
Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  

„Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām”, 

kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.



ANOTĀCIJA

Metodiskais materiāls  izstrādāts Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” Nr.LLIV-265 ietvaros.

Metodiskais materiāls veidots kā mācību līdzeklis tērpu stila speciālistu un drēbnieku profesijas 

izglītības programmas apguvei, ko var izmantot gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās. 

Metodisko materiālu veido 10 daļas. Teorētisko materiālu papildinošie attēli un zīmējumi ļauj labāk 

saprast un apgūt mācību priekšmeta „Apģērba konstruēšana un modelēšana” tēmas.

Metodiskais materiāls veidots sadarbībā ar Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, PIKC 

„Liepājas Valsts tehnikums” un Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas pedagogiem.

Darba grupa:

Valentīna Ivanova;

Valda Krūmiņa;

Ligita Reimane;

Dagmāra Vecbrāle.

Mākslinieciskais dizains un datorgrafika: 

Maija Pumpure.

Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” , kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu.

2013



Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” , kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu.

3Metodiskais materiāls - Modelēšana

SATURS

1. APĢĒRBA FORMA 5

2. SILUETS  7

3. APĢĒRBA  KONSTRUKCIJA 9

4. APĢĒRBA PIEGRIEZUMS 10

5. LĪNIJAS APĢĒRBĀ  12

6. JAUNA MODEļA APĢĒRBA KONSTRUKCIJAS VEIDOšANA 16

7. MODEļU ATTĒLOšANAS ĪPATNĪBAS MODES ZĪMĒJUMOS 18

8. CILVĒKA AUGUMA RAKSTUROJUMS 19

9. MODEļA IZPĒTE UN ANALĪZE 20

10. KONSTRUKTĪVI TEHNISKĀ MODELĒšANA  23

10.1 IEšUVES 24

10.2 DETAļU PAPLATINĀJUMS 27

10.3 RELJEFI 30

10.4 ATDAļAS 33

10.5 IEGRIEZUMI 35

10.6 DRAPĒJUMI 37

11. NOBEIGUMS 39



Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” , kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu.

4Metodiskais materiāls - Modelēšana

Apģērbs ir radies pirms daudziem tūkstošiem gadu. Mainās gadsimti, mainās cilvēku dzīve, tai līdzi 

mainās arī apģērbs. Katra vēsturiskā laikmeta stils izpaužas arhitektūras, tēlotājas mākslas un lietišķās 

mākslas izteiksmes līdzekļu vienotībā. Arī apģērbs kā lietišķās mākslas darinājums vienmēr atspoguļo 

laikmeta stilu, tā virzību un mainību. 

Modes  vēsturn iek i  šo  st i la  v irz ību  la ikā  un  telpā  sauc  par  Mod i .

Mode pēc savas būtības vienmēr ir mainīga un dinamiska. Dažos gadījumos modes izmaiņas ir 

noturīgas, paliekošas, citreiz strauji mainīgas un zūdošas. Var teikt, ka mode ir gaumes un skaistuma 

ideālu valdīšana, visizplatītākais un visatzītākais, kas ir kādā noteiktā laika periodā.

apģērba forma, proporcijas un siluets – tie ir savstarpēji cieši saistīti modes raksturlielumi, kas 

mainoties laikā nosaka modes mainību. (skat. att. 1)

1. attēls. Modes mainība cauri gadsimtiem.

Atpakaļ uz saturu
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APĢĒRBA FORMA

apģērba  ForMa  ir  i zstrādājuMa  ārēja is  i zskats .

Ar formu saprot apģērba konfigurāciju, kuru tas veido uz cilvēka ķermeņa. Formu raksturojošie 

lielumi – struktūra, konfigurācija, raksturs un virsmas reljefs, ir mainīgi  lielumi, kas atkarīgi no modes, 

sezonas, apģērba veida, cilvēka vecuma, auguma lieluma un formas, materiāla un etniskām prasībām.

pēc struktūras izšķir vienkāršas un sarežģītas for-

mas. Vienkāršas formas sastāv no vienas  struktūrdaļas 

(svārki, kleita). Sarežģītas formas sastāv no vairākām 

savstarpēji organizētām daļām (kostīms).

Atkarībā no funkcijām izšķir formas pamatdaļas, 

papilddaļas un dekoratīvās daļas. 

Formas pamatdaļas ir daļas, kas nosaka apģērba 

tipu. Vieglajam apģērbam par pamatdaļām uzskata 

apģērba augšdaļu un svārku daļu, virsējam apģērbam – 

apģērba augšdaļu, svārku daļu, piedurknes un apkakli.

Formas papilddaļas ir daļas, kas nav obligātas konkrētajam apģērba tipam. Piem., piedurknes ir 

vieglā apģērba papilddaļas.

Formas dekoratīvās daļas noformē un padara interesantas pamatdaļas un papilddaļas. Piem., 

žabo, volāni, rišas u.c.

Atpakaļ uz saturu
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Formas konfigurācija ir formas ģeometriskais veids, ārējās kontūras. Formas konfigurācijas 

vārdiskais raksturojums ir formas nosacīta salīdzināšana ar ģeometrisku figūru formu, ar burtiem, ci-

pariem u.c. 

Formas konfigurācijas grafiskais raksturojums ir tās attēlojums zīmējumā, fotogrāfijā, skulptūrā un 

siluetā.

  
pēc rakstura formas var būt:

a) „stingras”;

b) plastiskas;

c) kombinētas.

Atpakaļ uz saturu
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SILUETS 

s i luets  –  kāda  pr iekšMeta  kontūr u  va i  laukuMa  attēlojuMs  plaknē . 

Apģērbam ir telpiska forma un noteikts apjoms.

par apģērba siluetu sauc šīs telpiskās formas projekciju plaknē.

Pētot kādu jaunu apģērba formu, mēs vispirms cenšamies noteikt tās siluetu.

Izšķir divus apģērba siluetu pamatveidus:

skulpturālais – atkārto un atklāj cilvēka auguma formu ar visām tā priekšrocībām un nepilnībām.

dekoratīvais – maskē, noslēpj un vizuāli koriģē auguma dabiskās formas un proporcijas.

