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Įžanga

Šio pažintinio leidinio pagrindinis atspirties 
taškas yra tarptautinis projektas Gaminu ir 

augu: tradicijos tarp pluošto ir struktūros. Esminė 
šio projekto ir leidinio idėja – išsaugoti ir prista-
tyti senovinį tekstilės gamybos amatą Lietuvoje 
ir Norvegijoje, taip pat atskleisti įdomiąją jo pusę 
plačiajai visuomenei. Audimas ir visas pasiruo-
šimas jam yra svarbi lietuvių ir norvegų kultūrų 
dalis: iki XX a. pradžios iš esmės buvę tiesiog 
buitiniai, kasdieniai, naminiai darbai, šiandien 
dėl šimtamečių tradicijų, unikalumo, greito ny-
kimo ir modernios pluoštų apdirbimo ir audimo 
pramonės jie yra įgavę tradicinio tautinio paveldo 
statusą. Nuo seniausių laikų vyraujantis ir po-
puliariausias pluoštas Lietuvoje buvo ir tebėra 
linas, o Norvegijoje – vilna. Abiejų kultūrų tau-
tiniams kostiumams ir kasdieniams drabužiams, 
kurie buvo nešiojami XIX amžiuje ir XX amžiaus 
pradžioje, yra būdingi tiek lininiai, tiek vilnoniai 
rankomis austi audiniai, tik naudojamas skirtin-
gas jų kiekis. Audinys yra vienas gražiausių na-
cionalinio paveldo menų, atskleidžiantis ne tik 
individualios audėjos meistriškumą ir meninį 
pojūtį, bet ir visos tautos pasaulėjautą, tradicijas 
ir papročius, o tai, kad audimo amatas išliko iki 
mūsų dienų, parodo gilias abiejų kultūrų tradi-
cijas šioje srityje. Be to, žvelgiant iš šiandieninės 
perspektyvos, pluoštų apdirbimo tradicijos, nau-
doti įrankiai, prietaisai, istorinės žinios ir senos 
nuotraukos yra puiki palyginamoji medžiaga, at-

Preface

The main starting point of this publication is 
the international project Making and Grow-

ing: Traditions between Fiber and Fabric. The 
vital idea of the project and publication is to pre-
serve and present the ancient craft of making tex-
tile in Lithuania and Norway and to reveal its 
interesting side to the public. The craft of weaving 
and all the preparation for it is a significant part of 
both Lithuanian and Norwegian cultures: mainly 
being daily household chores until the early 20th 
century nowadays they are considered the tradi-
tional heritage due to the centuries-old traditions, 
uniqueness, the fast decline and modern industry 
of fiber processing and weaving. Flax in Lithua-
nia and wool in Norway has been and still is the 
most popular and predominant fibers since the 
ancient times. Both linen and wool hand-woven 
fabrics were used to make national costumes and 
daily clothes in Lithuania and Norway in the 19th 
and early 20th century, only the amount of the 
fabric used was different. Fabric is one of the most 
beautiful arts of national heritage revealing not 
only the skills and artistic sense of an individual 
weaver, but also his/her world-view, traditions 
and customs of the nation. The treasure of this 
craft has survived and it shows that both cultures 
are rich in old traditions of weaving. Besides, from 
the present-day point of view, all the traditions 
of fiber processing, tools and implements used, 
historical information, old photos and pictures 
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skleidžianti Lietuvos ir Norvegijos panašumus ir 
skirtumus.

Linininkystės, avininkystės, naminio linų ir 
vilnų apdirbimo, verpimo ir audimo tradicijos ir 
papročiai yra neatsiejami tiek nuo lietuviškos, 
tiek nuo norvegiškos kultūros. Deja, moderniame 
ir skubančiame šiandienos pasaulyje kultūrinių 
tradicijų kaita yra neišvengiama, šiuo archajiš-
ku amatu plačiai nesidomima, o profesionalių 
verpėjų ir audėjų skaičius taip pat mažėja. Šiuo 
metu tradicinis tekstilinių pluoštų apdirbimas 
ir audimo procesas beveik nebepraktikuojami ir 
nebepritaikomi žmonių buityje ir kasdienybėje, 
priešingai – audimo amatas ir jo gaminiai jau 
kurį laiką išgyvena naują laikotarpį ir yra tapę 
reprezentacinio pobūdžio arba naudojami siaurai 
(proginės dovanos, reprezentaciniai drabužiai, 
pristatymai mugių, festivalių metu, įvairios eks-
pozicijos muziejuose ir pan.), o tradicinės audy-
klos su senovinėmis staklėmis, bet jau modernia 
technika apdirbtu pirktiniu pluoštu ar siūlais 
yra specialiai įrengtos tam skirtose dirbtuvėse. 
Dažniausiai muziejuose žmonių matomi ir atpa-
žįstami su audimu susiję prietaisai yra audimo 
staklės ir verpimo rateliai, o apie visą kitą darbo 
procesą, būtent – koks pluoštas naudotas, kaip jis 
apdirbamas, kaip gimsta siūlas, kaip jis patenka 
į ratelį ir į stakles, dažnas, deja, jau nebežino. Be 
to, šiuolaikinė linininkystė Lietuvoje per pastarą-
jį dešimtmetį ypač sunyko, neatlaikydama eko-
nominių pokyčių ir pasaulinės konkurencijos, o 
Norvegijoje naminį avių ūkį ir vilnų apdirbimą 
taip pat išstūmė XX a. antrojoje pusėje vykę pra-
monės ir ekonomikos pokyčiai. Šiandien abiejose 
šalyse tekstilės gamybos pramonėje nėra naudo-
jami vietoje užauginti pluoštai: Lietuvoje lininiai 
gaminiai yra audžiami iš įvežtinio linų pluošto 
(dažniausiai iš Baltarusijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos) arba jau suverptų tokio pluošto siūlų 
(iš Kinijos); Norvegijoje padėtis panaši – vilnoniai 
gaminiai yra gaminami dažniausiai ne iš vieti-
nių avių vilnų, bet iš importuotų (dažniausiai 
iš Australijos, Naujosios Zelandijos, pietų Euro-
pos). Taigi abi valstybės susiduria su tokiomis 

are great comparative material, which shows 
similarities and differences between Lithuania 
and Norway.

Traditions and customs of flax cultivation, 
sheep breeding, domestic processing of flax and 
wool, spinning and weaving are inseparable from 
Lithuanian and Norwegian cultures alike. Un-
fortunately, changes of cultural traditions are 
inevitable in such a fast changing world: people 
are not greatly interested in this ancient craft and 
the number of professional spinners and weav-
ers is decreasing. Nowadays traditional process-
ing of fibers and the process of weaving are sel-
dom practiced and are not applicable in modern 
household and daily life. On the contrary, the 
craft of weaving and its products have been go-
ing through a new phase for some time now and 
they are transformed into a representative format 
or being used in a narrow niche (presents, best 
clothes, during fairs or festivals, various expo-
sitions in museums, etc.). There are traditional 
weavers’ shops with ancient looms, but industri-
ally processed and imported fibers or yarn in spe-
cially equipped workshops. Spinning wheels and 
weaving looms are the most recognizable items by 
people at the museums, but unfortunately them 
do not know the rest of the process, i.e. what kind 
of fibers were used, how to process it, how yarn 
is made, how it gets into a spinning wheel and 
weaving loom. Besides, modern flax cultivation 
in Lithuania has rapidly decreased in the last 
decade due to economic changes and worldwide 
competition, meanwhile domestic sheep breeding 
and wool processing in Norway were influenced 
by economic and industrial changes in the sec-
ond half of 20th century. Locally grown fibers 
are not used in today’s textile manufacturing 
in both countries: linen in Lithuania is woven 
from imported flax fibers (usually from Belarus, 
France, Belgium, and the Netherlands) or already 
spun yarn (usually from China); wool garments 
in Norway are usually made from imported wool 
fibers or yarn (usually from Australia, New Zea-
land, and South Europe). So, both countries are 
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pačiomis problemomis. Dėl šių priežasčių yra 
svarbu pristatyti tradicinį linų ir vilnų apdirbi-
mą ir audimą, kurių abiejose valstybėse jau nie-
kas nebepraktikuoja taip, kaip prieš šimtmetį ir 
seniau, ir jų niekur tiesiogiai buityje nebepama-
tysime. Tad yra būtina išsaugoti ir atskleisti įdo-
miąją šio amato pusę plačiajai visuomenei, ypač 
jaunajai kartai, aprašant linų ir vilnų apdirbimo 
darbus, naudotus įrankius ir prietaisus, verpimo 
ir audimo procesus, audinių raštus, drabužius ir 
buities daiktus.

