmis. Paimame vieną iš kvadratėlių, lenkiame perpus ir kerpame lyg popierinę 

snaigę, improvizuodami ir formuodami simetrinį rombelių ir dantelių raštą.  

Iš balto stačiakampio formuojame gaubtą stikliniam žibintui. Jam galime panaudoti neaukštą stiklinaitę, o į 

vidų įdėti plūduriuojančią žvakę. Vieną ilgąją veltinio kraštinę iškarpome trikampių stogelių žingsniu. Taip 

gauname 4 sujungtus namelius. Kiekvienam nameliui padarome langelius. Ties namelio viduriu lenkiame ir 

kerpame langelius – pasirinktinai kryželio, žvaigždutės ar T raidės formos. 

 