 Izmantojot jēdzienu “siluets” kā modernas formas kontūras (aprises) plaknē, speciālisti ar to nedomā 

absolūti precīzu formas “ēnu” plaknē. Tiek runāts par nosacīti shematisku formas attēlojumu, kur konkrētā 

modes perioda raksturīgākās iezīmes ir pakļautas vispārinājumam un abstrakcijai. 

Tas ir nepieciešams, lai akcentētu uzmanību uz svarīgākajiem silueta raksturojumiem, uzsvērtu 

attēlojuma informējošo jēgu. Tiek izmantoti dažādi simboliski, zīmjveidīgi siluetu apzīmējumi, kuri nedod 

ļoti sīku informāciju par apģērba formu, tomēr akcentē pašu galveno tajā (O, A, X, T – veida silueti, 

trapece, šķēres un citi).  Tādēļ siluets tiek attēlots grafiski vienkāršoti, akcentējot formas svarīgākās 

īpatnības.

apģērba siluetus klasificē atkarībā no ģeometriskās formas veida: 

taisnstūrveida kvadrātveida trapeces veida X veida ovāls

Atpakaļ uz saturu
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Pieguluma pakāpes augumam: piegulošs, ar piegulumu vidukļa 

līnijā, puspiegulošs, taisns, paplatināts.

piegulošu siluetu raksturo neliels 

visa apģērba apjoms, ciešs      piegulums, 

ķermeņa formu atkārtojums.

Siluetu ar piegulumu vidukļa līnijā rak-

sturo ciešs apģērba piegulums tikai vidukļa 

līnijā. Augšdaļas un svārku daļas piegulums 

mainās no pieguloša līdz brīvam. Vidukļa vi-

eta apģērbā stipri akcentēta.

puspiegulošs siluets ir starpsiluets 

starp piegulošu un taisnu siluetu. Tam raksturīgs krūšu daļas formas mierīgs 

risinājums, ne pārāk ciešs piegulums viduklī un mērens paplatinājums 

svārku daļā. Piegulums vidukļa vietā atkarīgs no auguma īpatnībām. Parasti 

šim siluetam nevar noteikt visciešākā pieguluma vietu, jo sānu griezuma līnijas un reljefi tiek noformēti 

mēreni un plūstoši.

taisns siluets ir līdzīgs taisnstūra formai. Apģērbi var būt gan šauri, taisni, gan nedaudz sašaurināti 

un paplatināti.

paplatināts siluets raksturojas ar nelielu apjomu apģērba augšdaļā un ievērojamu paplatinājumu 

sākot no krūšu joslas virzienā uz lejasdaļu. Visbiežāk šo siluetu apzīmē ar burtu A, vai sauc par trapecvei-

da siluetu.

Atpakaļ uz saturu
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APĢĒRBA  KONSTRUKCIJA

konstr ukc i ja  i r  kādas  l i etas  uzbūve , str uktūra .

Atkarībā no apģērba izgatavošanas paņēmiena izšķir piegriezta un nepiegriezta apģērba konstruk-

cijas. 

Piegriezta apģērba konstrukcija sastāv no noteiktas konfigurācijas un izmēra detaļām. To savienošana 

noteiktā secībā ļauj iegūt nepieciešamās formas apģērbu.

Konstrukcijas detaļas veidojas sadalot plakanu materiālu daļās ar līniju palīdzību. Detaļu skaits un 

konfigurācija ir mainīgi un ļoti atkarīgi no modes, apģērba piegriezuma, apģērba formas struktūras un 

veida.

Plecapģērbu pamatdaļas un konstruktīvās griezuma līnijs (GL)

Mugurdaļa

• Viduslīnija

• Pleca GL

• Roces GL

• Sānu GL

• Lejasmalas GL

• Viduslīnija (centra līnija)

• Kakles GL

• Pleca GL

• Roces GL

• Sānu GL

• LejasmalasGL

• Aizdares GL

• Krūšu iešuves līnija

Priekšdaļa

• Plecgala GL

• Priekšējā GL

• Elkoņa GL

• Lejasmalas GL

Piedurkne

• Viduslīnija

• Ārējās malas GL

• Apkakles galu GL

• Stāvdaļas GL

• Stāvdaļas 

locījuma līnija

Apkakle

Gurnapģērbu detaļas un konstruktīvās griezuma līnijas

Svārki
(Priekšdaļa un mugurdaļa) (Priekšdaļa un mugurdaļa)

Bikses

• Viduslīnija

• Augšmalas GL

• Sānu GL

• Lejasmalas GL

• Sānu GL

• Augšmalas GL

• Lejasmalas GL

• Soļa vīles GL

• Mugurdaļas sēdvīles GL

• Priekšdaļas sēdvīles GL

Atpakaļ uz saturu
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APĢĒRBA PIEGRIEZUMS

p iegr iezuMs  ir  vēstur isk i  i zve idojus ies  “Man iere” p i egr iezt  apģērbu , var  te ikt  

–  tas  i r   kā  „raksturs  apģērba  dal īšana i  daļās” .

apģērba piegriezums ar iešūtām piedurknēm tiek uzskatīts par klasisku, jo nemainīgi vienmēr ir 

atrodams modē.

reglāna griezumu raksturo nenoslēgta roces līnija no kakles un piedurkne, kas piegriezta kopā ar 

izstrādājuma plecu daļu. Pleca vīles vietā ir iešuve vai piedurknes vidusvīle (augšējā vīle).

Attiecībā pret kakli

BEZ apkakles AR apkakli
BEZ

piedorknēm
AR

piedorknēm
Vienlaidos

AR horizontālām
griezoma līnijām

Apģērba piegriezoma veidi

Atdaļas

Vidokļa līnijā

Iešūtām

Reglāna

Kopgrieztām

Kombinētām

Piegriezta atsevišķi

Kopgriezta ar mogordaļo 

on priekšdaļo

Kombinētā

Attiecībā pret roci Attiecībā pret pamatdetaļām

Atpakaļ uz saturu
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reglāna griezumam ir vairāki varianti –

Kopgrieztās piedurknes griezums raksturojams ar to, ka piedurknes ir piegrieztas kopā ar 

izstrādājuma priekšdaļu un mugurdaļu. Veidojās mīksta, noapaļota pleca līnijas forma. 