Pristatant linų ir vilnų apdirbimo įrankius 
šiame leidinyje, remtasi muziejuose saugomais 
eksponatais, eksponatų nuotraukomis ir temi-
ne literatūra. Linų ir vilnų apdirbimo įrankiai ir 
prietaisai buvo išanalizuoti tarptautinio projekto 
Gaminu ir augu: tradicijos tarp pluošto ir struktū-
ros mokomųjų-tiriamųjų vizitų metu Norvegijoje 
(Norvegijos kultūros istorijos muziejuje Osle) ir 
Lietuvoje (Kernavės archeologinės vietovės mu-
ziejuje). Leidinyje skelbiamos nuotraukos yra iš 
keliolikos įvairių Lietuvos muziejų, atrinktos nau-
dojantis Lietuvos integralia muziejų informavimo 
sistema (LIMIS, prieiga internetu www.limis.lt), 
taip pat iš Norvegijos kultūros istorijos muzie-
jaus fotografijų skyriaus (prieiga internetu www.
digitalmuseum.no). Leidinyje pateiktos įvairios 
patarlės, posakiai (http://www.aruodai.lt/patar-
les/) ir mįslės (http://lkiis.lki.lt/misliu-kartoteka) 
yra atrinktos iš Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto internetinių duomenų bazių. 

Lietuvoje pagrindinė literatūra šia tematika 
siekia tarpukario laikus ir yra iš XX a. antrosios 
pusės: įvairių autorių teminiai straipsniai tarpu-
kario ir karo metais Šiaulių kraštotyros draugijos 
leistame žurnale Gimtasai kraštas (1934–1943 m., 
prieiga internetu www.epaveldas.lt); M. Glem-
žaitės Linų ir vilnų naminis apdirbimas Lietuvoje 
XIX–XX a. pradžioje ir Verpimo ir audimo tradici-
jos Lietuvoje (Iš lietuvių kultūros istorijos, 1959). 
Žurnale Gimtasai kraštas publikuoti straipsniai 
yra ypač aktualūs tradicinės tekstilės gamybos 
problematikai, nes jame yra užfiksuoti tuomet dar 
gyvi, kasdienybėje praktikuoti darbai, naudoti 

facing the same problems. For these reasons, it is 
very important to represent the craft of weaving, 
traditional processing of flax and wool that are 
not practiced anymore as it was done at least one 
hundred years ago and which cannot be seen in 
daily life nowadays. It is important to preserve 
and reveal an interesting side to the public, es-
pecially to the younger generation, by presenting 
flax and wool processing, tools and implements, 
processes of spinning and weaving, patterns of 
fabrics, garments and household items.

The presentation of fiber processing tools in 
this publication is based on exhibits from muse-
ums, photographs and literature related to this 
theme. Processing tools and implements were 
analyzed during the international project Making 
and Growing: Traditions between Fiber and Fabric 
in Norway (Norwegian Museum of Cultural His-
tory) and in Lithuania (Kernavė Archaeological 
Site Museum). The photographs in this publica-
tion are from dozen museums in Lithuania se-
lected by using the Lithuanian Integral Museum 
Information System (Internet access www.limis.
lt) and from the Photography Department of the 
Norwegian Museum of Cultural History (Internet 
access www.digitalmuseum.no). This publication 
includes various old proverbs and phrases (http://
www.aruodai.lt/patarles/), riddles (http://lkiis.lki.
lt/misliu-kartoteka) that were selected using the 
internet databases of the Institute of Lithuanian 
Literature and Folklore.

The main literature on this theme in Lithu-
ania goes back to the interwar period and the 
second half of 20th century: articles by differ-
ent authors in the magazine Gimtasai kraštas 
[Native Land] published by the Šiauliai Society 
of Regional Studies (1934–1943, Internet access 
www.epaveldas.lt); Linų ir vilnų naminis apdirbi-
mas Lietuvoje XIX–XX a. pradžioje and Verpimo 
ir audimo tradicijos Lietuvoje by M. Glemžaitė 
[Domestic Processing of Flax and Wool in Lithu-
ania in the 19th–early 20th century, and Spinning 
and Weaving Traditions in Lithuania] (Iš lietuvių 
kultūros istorijos, 1959). The articles published in 

Dažniausiai muziejuose ma-
tomi ir atpažįstami su siū-
lų gamyba ir audimu susiję 
prietaisai yra verpimo rate-
lis ir audimo staklės. Tačiau 
ar žinote, iš ko ir kaip išgau-
namas pluoštas siūlams 
verpti, kaip siūlai ruošia-
mi austi, kas yra mintuvai, 
brauktuvė, lenktuvas, krije-
lis, nytys, šaudyklė, sprąs-
tis, rintė ir t. t.?  
Spinning wheels and weav-
ing looms are the most 
recognizable items at the 
museums. But do you know 
the rest of the process, i.e. 
what kind of fibers were 
used, how to process them, 
how the yarn is prepared for 
weaving; what is the break-
er, scutcher, niddy noddy, 
skein winders, heddles, 
shuttle, temple, etc.

Linų ir vilnų apdirbimas, 
verpimas ir audimas yra už-
fiksuoti ne tik senose foto-
grafijose, bet ir kino juosto-
se. Įvairiõs XX a. pirmojoje 
pusėje filmuotos medžia-
gos galima rasti Lietuvos 
centrinio valstybės archyvo 
kuruojamoje internetinėje 
svetainėje www.e-kinas.lt ir 
Norvegijos kultūros istorijos 
muziejaus YouTube kanale 
www.youtube.com/user/Fol-
kemuseum 
The processing of flax and 
wool, spinning and weaving 
are captured not only in old 
photographs, but also in 
short films. You can watch 
filmed material visiting the 
website of the Lithuanian 
Central State Archives ww-
w.e-kinas.lt or visiting You-
Tube Channel of the Nor-
wegian Cultural History 
Museum www.youtube.com/
user/Folkemuseum 
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įrankiai, prietaisai, aprašyti daiktai, paaiškin-
ti veiksmai, kurių šiuolaikinis žmogus dažnai 
jau nežino ir nesupranta, o aprašytų etnografi-
nių ekspedicijų metu kalbinti vyresnio amžiaus 
žmonės mena XIX a. antrosios pusės laikus ir 
perteikia to laikotarpio tradicijas ir papročius. 
Beje, šiame žurnale autoriai jau užsimena, kad 
vienas ar kitas senas paprotys yra beišnykstąs 
arba visiškai išnykęs. Tarkime, to meto technikos 
modernėjimas – arkliais varomos linų mynimo 
mašinos, vilnos karšimo mašinos – jau buvo nu-
stelbusios linų mynimo ir brukimo talkas, vilnų 
karšimą šukomis. Taigi iš tokių leidinių galima 
ne tik sužinoti aktualios ir naudingos informaci-
jos šiandienos tyrimams, bet ir gauti žinių apie 
tradicijų ir papročių kaitą prieš beveik šimtmetį.

Pastaraisiais metais Lietuvos regionų muzie-
juose ar bendruomenių centruose vis labiau po-
puliarėja edukacinės programos Lino kelias, ku-
riose žmonės gali susipažinti su pagrindiniais 
linų apdirbimo prietaisais, verpimu, audimu. 
Pavyzdžiui, Ukmergės r. Krikštėnų kaimo ben-
druomenėje jau apie 10 metų yra rengiamos Lino 
kelio edukacinės programos, kuriose dalyvauja 
tiek moksleiviai, tiek suaugusieji iš viso regiono. 
Taip pat tarptautinio projekto Gaminu ir augu: tra-
dicijos tarp pluošto ir struktūros metu (2015–2017 
m.) buvo sukurta mobili paroda-dirbtuvės Siūlo 
kelias apie linų ir vilnų apdirbimą, verpimą ir 
audimą Lietuvoje ir Norvegijoje. Parodoje daly-
viai gali išbandyti visą linų ir vilnų apdirbimo 
procesą, naudotis įrankiais, sužinoti istorinės 
informacijos, bendrauti su meistrais.

Pagrindinė literatūra šia tematika Norvegijoje 
yra siejama su tyrinėtoja Marta Hoffmann, kuri 
XX a. viduryje ir antrojoje pusėje tyrinėjo pluoš-
tų apdirbimą, ypač audimo vertikaliosiomis sta-
klėmis amatą Norvegijoje. Šių tyrimų pagrindu 
buvo išleistos knygos anglų kalba The warp wei-
ghted loom: studies in the history and technology 
of an ancient implement (1964 m. [Vertikaliosios 
audimo staklės: senovinio prietaiso istorijos ir 
technologijų studijos]) ir norvegų kalba Fra fi-
ber til tøy (1991 m. [Nuo pluošto iki audinio]). Kiti 

the magazine Gimtasai kraštas are relevant to 
the problematic topic of traditional textile man-
ufacturing because they recorded implements, 
tools, items, etc. which still exist and are used 
in daily household, and explained work and ac-
tions which people no longer understand. Most of 
these articles were written during ethnographical 
expeditions, so the majority of the elderly people 
who answered the questions remembered the 
times, traditions and customs of the second half 
of the 19th century. What is more, some authors 
of the articles mention that one or another old 
custom is disappearing or has completely disap-
peared. For example, modern techniques of that 
time – flax breaking machines powered by horses, 
wool carding machines – supplanted manual flax 
breaking and scutching and wool carding. So, 
one can gather not only relevant and beneficial 
information for research, but also get information 
about changes of traditions and custom almost 
one hundred years ago. 