Atkarībā no modeļa var izmantot vairākus kopgrieztās piedurknes variantus –

 a) mīkstas formas kopgrieztā piedurkne, 

 b) kopgrieztā piedurkne ar ķīļiem, 

 c) kopgrieztā piedurkne ar atgrieztu sānu daļu. 

Tomēr piedurkne vienmēr tiek piegriezta kopā ar izstrādājuma priekšdaļu un mugurdaļu.

kombinēto griezumu raksturo vairāku piedurknes griezumu apvienošana vienā apģērbā. Bieži iz-

manto variantu, kad priekšdaļā ir iešūtā piedurkne, mugurdaļā – kopgrieztā piedurkne.

Atkarībā no pamatdetaļu dalījuma ar horizontālām līnijām izšķir vienlaidus griezuma apģērbus un 

griezumus ar horizontālām griezuma līnijām (atdaļas, griezums vidukļa līnijā).

Katrā konkrētā laika periodā viena un tā paša griezuma ietvaros rodas griezuma līniju konfigurācijas 

un novietojuma daudzi varianti, kurus sauc par tipiskiem šim laika periodam. 

a) b) c)

a) parastais reglāns b) nulles reglāns c) pusreglāns d) reglāns uzplecis

Atpakaļ uz saturu



Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” , kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu.

12Metodiskais materiāls - Modelēšana

LĪNIJAS APĢĒRBĀ 

l īn i jas  i r  ForMas  un  str uktūras  i zte iksMes  l īdzekl is . 

Līnijām jābūt pārliecinošām, izteiksmīgām, ar noteiktu „domu” un ideju. Silueta ārējās kontūras vei-

dojas no līnijām, ar kuru palīdzību apģērbā var atklāt vienkāršības un lakonisma, stingrības un korektuma, 

sievišķības un plastiskuma, sportiskuma un vīrišķības, dinamikas un ekstravagances idejas.

Līnijas piedod siluetam izteiksmību, nosaka tā proporcijas, palīdz atklāt kompozīcijas ideju un rak-

sturo modes tendences.

Arī apģērba forma tiek veidota, izmantojot līnijas. Jo apģērba forma sarežģītāka, jo daudzveidīgākas 

būs izmantotās līnijas. 

Apģērba kompozīciju veido taisnas, liektas un lauztas līnijas, kurām var būt ļoti dažāds “raksturs”.

pavisam apģērbā var izšķirt 4 līniju grupas:

1. silueta līnijas;

Silueta līnijas ir līnijas, kas raksturo formas dabīgos izmērus, izsaka noteiktu kopformu, kā arī detaļu 

formu. Silueta līnijas iezīmē silueta kontūras, rada noteiktu tēla emocionālo noskaņu.

2. konstruktīvās jeb uzbūves līnijas;

Konstruktīvās jeb uzbūves līnijas ir līnijas, kas veido apģērba iekšējo struktūru. Konstruktīvās līnijas 

rodas no apģērba izgatavošanai nepieciešamajām griezuma līnijām – vīlēm, kas parasti tiek veidotas tā, 

lai būtu pēc iespējas nemanāmas.

3. konstruktīvi dekoratīvās līnijas; 

Konstruktīvi dekoratīvās līnijas veido apģērba formu, uzbūvi un kompozīciju. šīs līnijas papildina 

konstruktīvo risinājumu, vienlaicīgi kalpo kā estētisks noformējums. Konstruktīvi dekoratīvās līnijas var būt 

horizontālas, vertikālas, diagonālas, liektas un lauztas. 

Piemēram, reljefa līnija, kas šķērso kleitas priekšdaļu ir konstruktīva, jo ietver sevī krūšu un vidukļa 

a) pamatkonstruktīvās (darba) līnijas – pleca vīles, sānu vīles, piedurkņu iešūšanas vīles, 

apģērba un piedurkņu lejasmalas vīles; 

b) pamatiešuves – krūšu iešuve no pleca, no roces vai no sānu griezuma, vidukļa iešuves, 

elkoņa iešuve. 

Atpakaļ uz saturu
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iešuves, dekoratīva, jo papildina formu un rada jaunu modeli.

Konstruktīvi dekoratīvās līnijas var būt arī papildus noformētas, akcentētas ar dekoratīviem elemen-

tiem.

4. dekoratīvās līnijas.

Dekoratīvās līnijas pielieto apģērba dekoratīvajam noformējumam. Dažreiz dekoratīvās līnijas var būt 

noteicošas, veidojot jaunu modeli .

Tās var izveidot : 

  a) izmantojot dažādus apdares elementus (lentas, pērles, bārkstis u.c.);

  b) veidojot griezuma līnijas bez konstruktīva uzdevuma;

  c) detaļu kontūrlīnijas (kabatas, apkakles, atloki u.c.). Detaļas ir svarīgākais apģērba stilu  

  noteicošai komponents. 

Silueta līnijas, konstruktīvās līnijas un konstruktīvi dekoratīvās līnijas var būt papildus akcentētas ar 

apdares elementu palīdzību.

Apģērbā izmantojamās līnijas

Pamatkonstruktīvās līnijas = 
nepieciešamās griezuma 
līnijas (vīles):

• Pleca vīles;

• sānu vīles;

• piedurkņu iešūšanas vīles;

• apģērba lejasmalas vīle;

• piedurkņu lejasmalas vīles.

Pamatiešuves = 
nepieciešamā tilpuma un 
apjoma veidošanai:

• Krūšu iešuve no pleca;

• vidukļa iešuve;

• elkoņa iešuve.

• Pārveidotas iešuves;

• reljefi;

• drapējumi;

• iešķēlumi;

• paplatinājumi;

• atdaļas.

Veidotas ar:
a) apdares palīdzību;
b) griezuma līnijām.

• Detaļu kontūras

Silueta līnijas
Konstruktīvās 

līnijas
Dekoratīvās 

līnijas
Konstruktīvi dekoratīvās 

līnijas 

Atpakaļ uz saturu
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Izmantojot dažādas apģērba formas, siluetus un piegriezumus, mode piedāvā tērpu modeļu 

bezgalīgu daudzveidību. Vienādas formas, silueta vai piegriezuma apģērbi var atšķirties ar dažādu 

konstruktīvi dekoratīvo līniju un apdares detaļu pielietojumu to noformējumā.

konstruktīvās līnijas

dekoratīvās līnijas

Atpakaļ uz saturu
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roces dziļuma varianti

vidukļa līnijas novietojums

Atpakaļ uz saturu



Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” , kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu.

16Metodiskais materiāls - Modelēšana

JAUNA MOdEļA APĢĒRBA KONSTRUKCIJAS vEIdOšANA

 jau ns  apģērba  Model is  v i sb i ežāk  ir  attēlots  sk icē , z īMējuMā  va i 

FotogrāF i jā , retāk  ir  jau  i zgatavots  tā  paraugs .

Izgatavojot jauna apģērba modeļa konstrukciju, var rīkoties dažādi:

! Ja apģērbs tiek izgatavots jaunam pasūtītājam pirmo reizi, pēc individuāliem auguma mēriem, tad 

parasti  veido jaunu pamatkonstrukcijas rasējumu, uz kura veic modelēšanu.

! Ja jaunais apģērbs tiek izgatavots atkārtoti tam pašam pasūtītājam, tad var izmantot konkrēta silu-

eta, formas un piegriezuma tērpa bāzes konstrukcijas, kas agrāk jau izstrādātas pēc šī paša pasūtītāja 

auguma mēriem.

! Sarežģītāk ir tad, ja jaunu apģērbu paredzēts izgatavot vēl nezināmam pircējam vai pasūtītājam. 

Tad lietderīgi izvēlēties un izmantot jau gatavas konkrēta izmēra, silueta, formas un piegriezuma apģērba 

bāzes konstrukcijas.

lai izvēlētos visatbilstošākā silueta un piegriezuma apģērba bāzes konstrukcijas, darba uzde-

vumi jāveic šādā secībā:

pirmkārt – pietiekami precīzi jānosaka modeļa pieguluma pakāpe dažādos konstruktīvajos pos-

mos, jo iepriekš nav zināms kādas konkrētas figūras izmērs un forma;

otrkārt –  iespējami precīzi bāzes konstrukcijā jāizvieto jaunā modeļa konstruktīvās un dekoratīvās 

līnijas, un jānosaka detaļu izmēri un atrašanās vietas, jo zīmējumos, skicēs vai fotogrāfijās apģērbu 

modeļi reti kad ir attēloti pretskatā.

 Attēla perspektīva  deformē konstruktīvi dekoratīvo elementu patieso izvietojumu, detaļu formu un 

izmērus. Modeļa sānu daļa parasti ir aizsegta ar piedurkni un nav redzama.

 

a) veikt aprēķinus un  veidot konkrētā apģērba konstrukcijas rasējumus;

b) izmantot pēc individuāliem vai standarta mēriem jau iepriekš izstrādātus konkrēta piegrie-

zuma, silueta un formas apģērbu pamatkonstrukciju rasējumus, kurus sauc par bāzes 

konstrukcijām;

c) veidot mulāžu un pēc tās veidot konstrukcijas rasējumus.
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Lai veiksmīgi pareizā secībā atrisinātu bāzes konstrukcijas izvēles uzdevumus un precīzi izveidotu 

jauna modeļa konstrukcijas rasējumu, darbus veic šādā secībā:

1.) Jaunā modeļa izpēte un analīze, izmantojot skici, zīmējumu, fotogrāfiju vai  gatavu paraugu;

2.) pamatkonstrukcijas veidošana vai atbilstošas bāzes konstrukcijas izvēle un precizēšana;

3.) jaunā, konkrētā apģērba modeļa īpatnību atspoguļošana – 

konstruktīvi dekoratīvo elementu un apdares detaļu izvietošana;

4.) jaunā modeļa izstrādāto konstrukciju pārbaude.

Atpakaļ uz saturu
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MOdEļU ATTĒLOšANAS ĪPATNĪBAS MOdES ZĪMĒJUMOS

apģērba modeļa konstrukcijas veidošana, izmantojot zīmējumus, skices vai fotogrāfijas, ir 

sarežģīts process. lai to paveiktu, nepieciešamas labas konstruēšanas un modelēšanas prasmes, 

kā arī spējas pareizi “lasīt” zīmējumus, skices un fotogrāfijas.

šo spēju attīstībai nepieciešams pārzināt modeļa zīmējuma, skices vai fotogrāfijas “pasniegšanas”, 

attēlošanas paņēmienus un manieres, kas visciešākajā veidā ir saistītas ar modes tendenču attīstību 

konkrētajā laika periodā un modes attēlošanas „manieri”.

Fotogrāfiju raksturs, zīmējumu un skiču grafiskā attēlojuma stils ir pakļauti noteiktām likumsakarībām, 

kas izriet no apģērba un vides modes evolūcijas, no jēdziena “moderns” izpratnes.

Visbiežāk izmaiņām ir pakļauts tērpu grafiskais attēlojums zīmējumos un skicēs. Zīmējumos, atšķirībā 

no fotogrāfijām, dabiskās ķermeņa proporcijas tiek nedaudz “deformētas”.

Reti zīmējumos tiek izmantotas ķermeņa dabiskās proporciju attiecības (8 galvas ķermeņa garumā), 

attēlojot krūšu, vidukļa un gurnu līmeņus apģērbā.  Tādēļ ir jāpārzina dažas modes zīmējumu attēlošanas 

likumsakarības.

1. Bieži modes tendenču iespaidā zīmējumos attēlotajam augumam ļoti pagarinās kakls, rokas 

un kājas, samazinās galva, noapaļojas vai paaugstinās plecu līnija.

2. Krūšu līmenis visbiežāk tiek attēlots atbilstoši dabiskajām ķermeņa proporcijām.

3. Visvairāk grafiskām izmaiņām (pārspīlējumiem) tiek pakļauta gurnu zona, mainās plecu un 

gurnu platuma attiecības.

4. Detaļu, līniju un formu grafiskais attēlojums arī ir pakļauts modes tendenču izmaiņām.

5. Zīmējumu un skiču grafiskais noformējums ir pakļauts modes “kaprīzēm” – laukumu spēle, 

līniju kontrasti, toņi un pustoņi, formas akcents vai izpludināšana.