In recent years, workshops such as Path of Lin-
en have become quite popular in regional muse-
ums or community centers in Lithuania during 
which people can learn more about processing 
tools, spinning and weaving. For example, they 
Path of Linen have been organized for about ten 
years in the community center of Krikštėnai Vil-
lage, Ukmergė district. Children and grown-ups 
from all over the region attend educational class-
es. In addition, mobile exhibition-workshop Path 
of Yarn was created during the international proj-
ect Making and Growing: Traditions between Fiber 
and Fabric (2015–2017), which is about the pro-
cessing of flax and wool, spinning and weaving 
in Lithuania and Norway. Participants can try all 
the processing process, use tools, learn historical 
information, or chat with artisans.

Meanwhile the main literature on this theme 
in Norway is associated with the researcher 
Marta Hoffmann, who researched the process-
ing of fibers and especially the craft of weaving 
on a warp-weighted (vertical) loom in Norway. 
Drawing on this research she wrote the book The 
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šaltiniai yra norvegų projektai, kurių pagrindinė 
tyrimų sritis – norvegiška vilna, jos apdirbimas 
ir panaudojimas: Nacionalinio vartotojų tyrimų 
instituto kuruojamas projektas KRUS; pavadini-
mas reiškia avies vilnos sruogos formą – garba-
notumą, gofruotumą. Pavadinimu akcentuoja-
mas šiandieninis norvegiškų vilnonių gaminių 
naudojimas, madų tendencijos visuomenėje, vie-
tinių gamintojų įtraukimas į produkcijos gamy-
bą, visuomenės žinių, „kaip atsiranda drabužis“, 
sustiprinimas ir senųjų tradicijų puoselėjimas 
(KRUS 2015). 2015–2016 m. Norvegijos kultūros 
istorijos muziejus įgyvendino projektą TradLab. 
Įgyvendinant jį buvo išleisti trumpi lankstinukai 
norvegų kalba apie tradicinius amatus, senovinį 
vilnų apdirbimą, audimą šioje šalyje.

Lietuvoje ir Norvegijoje kol kas nėra leidinio, 
kuriame būtų pateikta susisteminta tradicinio 
naminio linų ir vilnų apdirbimo Lietuvoje ir Nor-
vegijoje palyginamoji informacija, iliustratyviai 
išdėstomas visas apdirbimo procesas, naudoti 
prietaisai, įrankiai. Taigi šis leidinys gali užpil-
dyti šią nišą abiejose šalyse. Malonųjį skaitytoją 
kviečiame pasinerti į linų ir vilnų apdirbimo kelią 
nuo augalo arba gyvūno iki audinio, išsiaiškin-
ti, kaip ir kokiais įrankiais būdavo išgaunamas 
pluoštas ir verpiami siūlai, kokie darbai buvo 
atliekami ruošiantis austi ir ką gamindavo iš linų 
ir vilnų pluošto, siūlų ir audinių.

Warp Weighted Loom: Studies in the History and 
Technology of an Ancient Implement in English 
(1964) and Fra fiber til tøy (1991 in Norwegian 
[From Fiber to Fabric]). Other sources are proj-
ects implemented in Norway whose main topic is 
Norwegian wool, its processing and usage. First 
of them is the project KRUS which is curated by 
the National Institute for Consumer Research (Its 
title krus means ‘crimp’, ‘bounce’, the shape and 
the main feature of Norwegian wool). The project 
emphasizes the use of modern Norwegian sheep 
wool products, fashion tendencies in society, in-
clusion of local breeders and manufacturers into 
production, reestablishment of the understanding 
of “where clothes come from” and fostering of 
old traditions (KRUS 2015). The second project 
is TradLab, which was implemented by the Nor-
wegian Museum of Cultural History in 2015 and 
2016. As a result, short booklets in Norwegian 
were published about traditional crafts, ancient 
processing of wool, weaving, etc.

There is no publication of systemized compara-
tive information about Lithuanian and Norwegian 
traditional and domestic processing of flax and 
wool with illustrated processes, implements and 
tools in both Lithuania and Norway. Thus, this 
publication can fill this gap in both countries. 
Readers will be able to follow the process of pro-
cessing flax and wool, to find out how and by what 
tools fibers were processed and spun, what work 
was done to prepare for weaving and what was 
produced from fibers, yarn and fabrics.   
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Pagrindiniai pluoštai –  
linas ir vilna

Kai lauke buvau – lingavau, svyravau, kai namo 
parėjau – nuogus apvilkau.

Kailį sunešioja, galvą suvalgo, mėsą laukan išmeta.
Pati nusivelka, o kitą apvelka.
Linelis – rengia, avelė – dengia.
Tai keletas lietuvių liaudies mįslių ir posakių, 

kurie koduoja mintį apie linų ir vilnų teikiamas 
gėrybes žmogui – drabužius visiems metų lai-
kams, apavą, šilumą, buities, namų apyvokos 
daiktus, be šių dalykų, – ir mėsą, odą, pieną, sė-
klas, aliejų. Taigi tiek linus, tiek avis galime lai-
kyti to meto žmonių visapusiškais pragyvenimo 
šaltiniais. Dėl geografinių ir klimatinių sąlygų 
susiklostė taip, kad populiariausi augalinės ir gy-
vūninės kilmės pluoštai Lietuvoje ir Norvegijoje 
buvo linai ir vilnos. Lietuviški ir norvegiški XIX 
a. šventiniai drabužiai buvo siuvami iš lininių 
ir vilnonių audinių. Tiesa, Lietuvoje buvo gero-
kai populiaresni lininiai audiniai, o Norvegijoje, 
atvirkščiai, – vilnoniai. Turbūt nenuostabu, kad ir 
šiandien Lietuvos kraštovaizdį labiau tapatiname 
su mėlynai banguojančiais linų laukais, žmonė-
mis, vilkinčiais lininius marškinius, sukneles, o 
Norvegijos kraštovaizdį – su žaliose kalnų lygu-
mose besiganančiomis avimis ir žmonėmis, dė-
vinčiais šiltus, raštuotus vilnonius megztinius, 
baltame sniego fone. Taigi kuo linų ir vilnų pluoš-
tai yra tokie ypatingi, kokios yra pagrindinės jų 
savybės ir kokia jų istorija abiejose šalyse? 

Linai pasaulyje yra skirstomi į dvi pagrindi-

Be populiariausių linų ir vil-
nų pluoštų, tiek Lietuvoje, 
tiek Norvegijoje buvo naudo-
jami ir kiti augalinės ir gy-
vūninės kilmės pluoštai: ka-
napės, dilgėlės, medvilnė, 
šilkas, kiaulės arba šerno 
šeriai, arklio ašutai (uode-
gos, karčių plaukai). 
Other plant and animal fi-
bers such as hemp, nettle, 
cotton, silk, and bristles of 
pig/boar or horsehair were 
used in both Lithuania and 
Norway in addition to the 
most popular fibers of flax 
and wool.

Main Fibers:  
Flax and Wool

When I was in the field, I swayed and swung, 
when I came home, I dressed the naked ones

Fur is worn, head is eaten and meat is thrown out
She undresses herself and dresses others
Flax dresses and sheep covers
These are several riddles and sayings in Lith-

uanian folklore with an encoded message about 
the good things provided for people by flax and 
wool: clothes for all seasons, footwear, warmth, 
household items and, besides these, meat, leather, 
milk, seeds and oil. Therefore, we can consid-
er both flax and wool as universal resources of 
livelihood. Due to the geographic and climatic 
conditions flax and wool were the most popular 
fibers of plant and animal origin in Lithuania 
and Norway. Lithuanian and Norwegian national 
costumes or Sunday best of the 19th century were 
made from linen and wool fabrics. Linen fabric 
was more popular in Lithuania, while it was wool 
fabric in Norway. Perhaps it is not surprising that 
even today, the Lithuanian landscape is identi-
fied with the fields of blue wavy flax and people 
wearing linen shirts and dresses, while the Nor-
wegian landscape is more identified with sheep 
grazing in green mountain plains and people 
wearing warm, patterned wool sweaters in the 
background of white snow. Therefore, why are 
fibers of flax and wool so important, what are 
their main features and what were they in the 
past in both countries?
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nes grupes: sėklinius (aliejinius) ir pluoštinius. 
Iš esmės jie skiriasi stiebo ilgiu, žiedo spalva ir 
augimo laiku. Sėklinių linų stiebas yra žemas, 
šakotas, o žiedas dažniausiai baltas. Pluoštinių 
linų stiebas yra ilgas, siekia daugiau nei 70 cm, 
tiesus, nešakotas, o žiedas dažniausiai yra mėly-
nos spalvos. Būtent pastarieji linai, skirti pluoštui 
išgauti, ir puošdavo Lietuvos laukus vasaromis 
(1 pav.). Sėkliniai linai bręsta ilgiau, jų derlius nu-
imamas vėliau nei pluoštinių, taip pat jiems rei-
kia aukštesnės temperatūros subrandinti sėklas 
(2 pav.). Viena pagrindinių lininių audinių savy-
bių yra pastovios kūno temperatūros išlaikymas, 
t. y. karštesniu oru lininis drabužis vėsina, o vė-
sesniu oru – šildo. Be to, lininiai audiniai greitai 
džiūsta. Nuo seno linai naudoti ne tik tekstilės 
gamyboje, bet ir kaip maisto, kosmetikos šalti-
nis: linų sėmenys ir iš jų spaudžiamas aliejus yra 
vertinami dėl žmogaus organizmui reikalingų 
maistinių medžiagų, padeda puoselėti odą, plau-
kų grožį (3 pav.).