!!!! svarīgi atcerēties!  ja konkrētam pasūtītājam (individuālam augumam) nav veidots īpašs 

modeļa zīmējums, bet izgatavojot jaunu apģērba modeli tiek izmantota skice vai zīmējums no žurnāla vai 

kataloga, tad jebkurā gadījumā projektējamajā apģērbā jāveic atbilstošas korekcijas, saglabājot zīmētā 

modeļa raksturu, iespaidus, galvenās īpatnības un akcentus.
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Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” , kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu.

19Metodiskais materiāls - Modelēšana

CILvĒKA AUGUMA RAKSTUROJUMS

Konstruējot apģērbu svarīgi  ir novērtēt individuālās pazīmes auguma ārējās formas noteikšanai. 

galvenās pazīmes ir:

   galvenie izmēri [totālās izmērpazīmes];

   ķermeņa proporcijas;

   stāja;

   ķermeņa uzbūve.

No tā, cik pareizi ir noteiktas auguma individuālās pazīmes, ir atkarīgs apģērba projektēšanas 

kvalitatīvais rezultāts – silueta forma, daļu un detaļu proporcijas, konstruktīvo un konstruktīvi dekoratīvo 

līniju raksturs, izstrādājuma balanss un piegulums augumam.

galvenie izmēri jeb totālās izmērpazīmes ir auguma garums, krūšu apkārtmērs un ķermeņa svars 

(masa).

Auguma garums, krūšu apkārtmērs un ķermeņa svars dod vispārīgu priekšstatu par ķermeņa for-

mu, jo atšķiras cilvēka skeleta izmēri un forma, tauku nogulsnējumu vietas un apjomi, kā arī muskuļu 

attīstība un novietojums.

Ķermeņa proporcijas.  Neskatoties uz to, ka var vērot dažādas cilvēku ķermeņu formas ar lielu 

daudzumu individuālu īpatnību, ķermeņa uzbūvē var pamanīt dažas vidēji tipiskas iezīmes. Viena no 

tādām iezīmēm ir – nosacīti proporcionālas ķermeņa daļu attiecības. 

par ķermeņa proporcijām sauc cilvēka ķermeņa daļu savstarpējās attiecības. proporcijas 

mainās atkarībā no vecuma un dzimuma. tās ir atšķirīgas pat viena dzimuma dažādu vecuma grupu  

ietvaros.

Konstruēšanas un modelēšanas procesā svarīgi ir iepriekšējā izpētē iegūti precīzi dati par ķermeņa 

uzbūvi, īpatnībām un stāju.

stāja ir ķermeņa stāvoklis telpā brīvi stāvot vai pārvietojoties dabiski ierastā veidā. 

izšķir 3 stājas pamattipus:

  • normāla;

  • atliekta;

  • saliekta.

Atpakaļ uz saturu
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MOdEļA IZPĒTE UN ANALĪZE

1. Sākot modeļa izpēti, skici, zīmējumu vai fotogrāfiju rūpīgi un uzmanīgi apskata. 

2. Lai apģērba konstrukcijā attēlotu kādu līniju, vispirms jānosaka , kādai ģeometriskai figūrai 

visvairāk līdzinās apģērba forma.

3. Nosakot apģērba formu un ņemot vērā modeļa izpētes pirmos iespaidus, var uzsākt modeļa 

analīzi.

4. Uz modeļa attēla ar vieglām līnijām novelk:

		 	 auguma centra līniju, kas konstrukcijas 

rasējumā būs atbilstoša priekšdaļas centra līnijai. Par orientieriem 

var kalpot: kakla bedrīte, krūšu galu attāluma viduspunkts, vertikālo 

konstruktīvi dekoratīvo līniju vai simetrisku detaļu savstarpējo 

attālumu viduspunkti.

		 	 auguma horizontālā dalījuma līnijas – plecu, 

krūšu, vidukļa, gurnu, ceļgalu līnijas. šīs līnijas būs atbilstošas kon-

strukcijas bāzes tīkla līnijām: priekšdaļas kakles augstākā punkta 

horizontālei, krūšu, vidukļa, gurnu, ceļgalu līmeņa līnijām. 

 Ievērojot modeļu mākslinieciskās un grafiskās noformēšanas 

īpatnības, horizontālā dalījuma līniju atzīmēšanai var tikt izmantota 

nosacīti proporcionālas figūras likumsakarība, atbilstoši kurai: 

cilvēka galvas augstums = 

1/8 daļai no ķermeņa kopējā garuma.

Sadalot ķermeņa garumu 8 nosacīti vienādās daļās, var 

atzīmēt horizontālo dalījuma līniju atrašanās vietas. (skat. att.2)

2. attēls.  auguma sadalījums līnijās

Atpakaļ uz saturu
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Uz modeļa zīmējuma izveidotais līniju tīkls palīdz atklāt figūras proporcijas un dažus lielumus.

5. Analizē jauna apģērbu modeļa proporcijas un izmērus atbilstoši zīmējumā, skicē, fotogrāfijā 

attēlotās figūras proporcijām un izmēriem.

6. Atzīmē jaunā tērpu modeļa īpatnības šādā secībā:

!!!! svarīgi atcerēties!  uz modeļa zīmējuma novilktās līnijas būs tieši vertikālas un tieši 

horizontālas tikai tajā gadījumā, ja modeļa attēls fotogrāfijā, skicē vai zīmējumā ir pretskatā (frontāls). 

citos gadījumos vertikālās līnijas būs izliektas, bet horizontālās līnijas slīpas. tomēr šīm novilktajām 

horizontālajām un vertikālajām līnijām visos gadījumos jābūt savstarpēji perpendikulārām.