Lietuvoje linai auginami nuo seniausių laikų. 
Kada tiksliai linai pradėti sėti Lietuvos teritorijoje, 
nustatyti sunku. I–XII a. datuojamuose laidojimo 
paminkluose yra randama tiek lininių, tiek vil-
nonių audinių fragmentų (Pečeliūnaitė-Bazienė, 
2004). Rašytinių šaltinių duomenimis, XVI a. lie-
tuviai augindavo daug linų, verpdavo, ausdavo, 
siūdinosi drabužius, o kas likdavo nuo derliaus ir 
nepanaudotų audinių, siųsdavo parduoti į Rygą 
ar Karaliaučių, o iš ten – į Nyderlandus. Taip pat 
linų sėmenimis ir pluoštu valstiečiai mokėjo 
duoklę dvarininkams. Be to, Žemaitija, šiaurės 
ir šiaurės rytų Lietuva iki Pirmojo pasaulinio karo 
buvo pagrindinė pramoninio pluošto ir sėme-
nų gamybos teritorija carinėje Rusijoje (Skuodo 
krašto..., p. 3).

Tarpukariu linininkystė Lietuvoje buvo pro-
duktyviai plėtojama ir Lietuva buvo viena iš pir-
maujančių valstybių pasaulyje pagal auginamų 
pluoštinių linų kiekį. 1924–1925 m. linai sudarė 
apie 25–27 proc. viso Lietuvos eksporto (Janso-
nas, 1927:1). Šiaurės Lietuvoje geras sėjėjas 100 
kg sėmenų apsėdavo 1 ha žemės plotą. Iš 1 ha 

Ilgūnėliai. Taip anksčiau Lie-
tuvoje buvo vadinami aukš-
tastiebiai pluoštiniai linai.
Ilgūnėliai: this is how fi-
brous flax was called in Lith-
uania. The closest meaning 
would be “the long ones”.

Flax is divided into two main groups all over 
the world: linseed flax (oil) and fibrous flax. The 
biggest differences between them are the length 
of the straw, the color of flowers and growth time. 
The stem of linseed flax is low, branchy and flow-
ers are usually white, while the stem of fibrous 
flax is at least 70 cm tall, slender, straight, has 
no branches and flowers are usually blue. Exactly 
this fibrous blue-blooming flax grew in the fields 
of Lithuania each summer (Fig. 1). The maturing 
time of linseed flax is longer, its harvesting is 
done later, and it needs a higher temperature for 
the seeds to mature (Fig. 2). One of the main fea-
tures of linen fabric is to maintain a stable body 
temperature, i.e., linen garment cools the body 
when the weather is hot and warms when it is 
chilly. What is more, linen fabrics dry fast. Flax 
has been used not only for textile manufacturing, 
but also as a source of food or cosmetics since 
old times: linseed and oil pressed from them are 
valuable nutrients, which are necessary for the 
human organism; they are also good for the skin 
and hair (Fig. 3).

Flax has been grown in Lithuania since old 
times. It is hard to establish when exactly flax 
appeared in Lithuania. Both linen and wool fab-
rics were found in burial grounds dated back to 
100–1200 AD (Pečeliūnaitė-Bazienė, 2004). Ac-
cording to the written sources of the 16th century, 
Lithuanians grew a lot of flax used to spin, weave 
and sew garments. The remains of harvest and 
surplus fabrics were taken to be sold in Riga or 
Kaliningrad and from there to Holland. Moreover, 
peasants paid the landlord with flax and linseed. 
Besides, northwestern (Žemaitija), northern and 
northeastern parts of Lithuania were the main 
areas for cultivating linseed and fibrous flax in 
tsarist Russia until the First World War (Skuodo 
krašto..., p. 3). 

During the interwar period, flax cultivation 
was intensely developed and Lithuania was one 
of the leading countries by the volume of flax 
grown in the world. Fibrous flax amounted to 
25-27 % of the total Lithuanian export in 1924 and 
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vidutinio linų derliaus ploto ūkininkas išgauda-
vo apie 800 kg pluošto ir tiek pat sėmenų (Jan-
sonas, 1927:1). Įvairios kokybės išdirbto pluošto 
ir pakulų kainos svyravo nuo 1 iki 4 litų už 1 kg 
(Kur linus verpti..., apie 1933). Daugeliui žmonių 
tai buvo jeigu ne pagrindinis, tai vienas iš svar-
besnių pragyvenimo šaltinių. XX–XXI a. pradžios 
linų pasėlių kiekio kaita Lietuvoje yra labai iš-
kalbinga ir, deja, atspindi linininkystės tradicijų 
nykimą. Pagal Lietuvos žemės ūkio ministerijos 
duomenis, 1926–1939 m. pluoštinių linų pasėliai 
sudarė apie 80 000–100 000 ha, 1970 m. – 43 700 
ha, 1980 m. – 37 500 ha, 1990 m. – 22 300 ha, 1993 
m. – 4 500 ha, 2000–2003 m. – 9 000–10 000 ha, 
2004 m. – 5 500 ha, 2006 m. – 2 200 ha, 2007 m. – 
500 ha, 2009 m. – 34 ha, 2010 m. – 12 ha, 2011 
m. – 36,44 ha, 2012 m. – 8,38 ha, 2015 m. – 370 
ha, 2016 m. – 244 ha. Kaip matome, per pastarąjį 
šimtmetį linininkystės būklė pasikeitė iš esmės.

Tiksliai nėra žinoma, kada linai pradėti augin-
ti Norvegijoje. Linų sėmenų buvo rasta archeolo-
ginių tyrinėjimų metu gyvenvietėse, datuojamose 
Didžiojo tautų kraustymosi laikotarpiu (V–VI a.), 
o ankstyviausi patvirtinti šaltiniai, kuriuose 
kalbama apie linų pluošto verpimą, siekia vidur- 
amžius. XIII a. vyskupo Jono krikščioniškame 
teisyne minimi papildomi mokesčiai už nesu-
verptus linus ir kanapes. Sunku pasakyti, kaip 
plačiai pluoštinių linų auginimas buvo paplitęs 
vėlesniais laikais. Tiesa, didžioji linų kiekio dalis 
būdavo atvežtinė. Centrinėje Rusijoje, Lenkijoje 
ir Pabaltijo šalyse linai išaugdavo aukšti ir iš jų 
būdavo išgaunamas kokybiškas pluoštas, tad Da-
nija ir Norvegija importuodavo linų pluoštą iš šių 
vietovių nuo XVIII a. iki pat XX a. vidurio (Helbæk, 
1959). Importuojami linai buvo perkami negalu-
tinai išdirbti: pluoštą prieš verpiant dar reikė-
davo iššukuoti. Būtent tai ir paaiškina priežastį, 
kodėl daugelyje Norvegijos vietovių taip gausiai 
yra randama linų šukų, o ne kitų linų apdirbimo 
įrankių. Norvegijoje dirbamos žemės būta mažai 
ir linai čia konkuravo su grūdinių kultūrų auga-
lais, todėl linų auginimas nebuvo taip paplitęs ir 
toks svarbus kaip kaimyninėse šalyse. Visų pirma 

1925 (Jansonas, 1927:1). At the beginning of 20th 
century, it took an experienced farmer 100 kg lin-
seed for one hectare of land in northern Lithuania. 
About 800 kg of fibers and the same amount of 
linseed were produced from one hectare of aver-
age harvest (Jansonas, 1927:1). The price of tow 
and processed fibers of different quality ranged 
from one to four litas [the Lithuanian currency 
until 1 January 2015] per kilogram (Kur linus verp-
ti..., apie 1933). It was one of the main sources of 
livelihood for most people. During the 20th and 
the beginning of 21st century, the change in the 
area under flax crops is impressive and unfortu-
nately reflects the disappearance of flax growing 
traditions. According to the data of the Ministry 
of Agriculture of the Republic of Lithuania, land 
under flax crops amounted to about 80–100 000 
ha in 1926–1939, 43 700 ha in 1970, 37 500 ha in 
1980, 22 300 ha in 1990, 4 500 ha in 1993, 9 000-
10 000 ha in 2000–2003, 5 500 ha in 2004, 2 200 
ha in 2006, 500 ha in 2007, 34 ha in 2009, 12 ha 
in 2010, 36,44 ha in 2011, 8,38 ha in 2012, 370 ha 
in 2015, 244 ha in 2016. As we see, the situation 
of flax cultivation has changed drastically over 
the last 100 years.