6.1. pleca līnijas forma, garums, augstums, platums;

6.2. pieguluma pakāpe krūšu, vidukļa, gurnu līmenī;

6.3. vidukļa līnijas novietojuma līmenis;

6.4. lejasmalas līnijas līmenis, apakšmalas platums; 

6.5. sānu līnijas forma kopumā; augšdaļā un svārku daļā; 

6.6. roces forma un dziļums;

6.7. kakles forma, platums, augstums;

6.8. krūšu tilpumu nodrošinošās konstruktīvās līnijas(iešuves, reljefi, iešķēlumi, atdaļas, 
drapējumi), to novietojums un forma;

6.9. lāpstiņu tilpumu nodrošinošās konstruktīvās līnijas, to novietojums un forma;

6.10. piegulumu vai paplatinājumu vidukļa un gurnu līmenī nodrošinošās  
konstruktīvās līnijas, to novietojums un forma;

6.11. aizdares platums, pogcaurumu skaits, novietojums un virziens;

6.12. atloku platums un forma;

6.13. apkakles platums un stūru forma;

6.14. kabatu forma, konstrukcija un novietojums; piedurknes garums un platums;

6.15. piedurknes forma; lejasmalas konfigurācija un konstrukcija;

6.16. kabatu, jostas, savilcēja, pārloces u.c. detaļu forma, izmērs un novietojums.
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Zīmējuma mērogu atrod pēc formulas: 

Zinot zīmējuma mērogu, patiesos modeļa līniju garumus un detaļu izmērus var noteikt šādi: 

Visefektīvākā šī metode ir darbā ar fotogrāfijām. 

Dažreiz modelis var būt jau izgatavots izstrādājums – paraugs vai etalons.  Tas ļoti atvieglo kon-

strukcijas veidošanu. Gatavo izstrādājumu var izmērīt un precīzi noteikt konstrukcijas parametrus, kā arī 

modeļa īpatnības.

Pēc modeļa izpētes un analīzes rezultātiem var pieņemt lēmumu par bāzes konstrukcijas izvēli. 

Izvēloties bāzes konstrukciju, jāņem vērā:

  	izstrādājums veids (kleita, kostīms, mētelis u.c.)

		 	izmantotais materiāls (kokvilna, zīds, draps, trikotāža u.c.)

		 	piegriezums (iešūta piedurkne, reglāns, kopgrieztā piedurkne u.c.)

		 	siluets (taisns, piegulošs, trapece u.c.)

  	apģērba izmērs.

 Precīzi un pamatoti izvēlēta bāzes konstrukcija nozīmīgi atvieglo modelēšanas un modeļa kon-

strukcijas galīgās noformēšanas gaitu.

attālums rasējumā  :  attālums zīmējumā  =  zīmējuma mērogs

līnijas garums zīmējumā x zīmējuma mērogs = līnijas garums konstrukcijā

!!!! svarīgi atcerēties!  precīzai detaļu izmēru un atrašanās vietas noteikšanai var izmantot 

izmēru aprēķinu ar mēroga palīdzību. Mērogu atrod, izmērot attālumus starp diviem viegli atrodamiem 

savstarpēji saistītiem punktiem gan modeļa zīmējumā (pretskatā, bez perspektīvas izkropļojumiem), gan 

konstrukcijas rasējumā (viegli atrodams un izmērāms). 
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KONSTRUKTĪvI TEHNISKĀ MOdELĒšANA, 
jeb paņēmieni un līdzekļi apģērba formas veidošanai

konstr ukt īvā  jeb  tehn iskā  Modelēšana  ir  konkrēta  apģērba  Modeļa  detaļu 

j auno  rasējuMu  i egūšanas  paņēM iens  i zMantojot  un  pārve idojot   apģērba  paMat-

konstr ukc i jas  rasējuMu . 

Tehnisko modelēšanu var realizēt:

Jaunu formu veidošanai vispiemērotākās detaļas ir izstrādājuma priekšdaļa, piedurknes, apkakle.

tehniskās modelēšanas pamatpaņēmieni ir:

a) iešuvju pārvietošana;

b) iešuvju aizvietošana ar savilkumu, ielocēm, drapējumu, iešķēlumu, atdaļu;

c) detaļu koniskais vai paralēlais paplatinājums.

	Mainot konstrukcijas sastāvdaļu (detaļu) skaitu (piem. izstrādājums var būt no 1 daļas); 

	mainot detaļu virsmas reljefu t.i. ieviešot ieloces, savilkumus, drapērijas u.c.;

	ieviešot jaunas papildus konstruktīvās līnijas vai mainot esošo konstruktīvo līniju  

konfigurāciju, izmēru un novietojumu.

!!!! svarīgi atcerēties!  projektējot stingras un precīzas formas neliela apjoma apģērbu, iz-

manto iešuves, reljefus, atdaļas, atgriezto sānu daļu u.c. paņēmienus. projektējot liela apjoma vieglus un 

izteiksmīgus apģērbus, izmanto mīkstas ieloces, iešuves, ielocītes, drapējumus.

Atpakaļ uz saturu



Latvijas – Lietuvas programmas projekts  Nr.LLIV-265  „Profesionālās izglītības 

pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” , kurš tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu.

24Metodiskais materiāls - Modelēšana

IEšUvES

la i  rad ītu  ForMas  apjoMu, t. i . ,  apģērba  konstr ukc i jas  atb i lst ību  c i lvēka 

ĶerMeņa  l īn i jāM un  proporc i jāM, i zManto  konstr ukc i jas  paMateleMentu  –  i ešuv i .

Apģērbu konstrukciju veidošanas prakse noteikusi mērķtiecīgākās un ērtākās nepieciešamo 

pamatiešuvju (krūšu, vidukļa, elkoņa iešuves) projektēšanas vietas.

Iešuves ir viens no svarīgākajiem konstruktīvi dekoratīvajiem elementiem, ar kuru palīdzību realizē 

daudzveidīgus tehniskās modelēšanas variantus.

!!!! svarīgi atcerēties!  jo mazāks apģērba apjoms un lielāks tā piegulums augumam, jo 

nozīmīgāka loma ir iešuvēm un lielāks kļūst to atvērums. palielinoties apģērba apjomam, iešuves atvērums 

samazinās, kā rezultātā veidojas plastiskāka forma. vēl plastiskākas formas un apjoma iegūšanai iešuves 

aizvieto ar savilkumu, mīkstām ielocēm, drapējumu.

!!!! svarīgi atcerēties!   obligāts iešuvju pārvietošanas vai aizvietošanas (ar citiem 

konstruktīviem elementiem – atdaļām, reljefiem, iegriezumiem) nosacījums ir: jāsaglabā iešuves atvērums 

un virziens uz cilvēka auguma izvirzījuma augstāko punktu.