It is not known when flax cultivation started 
in Norway. During archaeological excavations, 
linseed was found in settlements dated back to 
the Migration period (5th–6th century) and the 
first written sources about spinning of flax fibers 
are dated back to the Middle Ages. Additional 
taxes for unspun flax and hemp are mentioned 
in the Christian Code of Canon Law of Bishop 
John dated back to the 13th century. It is hard 
to say how widely flax cultivation was spread 
in the later period of history. The biggest part of 
flax was imported into the country. Flax grew 
with long stem and high quality fibers in Central 
Russia, Poland and the Baltic States, so Denmark 
and Norway have been importing flax from these 
regions since the 18th century until the middle of 
the 20th century (Helbæk 1959). Flax was import-
ed not completely processed and it was to be heck-
led before spinning. For this reason, hackles are 
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linai buvo auginami asmeniniam naudojimui ir 
tik keletas kaimų užaugindavo perteklių, iš kurio 
gaudavo papildomų pajamų.

XVIII a. pabaigoje žemdirbių asociacijos ra-
gino užsiimti linininkyste, jų pavyzdžiu sekė 
ir kitos Norvegijos ir Danijos institucijos. Aso-
ciacijos aprūpindavo ūkininkus sėmenimis, 
dalydavo patarimus susidomėjusiems, skir-
davo premijas pažangiausiems. Norvegijoje 
linų auginimo ir importo mastai buvo didžiau-
si XIX a. 3-iajame dešimtmetyje ir po 1825 m. 
linus išstūmė naujas importinis pluoštas –  
medvilnė. Šiam pluoštui auginti reikėjo mažiau 
darbo sąnaudų, taigi jis buvo pigesnis ir labai 
greitai išpopuliarėjo. Pilietinio karo Amerikoje 
metais medvilnės importas šiek tiek sumenko ir 
Norvegijoje vėl tapo populiarūs linai. Linų augi-
nimas yra minimas 1870 m. Valstybės finansinėje 
ataskaitoje, tačiau vėliau apie linus nėra jokios 
informacijos. XX a. 4-ajame dešimtmetyje vėl po-
puliarėjo linų auginimas, paskatintas Žemdirbių 
asociacijos vykdomos ekonominės nepriklauso-
mybės politikos. Antrojo pasaulinio karo metais 
naminis linų auginimas ir apdirbimas vėl tapo 
aktualus, tačiau didesnės reikšmės jau niekada 
ir neįgavo (Hoffmann, 1991:29ff).

Vietinės Norvegijos avys yra vadinamos 
gammenorsk spælsau (senoji norvegiška spelsau 
veislė) (4 pav.). Šios veislės avys yra trumpauode-
gės, gali būti tiek su ragais, tiek be ragų, įvairių 
spalvų ir atspalvių (balta, ruda, melsva, juoda) 
ir yra kilusios iš šiaurės Europos trumpauode-
gių avių grupės, kuri Norvegijoje gyvuoja nuo 
akmens amžiaus. Jų vilna yra dvisluoksnė. Šiuo-
laikinės ilgauodegės Norvegijos avys yra kilusios 
iš sukryžmintų vietinių ir britiškų avių veislių, 
kai britiškosios buvo įvežtos į Norvegiją XVIII a., 
o masiškai pradėtos kryžminti XIX a. pabaigoje. 
Šių mišrūninių avių vilna yra vienasluoksnė ir 
švelni, o pačios avys yra didesnės ir mėsinges-
nės. Šiandien senosios veislės avys sudaro apie 
15 proc., o vėlyvesnės – apie 85 proc. visų Norve-
gijos avių populiacijos. Tarp 85 proc. daugumą 
sudaro norvegiškos baltos avys, taip pat tokios 

Aukštas ąžuolėlis ant 
viršūnės burbuolėlė. 
Kas? (linas) 
Tall little oak stands  
with a seedpod on the 
top. What is it? (flax) 
 
Sala bėga, bala kruta.  
Kas? (avis) 
Island runs and puddle 
moves. What is it? 
(sheep)

found mostly among other flax processing tools in 
Norwegian villages. There was a small amount of 
farmland in Norway and flax had to compete with 
cereals. That is why the cultivation of flax was 
not as popular and important as in neighboring 
countries. Flax was grown for personal needs in 
the first place and only a few villages planted a 
surplus of flax to earn extra money.

 Associations of agriculturalists encouraged 
the cultivation of flax at the end of 18th century, 
so did other Norwegian and Danish institutions. 
They provided linseed and advised people who 
were interested in this field; they also awarded 
the most progressive flax growers. The peak of 
flax cultivation in Norway was achieved in the 
1820s. A new fiber – cotton – showed up after 
1825 and replaced flax. Cotton needed much less 
work expenditure, which made it cheaper and 
very popular. Import of cotton decreased a lit-
tle bit during the Civil War in America and flax 
became popular again. The cultivation of flax is 
mentioned in a Financial State Report in 1870 but 
after that, there are no records of it at all. There 
was a slight return of domestic flax cultivation 
in the 1930s because the ideology of economic 
independence was encouraged by the Association 
of Agriculturalists. The cultivation of flax for do-
mestic needs became relevant again during the 
Second World War but it never gained a bigger 
importance in the country (Hoffmann 1991:29ff).

The local Norwegian sheep are called Gam-
mel Norsk Spælsau, which is the Old Norwegian 
Spelsau breed (Fig. 4). These sheep have short 
tails and can have horns. Their flece is of several 
colors and shades: white, brown, blue or black. 
They originated from the Northern European 
short-tailed sheep breed, which has been living 
in Norway since the Stone Age. The wool of this 
breed is two-layered. Modern long-tailed Nor-
wegian sheep originated from sheep interbred 
between local and British sheep, when the lat-
ter were brought to Norway in the 18th century 
and started to interbreed in the late 19th century. 
Wool of these sheep is one-layered and soft, the 
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retos mišrūninės veislės kaip dalasau, rygjasau 
ir steigarsau (Hoffmann, 1991). 

Iki XIX a. senosios norvegiškos spel-
sau veislės avys buvo laikomos kiekvie-
name ūkyje. Pagrindinis šios avių veislės 
bruožas yra dvisluoksnė vilna: išorėje šiurkš-
tus ir ilgas pluoštas, o po juo, prie odos, –  
švelnus ir trumpas. Viršutinis sluoksnis apsau-
go avį nuo atšiaurių klimatinių sąlygų (šaltis, 
vėjas, sniegas, lietus), o apatinis yra panašus į 
šiuolaikinių avių vilną. Nukirpus avį, skirtingų 
sluoksnių pluoštai būdavo atskiriami ir naudo-
jami skirtingos paskirties gaminiams: šiurkštus 
viršutinis – prastesniems laivybos ir buities daik-
tams, švelnus apatinis – drabužiams, užtiesa-
lams, apklotams. Kita avies vilnos savybė yra 
pluošto nelygiagretumas, t. y. pluoštas nėra ilgas 
ir pavieniai plaukeliai yra išsidraikę į skirtingas 
puses. Norint vilnos pluoštą padaryti lygiagretų, 
kad visi plaukeliai sugultų lygiai, ir suverpti sti-
prius, netrūkinėjančius siūlus, vilną būtina iš-
karšti (iššukuoti). Vilna yra vienas praktiškiausių 
ir geriausių natūralių pluoštų ne tik dėl to, kad ją 
galima velti, suverpti įvairaus storio siūlus, bet 
ypač dėl savybės išlaikyti didelį kiekį drėgmės, 
kuri palaiko pastovią kūno temperatūrą, ir tuo 
pačiu metu nesugerti vandens, t. y. vanduo lašais 
nuvarva nuo vilnonio audinio. Taip pat vilnonis 
audinys nesiglamžo. Būtent dėl šių savybių vil-
na buvo ypač vertinama vikingų laivybos srityje: 
drabužiai buvo praktiški tiek šiltuoju, tiek šaltuo-
ju metų laiku, o vilnonės burės greitai nesušlap-
davo, lengviau pasiduodavo vėjui. 

Vietinės Lietuvos avys yra vadinamos šiurkš-
čiavilnėmis (5 pav.). Šios veislės avys yra trum-
pauodegės, gali būti tiek su ragais, tiek be ragų 
(bet dažniau patinai yra raguoti, o patelės – ne), 
įvairių spalvų (balta, gelsva, ruda, juoda) ir yra 
kilusios iš šiaurės Europos trumpauodegių avių 
grupės, taip pat Pomeranijos ir Lenkijos ilgos 
plonos uodegos avių (Zapasnikienė, 2004:3). Iki 
XIX a.–XX a. pradžios Lietuvoje jos augintos kie-
kviename ūkyje. XIX a.–XX a. pradžioje buvo iš-
vesta lietuviškų juodgalvių avių veislė, kergiant 

Iš avies odos išsiskiria rie-
balai ir nusėda ant vilnų. 
Būtent jie suteikia avims 
specifinį kvapą. Šie rieba- 
lai –lanolinas (lot. lana – vil-
na + ol(eum) – aliejus) – yra 
išgaunami iš vandens, ku-
riame plautos nukirptos avių 
vilnos. Nuo seno tai yra pui-
ki medicinos ir kosmetikos 
priemonė.  
The skin sheep excretes 
grease, which stays on wool 
and gives that specific smell 
to the animal. This grease 
called lanolin (Latin lana – 
wool + ol(eum) – oil) is ex-
tracted from the water after 
washing sheared wool. It 
has been a great medical 
and cosmetic remedy since 
old times.

Dėl panašių klimatinių sąly-
gų Lietuvoje ir Norvegijoje 
buvo auginamos panašios 
avių veislės, priklausančios 
šiaurės Europos trumpauo-
degių avių grupei. Šių avių 
išskirtinis bruožas – dvi- 
sluoksnė vilna: prie odos yra 
trumpas ir švelnus pluoštas, 
o išorėje – šiurkštus ir ilgas 
pluoštas. 
Similar sheep breeds lived 
in both Lithuania and Nor-
way due to the similar cli-
mate conditions. These 
breeds belong to the group 
of the Northern European 
short-tailed sheep, whose 
exclusive feature is two-lay-
ered wool with long and 
coarse fibers on the outside 
and short and soft fibers on 
the inside.

animals are bigger and fleshier. Today the old 
breed accounts for 15% and the new breed – for 
85% of all the population of Norwegian sheep 
(Hoffmann 1991). Norwegian white sheep and 
such rare breeds as Dalasau, Rygjasau and Stei-
garsau account for the biggest part among those 
85% of modern sheep. 

Sheep of the Old Norwegian Spelsau breed 
were on each farm in the 19th century. The main 
feature of these sheep is two-layered wool, i.e. 
rough and long fibers outside and short and soft 
fibers inside, near the skin. The outside layer pro-
tects sheep from the weather (cold, wind, snow, 
rain), and the under layer is very similar to the 
wool of the present breed sheep. Fibers of differ-
ent layers were separated after cutting the wool. 
Both fibers were spun and woven, and used for 
products for different purpose: the outside rough 
fiber was used for make items of seafaring and 
household, and the inside soft fiber for clothing, 
cloths, sheets, etc. Another feature of wool is that 
it the fibers are not long and individual hairs are 
untidy. Wool must be combed or carded in order 
to make fibers parallel and to spin strong and 
unbreakable yarn. Wool is one of the best and 
the most practical natural fibers not just that it 
can be fulled or spun yarn of various thinness 
and thickness, but also especially for its feature 
to hold a large amount of humidity which keeps 
the body temperature stable. At the same time, 
it water repellent, i.e., water drops fall off wool 
fabric. Besides, wool fabric does not wrinkle. 
These features were especially appreciated by 
Vikings in ancient seafaring: clothes were prac-
tical during both warm and cold seasons, and 
woollen sails did not get wet quickly and easily 
caught the wind. 

Local Lithuanian sheep are called coarse-wool 
sheep (Fig. 5). They have a short tail, can have 
horns (mainly rams) or have no horns, and their 
fleece can be white, yellow, brown, and black. 
They originated from the north European group 
of short-tail sheep and Pomeranian and Polish 
long-thin-tail sheep (Zapasnikienė 2004:3). They 
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vietines šiurkščiavilnes ir įvežtines angliškas ir 
vokiškas avis (Glemžaitė, 1959:283) (6 pav.). Šiuo 
metu abi šios avių veislės yra įtrauktos į Lietuvos 
ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo 
sąrašą (Lietuvos ūkinių gyvūnų..., 2008). Lietu-
vos šiurkščiavilnėms avims taip pat yra būdin-
ga dvisluoksnė vilna: išorėje – šiurkštus ir ilgas 
pluoštas, o po juo, prie odos, – švelnus ir trumpas.

Iš esmės linų ir vilnų apdirbimas, verpimas 
ir audimas, taip pat šiems procesams naudojami 
prietaisai, įrankiai ir technikos visame pasaulyje, 
taigi Lietuvoje ir Norvegijoje, buvo panašūs, tik 
skyrėsi naudojamų įrankių formos, konstrukcija, 
dydžiai, pagaminimo medžiaga, puošyba, spal-
vos, žmonių įpročiai, vietinės mados, ekonominės 
sąlygos ir pan. Linams apdirbti reikėdavo skirti 
daugiau laiko ir turėti įvairesnių įrankių, negu 
vilnoms apdirbti. Senovinį linų apdirbimo pro-
cesą sudarė linų sėjimas, prireikus – piktžolių 
ravėjimas linams augant, rovimas, džiovinimas 
lauke arba žardininke lauko sąlygomis, galvučių 
su sėmenimis nušukavimas, stiebų mirkymas 
arba klojėjimas, džiovinimas jaujoje prie kros-
nies, mynimas, braukimas ir šukavimas. Vilnos 
apdirbimas buvo kiek paprastesnis ir susidėjo iš 
avių kirpimo, vilnų rūšiavimo pagal kokybę, jų 
plovimo, džiovinimo ir karšimo. Verpimas, pa-
siruošimas austi ir audimas būdavo tokie patys, 
kaip ir apdirbant linus, tik skirdavosi įrankių for-
mos ar konstrukcijos. Tad kviečiame panagrinėti 
linų ir vilnų apdirbimą, verpimą ir audimą, taip 
pat rasti Lietuvos ir Norvegijos tradicijų ir papro-
čių panašumus ir skirtumus.

 

were bred on every farm in Lithuania during the 
19th century and early 20th century. Another 
breed – Lithuanian blackhead sheep – was bred 
from the local coarse wool sheep and imported 
English and German sheep during the 19th and 
early 20th century (Glemžaitė 1959:283) (Fig. 6). 
Both breeds are included in the list of the pres-
ervation of the genetic resources of Lithuanian 
farm animals (Lietuvos ūkinių gyvūnų..., 2008). 
Both Lithuanian coarse wool sheep and the Nor-
wegian Spelsau breed sheep have two-layered 
wool: coarse and long fibers outside and soft and 
short fibers under it, near the skin.

Essentially, wool and flax processing, tools 
and devices as well as the techniques applied 
were similar all over the world, including Lithua-
nia and Norway. The main differences are shapes, 
structure, size, material, decorations, colors, hab-
its of people, local fashion, economical conditions, 
etc. Flax processing was more complex than wool 
processing, it required more time and tools. Old 
domestic processing of flax consisted of planting, 
weeding if necessary, pulling, and drying in the 
fields or on poles, rippling of seedpods, water or 
dew retting, drying indoors, breaking, scutching 
and heckling. Wool processing was much simpler 
and included sheep shearing, washing, drying, 
sorting wool by quality, carding and combing. 
Spinning, preparation for weaving and weaving 
were the same in both countries with a difference 
in shape and structure of tools. The next chapter 
explores the processing of flax and wool, spin-
ning and weaving, pointing out similarities and 
differences between traditions and customs of 
Lithuania and Norway.
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1 pav. 
Žydintis linų laukas. 2005 m. 
Upytė, Panevėžio r., Lietuva. 
© Fotografavo dr. Sofija Jan-
kauskienė, Lietuvos agrari-
nių ir miškų mokslų centras, 
Upytės bandymų stotis, Pa-
nevėžio r. 
Fig. 1 
Field of flowering flax. 2005. 
Upytė, Panevėžys region, 
Lithuania. © Photographer 
Dr. Sofija Jankauskienė, Li-
thuanian Research Centre 
for Agriculture and Forestry, 
Upytė Research Station, Pa-
nevėžys region. 