KONSTRUKTĪvI TEHNISKĀ MOdELĒšANA
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Iešuvju pārvietošana vai aizvietošana ar citiem 

konstruktīviem elementiem var notikt izmantojot di-

vus paņēmienus:

1) šablona paņēmienu;

2) grafisko paņēmienu.

šablona paņēmiens iešuvju pārvietošanā vai 

aizvietošanā ir vienkāršs un visbiežāk tiek izmantots 

praktiskajā darbā. šis paņēmiens dod labus rezultātus 

izstrādājot vissarežģītākos modeļus. 

Lai paskaidrotu šablona paņēmiena izpildi, apskata 

krūšu pamatiešuves pārvietošanu.

1. 
  No papīra izgatavo priekšdaļas pamatkonstrukcijas rasējuma kopiju – šablonu.

  Uz šī šablona atbilstoši modelim ar punktētu līniju iezīmē jaunās iešuves atrašanās 

vietu. šī līnija sākas no detaļas griezuma malas un beidzas krūšu izvirzījuma visaugstākajā 

vietā.

  šablonu iegriež pa punktēto līniju.

  Pamatkonstrukcijas iešuvi aizveram (aizlokām), precīzi savietojot tās malas. 

  Iegriezuma vietā izveidojas modelim atbilstošās jaunās iešuves atvērums.

  šablona jauno (izmainīto) konfigurāciju pārzīmē uz pamatkonstrukcijas rasējuma.
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!!!! svarīgi atcerēties!  iešuvēm apģērbā var būt visdažādākā forma un novietojums. dažreiz 

jaunajā modelī paredzētā iešuves līnija šķērso pamatkonstrukcijas iešuvi (no pleca griezuma). tad pamat-

konstrukcijas iešuvi vispirms pārvieto citā detaļas vietā (kur to nešķērsos jaunā iešuve) un turpina iešuves 

pārvietošanu kā aprakstīts iepriekš.

šādi rīkojās arī gadījumos, kad veido iešķēlumus, drapējumus, reljefus u.c. konstruktīvās līnijas.
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dETAļU PAPLATINĀJUMS

tipveida pamatkonstrukcijas rasējums ierobežo detaļu izmērus. veidojot jaunus modeļus, ner-

eti ir nepieciešams detaļas projektēt ar paplatinājumu. atkarībā no modeļa var veidot konisko vai 

paralēlo paplatinājumu.

konisko paplatinājumu izmanto, ja nepieciešams 

iegūt detaļas paplatinājumu kādā noteiktā šīs detaļas 

vietā.

Lai iegūtu modelim atbilstošu detaļas konisko 

paplatinājumu, uz detaļas rasējuma šablona ar pārtrauktu 

līniju novelk projektējamā drapējuma vai ieloču līnijas. Pa 

šīm līnijām šablonu iegriež un iegūtās daļas vēdekļveidīgi 

izbīda paredzētajā platumā. Pēc tam jaunās šablona 

kontūras apvelk, iegūstot jaunās detaļas rasējumu.

sarežģītu paplatinājumu izmanto tad, ja nepieciešams palielināt detaļas izmērus savstarpēji 

perpendikulāros virzienos.

KONSTRUKTĪvI TEHNISKĀ MOdELĒšANA
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paralēlo paplatinājumu izmanto, ja nepieciešams iegūt vienveidīgas ieloces 

vai savilkumu visā detaļas platumā vai garumā.

Lai iegūtu paralēlo paplatinājumu, uz detaļas šablona vietā, kur paredzēts 

paplatinājums, novelk vairākas paralēlas līnijas.

Pa šīm līnijām šablonu pārgriež un 

atsevišķās daļas vienmērīgi paralēli atbīda 

vienu no otras paredzētajā platumā. Pēc tam 

jaunās šablona kontūras apvelk, iegūstot 

jaunās detaļas rasējumu.
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kombinēto paplatinājumu izmanto, ja 

nepieciešamo detaļu paplatinājumu var iegūt tikai 

kombinējot iepriekš minēto paplatinājumu veidus. 

Konisko paplatinājumu iegūst vispirms paplatinot 

koniski. To dara  paralēli zīmējot formu līniju, kuru 

pēc tam bīda paralēli. 
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RELJEFI

reljefa līnijas jeb reljefi ir visbiežāk izmantotie konstruktīvi dekoratīvie elementi, kuru 

daudzumu un novietojumu apģērbā nosaka:

1) modelis un modes tendences, 

2) apģērba un cilvēka auguma forma, izmēri un īpatnības. 

Reljefu forma var būt ļoti daudzveidīga. Reljefa līnija apģērba 

priekšdaļas vai mugurdaļas detaļu var pilnībā sadalīt daļās, šķērsojot to 

no augšas līdz apakšai, vai arī izbeigties jebkurā detaļas vietā. Ja relje-

fa līnija šķērso detaļas divas griezuma malas, tad iešuves atvērums var 

pārvietoties uz jebkuru no šīm griezuma malām.

Izstrādājumos, kuri cieši pieguļ augumam un izceļ to, reljefi parasti 

virzās caur krūšu un lāpstiņu augstākajiem punktiem.

Puspieguloša silueta apģērbos reljefa līnijas priekšdaļā un 

mugurdaļā novirzās 1,5 – 3 cm uz sānu griezuma pusi. šajā gadījumā iz-

veidojas reljefa līniju garumu starpība. To izlīdzina, veidojot garākās malas 

uzturējumu, kuru pēc tam sagludina.

 Ja reljefa līnija tiek novirzīta vairāk kā par 3 cm 

no krūšu centra, tad jāprojektē papildus iešuve, kuras 

virziens ir no reljefa līnijas uz krūšu visizvirzītāko vietu.

Reljefa līnijas noteikti pēc to novilkšanas tiek 

precizētas, ņemot vērā to, ka reljefa vai citas konstruktīvi 

dekoratīvās līnijas virzienu un formu nosaka tā reljefa 

puse, kas atrodas tuvāk detaļas centram. Otra reljefa 

puse palīdz labāk veidot izstrādājuma formu. 