2 pav. 
Linų galvenos su sėmenimis. 
2013 m. Upytė, Panevėžio r., 
Lietuva. © Fotografavo dr. 
Sofija Jankauskienė, Lietu-
vos agrarinių ir miškų moks-
lų centras, Upytės bandymų 
stotis, Panevėžio r. 
Fig. 2. 
Flax seedpods. 2013. Upy-
tė, Panevėžys region, Lithu-
ania. © Photographer Dr. 
Sofija Jankauskienė, Lithu-
anian Research Centre for 
Agriculture and Forestry, 
Upytė Research Station, Pa-
nevėžys region.

3 pav. 
Linų sėmenys. 2016. Lietu-
va. © Marija Kajotienė. 
Fig. 3. 
Flax linseeds. 2016. Lithua-
nia. © Marija Kajotienė. 
 
4 pav. 
Norvegijos vietinės šiurkš-
čiavilnės avys. © Norvegijos 
kultūros istorijos muziejus. 
Inv. nr. NF.28047-020. Foto-
grafas nežinomas.  
Fig. 4. 
Norwegian local coarsewo-
oled sheep. © Norwegian 
Museum of Cultural History. 
Inv. no. NF.28047-020. Un-
known photographer. 

 

 
5 pav. 
Lietuvos vietinės šiurkščia-
vilnės avys. © Individualus 
avių ūkis Belvederis. 
Fig. 5. 
Lithuanian local coarsewoo-
led sheep. © Individual she-
ep farm Belvederis.

6 pav. 
Lietuvos juodgalvės avys. 
©Lietuvos sveikatos moks-
lų universitetas, Gyvulinin-
kystės institutas, Lietuvos 
ūkinių gyvūnų genetinių iš-
teklių apsaugos koordinavi-
mo centras. 
Fig. 6. 
Lithuanian blackheaded 
sheep. © Lithuanian Uni-
versity of Health Sciences, 
Institute of Animal Science, 
Coordination Center of Lith-
uanian Farm Animal Genetic 
Resources.

/1/

/3/

/2/

/5/

/6//4/
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Linų apdirbimo procesas.  
Įrankiai ir prietaisai

Lino augalas ir lininiai audiniai yra neatsiejami 
lietuviškos kultūros ir tautosakos elementai. 

Mėlynažiedžiai banguojantys laukai ir išaustų 
drobių balinimas pievose vasarą simbolizuoja 
ilgo, visus metus trunkančio ir kasmet pasikarto-
jančio proceso pradžią ir pabaigą. Linai, linų ap-
dirbimas: verpimas ir audimas, lininiai gaminiai 
yra apdainuojami liaudies dainose, užkoduojami 
mįslėse, minimi posakiuose, patarlėse, pasakose, 
padavimuose, o svarbiausia – lydi žmogų visą jo 
gyvenimą nuo gimimo iki mirties. Žodžiai balta 
lino drobė turi ypatingą, sakralią reikšmę: lino 
drobė gaubia kūdikį lopšyje, juosia jaunosios 
galvą vestuvių dieną, lininiai audiniai kraičio 
skrynioje keliauja kartu su nuotaka į naujus vyro 
namus ir įrodo jos meistriškumo lygį, velionis 
prausiamas lininiu rankšluosčiu, lininės drobės 
naudojamos per laidotuves. Žvelgiant iš mitolo-
ginės pusės, linas tarsi gimsta du kartus – kaip 
augalas ir kaip drobė. Esminis procesas tarp šių 
dviejų gimimų yra lino augalo transformacija 
į lininį audinį. Šis virsmas yra dvejopas. Visų 
pirma, tai yra kasdienis, buitinis darbas, pasi-
kartojantis kasmet, atliekamas su tam tikrais 
apdirbimo įrankiais ir prietaisais. Kita vertus, 
šis virsmas įgauna perkeltinę prasmę, nes tam, 
kad audinys gimtų, augalas turi mirti (turi būti 
nužudomas). O būtent tai ir atsispindi visame 
linų apdirbimo procese – kuo smarkiau linas yra 
mušamas, daužomas (užmušamas), tuo yra iš-

Flax Processing:  
Tools and Implements

Flax plant and linen fabrics are inseparable el-
ements from Lithuanian culture and folklore. 

Blue wavy fields and bleached woven fabrics in 
meadows in summer symbolize the beginning 
and the end of a yearlong and annually repeated 
process. There are folklore songs about the pro-
cess of flax and its processing, spinning, weaving 
and linen products, which is encoded in riddles, 
phrases, fairytales, and most importantly – all 
of it follows a person through all his / her life 
from birth to  death. White linen has a figura-
tive and sacred meaning: it covered the baby in 
a cradle, was worn round the head of the bride 
as a veil on the wedding day, linen fabrics in the 
dowry chest travelled together with the bride to 
her husband’s house and demonstrated her level 
of mastery; the dead were washed with a linen 
towel, linen was used during funerals. From the 
mythological point of view, flax is born twice – 
as a plant (flax) and as a fabric (linen). The main 
process between these two births is the transfor-
mation of flax into linen. This transformation is 
dual. First, it is everyday work repeated every 
year with the necessary tools and implements. 
On the other hand, this transformation takes a 
figurative meaning because the plant must die 
(or must be killed) in order to let linen be born. 
And exactly the latter is reflected in flax process-
ing – the more and the harder the flax is beaten 
(killed), the higher quality of flax and linen is (the 
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gaunama aukštesnė lino pluošto ir audinio ko-
kybė (gimimas). Iš esmės linų apdirbimo darbai 
yra susiję su neigiamais veiksmais, keliančiais 
skausmą: linai yra išraunami; jie pūva, rūgsta, 
kai yra mirkomi arba klojėjami; mynimo metu jų 
stiebai yra sulaužomi į smulkius gabalėlius (spa-
lius); stipriai braukiami, daužomi, kad išbyrėtų 
paskutiniai spaliai; pešami šukuojant (šukose 
lieka pakulos); kuo smarkiau išaustas audinys 
yra trankomas, daužomas ar tapšnojamas plovi-
mo, balinimo, lyginimo metu, tuo jis yra tvirtes-
nis, baltesnis, gražesnis, geresnis. Ne veltui linų 
apdirbimo kelias žemaitiškai dar yra vadinamas 
lino mūka – kančia, kurią turi iškęsti lino augalas, 
tapdamas audiniu. 

Lietuvoje ir Norvegijoje senovinis linų apdir-
bimo procesas prasidėdavo linų sėjimu, jiems 
augant buvo ravimos piktžolės, vėliau buvo atlie-
kami šie darbai: rovimas, džiovinimas lauke arba 
žardininke lauko sąlygomis, galvučių su sėmeni-
mis nušukavimas, stiebų mirkymas arba klojėji-
mas, džiovinimas jaujoje prie krosnies, mynimas, 
braukimas ir šukavimas. Tam buvo reikalingi 
žardas arba žardininkas, šukuotis, linmarka ar 
pieva, jauja su krosnimi, mintuvai, brauktuvė ir 
įvairios šukos, šepečiai.

Linų sėjimas, augimas, rovimas, 
galvučių šukavimas ir sėmenų kūlimas, 
džiovinimas lauke arba žardininke

Linams sėti iš esmės tinka bet kokia dirva, ta-
čiau norint išgauti aukštos kokybės pluoštą, 

tinkamiausia dirva yra smėlis ar molis su juodže-
miu, o netinkamiausia – durpynai ir šaltos dirvos 
dėl negilaus gruntinio vandens, neleidžiančio 
tinkamai išsivystyti šaknims, ir kalkinga dirva, 
iš kurios augalui sunku pasisavinti reikalingas 
maistines medžiagas (Jansonas, 1927:2). Šiuo at-
žvilgiu derlingiausi pasėliai yra šiaurės Lietuvoje, 
o nederlingiausi – pietų Lietuvoje. Be to, Lietu-
vos klimatas yra palankus linams auginti ir ap-
dirbti dėl tinkamo kritulių kiekio ir saulėtų die-
nų skaičiaus šiltuoju metų laiku. Dėl skirtingų 
geografinių ir klimatinių Norvegijos sąlygų, linai 

Lietuvių tautosakoje linų 
apdirbimo kelias yra vadina-
mas „lino mūka“, reiškiantis 
lino kančią, skausmingą ke-
lią nuo žydinčio, žaliuojan-
čio augalo iki baltos drobės. 
Žvelgiant iš mitologinės 
pusės, linas tarsi gimsta du 
kartus – kaip augalas ir kaip 
audinys. 
The process of flax process-
ing is called the suffering of 
flax in Lithuanian folklore, 
which means the hard pro-
cess flax goes through from 
a green, flowering plant to 
white linen. From the myth-
ological point of view, flax is 
born twice – as a plant (flax) 
and as a fabric (linen).

Linas – dengia, linas –  
rengia, linas – perša ir  
vestuves rengia.
Flax covers, flax dresses, 
flax acts as a matchmaker 
and arranges [dresses]  
weddings. 
 