Reljefus var veidot, izmantojot gan šablona, gan 

grafisko paņēmienu.
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KONSTRUKTĪvI TEHNISKĀ MOdELĒšANAATdAļAS

atdaļas  ve idojas , ja  apģērbā  t i ek  i zMantotas  hor izontālas  gr iezuMa  l īn i jas . 

v e idojot  atdaļu , apģērba  s i luets  v i zuāl i  paplat inās , radot  stab i l i tātes  un 

l īdzsvara  i lūz i ju .

Lietderīgi ir apģērbā izmantot atdaļu kā konstruktīvi dekoratīvu elementu. Tad atdaļas griezumu 

veido, velkot horizontālu līniju caur krūšu vai lāpstiņu augstākajiem punktiem ± 3 cm. šajā griezuma līnijā 

tiek pārvietotas krūšu iešuve un mugurdaļas pleca iešuve.

Svārkos un biksēs atdaļas griezuma līniju velk caur iešuvju galapunktiem.

  Ja projektē pagarinātu atdaļu, tad iešuvi nedaudz pagarina.

  Ja atdaļas griezuma līnija šķērso iešuvi tās vidusdaļā, tad iešuves augšējo atvēruma daļu aizver, 

apakšējo daļu pievieno reljefam, ielocei vai citai konstruktīvi dekoratīvai līnijai.

  Ja veido atdaļu kā dekoratīvu elementu, tad to velk atbilstoši modelim.
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IEGRIEZUMI

 i egr iezuMs  ( i egr iezuMa  l īn i ja )  i r  konstr ukt īv i  dekorat īvs  eleMents , kas  a i z -

v i eto  i ešuves  va i  norāda  i ešuvju  sākuMa  l īMen i ,  va i  ar ī  kalpo  kā  t ika i  dekorat īvs 

el eMents  interesantas  ForMas  i egūšana i . 

 Iegriezumi dod iespēju iegūt sarežģītu formu atsevišķai apģērba detaļai vai izstrādājumam 

kopumā. Iegriezumi ļauj veidot interesantas detaļas izstrādājumos ar nelielu apjomu un ciešu piegulumu 

vidukļa līnijā.  Iegriezumi var novietoties dažādās apģērba detaļu vietās, iegriezuma līnijām var būt ļoti 

daudzveidīga forma. 

Ja iegriezumu izmanto kā konstruktīvi dekoratīvu elementu, tad lietderīgi iešuves pārvietot iegriezumā. 

To var veikt ar šablona metodi.

Iegriezuma līniju ar punktētu līniju novelk uz detaļas pamatkonstrukcijas šablona atbilstoši modelim. 

Pie tam, šī līnija var nesasniegt iešuves galapunktu. šablonu iegriež pa punktēto iegriezuma līniju. No 

iegriezuma līnijas veido griezumus līdz iešuvei. Aizverot iešuvi, iegriezums atvērsies un iešuves atvērums 

pārvietosies griezuma līnijās. Radusies līniju garumu starpība dod iespēju veidot savilkumu vai ieloces. 

Ja iešuves atvēruma lielums nav pietiekams modelī paredzētā savilkuma vai drapējuma veidošanai, 

tad pa griezuma līnijām var detaļas daļas vairāk atvirzīt, veidojot papildus apjomu. 

KONSTRUKTĪvI TEHNISKĀ MOdELĒšANA
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dRAPĒJUMI

   drapējuMs  ir  ForMas  apjoMa  i egūšanas  paņēMiens , i zMantojot  ne ieglud inātas 

un / va i  nešūtas  i eloces .

Drapējumi izstrādājumā var būt simetriski vai asimetriski novietoti. Drapējumus veido pie atdaļām, 

iegriezumiem, detaļu griezuma malām. Drapējuma ieloču virziens var pastiprināt vai pieklusināt for-

mas un silueta dinamiku. Ja drapējums ir novietots horizontāli, forma vizuāli ir „mierīga”, statiska. Ja 

drapējums ir novietots leņķī pret apģērba centra līniju, forma vizuāli kļūst dinamiskāka un efektīgāka. 

Priekšdaļā asimetriski izveidots drapējums rada vizuāli izteiksmīgu un dinamisku apģērba siluetu.

Veidojot apģērba detaļas ar drapējumu, visu iešuves atvēruma lielumu pārvieto drapējumā. Uz 

pamatkonstrukcijas detaļas šablona ar pārtrauktu līniju novelk ieloču paredzētā virziena līnijas. 
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Lai izveidotu simetrisku drapējumu, izmanto detaļas rasējuma pusi. Asimetriska drapējuma 

veidošanai nepieciešams apģērba detaļas pilns rasējums. Pa šīm punktētām līnijām veido griezumus. 

Aizverot iešuvi, detaļas daļas atvirzās, veidojot drapējuma tilpumu. Ja iešuves atvēruma lielums nav pi-

etiekams, lai veidotu modelim atbilstošu drapējumu, detaļas daļas pa griezuma līnijām atbīda vajadzīgajā 

platumā. Apvelk jaunās detaļas kontūras.

Svārkos drapējumu parasti novieto rajonā starp vidukļa un gurnu līnijām. Ja drapējumu novieto 

zemāk par gurnu līniju, svārki apakšmalā jāsašaurina par 2 – 3 cm. 

Modelējot apģērba piedurknes, vai bikšu detaļas, izmanto visus iepriekš aprakstītos tehniskās 

modelēšanas paņēmienus.

Pārzinot formu veidojošo elementu izmantošanas likumsakarības, var modelēt jebkuras sarežģītības 

tērpus.
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Modelēšana ir jebkura jauna apģērba veidošanas neatņemama sastāvdaļa.

šis materiāls ir ceļvedis ikvienam, kurš apguvis apģērbu konstruēšanas pamatus, vai arī uzdrošinās 

modelēt tērpus saskaņā ar savām radošajām iecerēm, izmantojot pamatkonstrukciju. 

Metodiskais materiāls veidots kā ierosme patstāvīgam darbam. Informācija sniegta neizvērstā veidā. 

Tā sniedz iespēju ikvienam interesentam darboties, izvēršot katru tēmu plašāk – atbilstoši interesēm, 

radošajām spējām un fantāzijas lidojumam.

Nobeigums
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