Linas trumpas žodis, 
bet mūka ilga 
Flax is a short word, but 
its suffering is long. 
 
Iš juodų linelių 
balta drobelė. 
Black flax becomes 
white linen.

birth). Processing flax is essentially associated 
with negative actions which cause pain: flax is 
pulled; it rots and ferments during water or dew 
retting; stems are broken into small pieces (boon 
or chaff) during the breaking process; they are 
scutched and strongly beaten in order to get rid 
of boon; and  plucked during heckling (tow is 
left in the hackle). The harder the woven fabric 
is pummelled during the processes of washing, 
bleaching or mangling, the more it is firmer, whit-
er, better quality and more beautiful. Therefore, 
there are many reasons why flax processing in 
the Lithuanian language is called mūka mean-
ing ‘suffering’ which flax must endure in order 
to become linen.

Old domestic processing of flax consisted of 
planting, weeding, pulling, and drying in the 
fields or on poles, rippling of seedpods, water 
or dew retting of stems, drying indoors near the 
furnace in the threshing barn, breaking, scutch-
ing and heckling. It requires such tools as poles, 
ripples, retting ponds or meadow, threshing barn 
with a furnace, breaker, scutcher, various hack-
les, etc.  

Flax Planting, Growing and Pulling, 
Rippling and Threshing of Seedpods, 
Drying in the Fields or on Poles

Every soil is good for planting flax, but the 
best soil to get a high quality fibers is clay 

with black earth and the worst soil is peat bog 
and cold soil because of shallow groundwater, 
which does not allow roots to develop properly, 
and soil with too much natural limestone, which 
prevents the roots from absorbing the necessary 
nutrients (Jansonas 1927:2). Thus, the most fertile 
soil for flax is in northern Lithuania and infertile 
in southern Lithuania. Besides, the Lithuanian 
climate is favorable for flax growing and pro-
cessing due to the ideal amount of rainfall and 
sun during the warm period of the year. Due to 
different geographic and climate conditions in 
Norway, flax was cultivated where agriculture 
was well developed, and hardly cultivated where 
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auginti tose teritorijose, kuriose geriausiai buvo 
išvystyta žemdirbystė, ir beveik neauginti tose 
teritorijose, kuriose buvo verčiamasi avininkyste. 
Pagrindinės linų auginimo vietos – tai labiau-
siai žemdirbystei tinkamos lygumos Triondelago 
regione (centrinė Norvegija) ir Rytų Norvegijoje 
(Hoffmann, 1991:29ff).

Prieš linų sėją šeimininkės būtinai patikrin-
davo sėmenų tinkamumą – jeigu iš 100 sudaigin-
tų sėklų per keletą parų išdygdavo 90–95 daigai, 
vadinasi, sėklos yra daigios. Daigindavo įvairiais 
būdais: sėmenis suberdavo į vandeniu sudrėkintą 
iškastą velėnos stačiakampį ir uždengdavo tokiu 
pačiu stačiakampiu, taip pat daigindavo vazonėly-
je ar sudrėkintame skudurėlyje prie krosnies. Dar 
vienas būdas patikrinti daigumą – įbėrus sėme-
nis į vandenį, jei sėklos daigios, prie siaurėjančio 
sėmens galo atsiranda oro burbuliukas; jei tokių 
burbuliukų nėra, vadinasi, sėmenys yra nedaigūs 
(Mickevičius, 1938:214-215). Linus sėdavo gegužės 
pabaigoje arba pirmąją birželio savaitę (7 pav.). Se-
nas paprotys buvo linus sėti šv. Petronėlės dieną 
(gegužės 31-ąją). Buvo svarbu sėti švarias sėklas į 
gerai išartą ir išakėtą dirvą, kad nedygtų piktžolės, 
antraip linus tekdavo ravėti, nes augančios kartu 
piktžolės kenkė lino stiebams ir pluoštui vystytis. 
Dažniausiai linus sėdavo kasmet vis kitoje vietoje, 
dobilienoje arba rugienoje, nes sėjant tame pačia-
me lauke linai galėjo pradėti vysti dėl dirvoje nuo 
pernykščių linų užsiveisusių bakterijų, naikinan-
čių maistines medžiagas, arba užsilikusių šaknų 
išskirtų nuodų (Jansonas, 1927:3).

Linai bręsdavo birželio ir liepos mėnesiais, pir-
mojoje liepos pusėje žydėdavo, o rugpjūčio pra-
džioje (dažniausiai po rugiapjūtės) nužydėjus žie-
dams ir sukrovus baltai gelsvas sėmenų galvutes 
ir lapams nukritus nuo stiebo, linai būdavo pra-
dedami rauti, būtinai su šaknimis. Susirinkusios 
į talkas – linarūtes – linus raudavo moterys, vyrai 
labai retai joms padėdavo. Vyrai dažnai tame pa-
čiame lauke pradėdavo šukuoti linų galvutes su 
sėmenimis (8, 9 pav.). Linarūčių talkose nuolat 
skambėjo dainos, moterys dainuodavo apie dir-
bamus darbus, o vyrai, iš jų šaipydamiesi, kartais 

Linų derliaus ir nederliaus 
spėjimai: jei pradžioje žie-
mos pirmieji stogų varve-
kliai ilgi – bus ilgi linai. 
 Kad linai gerai užaugtų, 
reikia Užgavėnių dieną toli 
važiuoti. Juo toliau važiuosi, 
tuo linų pluoštą tęsi. 
 Jei pavasarį pirmą kartą 
kielę ant žemės pamatai – tą 
metą trumpą pasėlę turėsi 
(Mickevičius 1938 :217). 
Predictions for a good and 
poor harvest of flax: 
 If the first icicles are long 
at the beginning of winter, 
then flax straws will be tall. 
 You must drive a long 
way on Shrove Tuesday in or-
der for flax to grow tall. The 
longer the drive, the taller 
the flax straws. 
 If you see the first wag-
tail on the ground in spring, 
then you will have short flax 
straws that year (Mickeviči-
us 1938:217).

Linai nesėti, o jau  
drobes audžia. 
Flax has not been  
planted yet, but  
linen is being woven.

sheep-breeding prevailed. The main territories for 
linen cultivation are plains suitable for agricul-
ture in Trøndelag (Central Norway) and northern 
Norway (Hoffmann 1991:29ff).

Seeds were checked before planting: if 90-95 
grains out of 100 sprouted within several days, 
this meant the seeds were suitable for sowing. 
This process was done in various ways: linseed 
was placed in a flowerpot or spread on a piece of 
wet fabric near the oven or on a wet piece of turf 
and covered with another piece of turf; poured 
into water, and air bubbles on the tapering end of 
the seed meant that seeds were suitable for plant-
ing (Mickevičius 1938:214-215). Flax was planted 
at the end of May or during the first week of June 
(Fig. 7).  The old tradition is to plant flax on St. 
Petronilla Day (May 31). It was important to plant 
clean seeds into well-ploughed and harrowed soil 
so that prevent weeds from growing; otherwise, 
they would damage the development of flax stem 
and fibers. Flax was usually planted in different 
fields each year, where  clover or rye had grown, 
because if planted in the same field flax could 
start to wilt due to the bacteria left from last year 
flax that destroy nutrients or because of the poi-
sonous substances left in the roots of last year’s 
crop (Jansonas 1927:3).

Flax grew in the months of June and July, flow-
ered in the first half of July and were pulled nec-
essarily with roots at the beginning of August 
(usually after rye harvest) when the flowering 
was over, seedpods were browning and the stem 
was yellow and leafless. Women were gathering 
all together to pull flax and men helped them 
very seldom. Men were often rippling seedpods 
at the same field (Fig. 8, 9). During flax pulling 
time, linarūtė, it was mostly women, (men very 
seldom helped them), who did the job. They sang 
various songs about work, pulling flax, hard life; 
men would sometimes join them joking, distorted 
the lyrics of the same songs (Griauzdaitė 1937:113). 
Flax from the same field should be pulled the 
same day. Flax was pulled by hands, tied into 
bundles and, if flax was left to dry in the fields, 
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atliepdavo, iškraipydami dainų žodžius (Griauz-
daitė, 1937:113). Visus linus iš to paties lauko rei-
kėdavo nurauti per vieną tą pačią dieną. Linai bū-
davo raunami saujomis, surišami į pėdus, o pėdai, 
jeigu paliekami džiūti lauke, – į gubeles (10 pav.). 
Geriausia išrautus linus būdavo išrūšiuoti pagal 
stiebų storį ir ilgį, kad apdirbus būtų išgaunama 
kuo daugiau kokybiško pluošto (11 pav.).

Išrovus linus būdavo sprendžiama, ar juos 
apdirbti tais pačiais metais, ar jau kitais. Jeigu 
nusprendžiama, kad tais pačiais metais, tai ro-
vimo dieną linus reikėdavo paruošti mirkymui, 
o jeigu linus atidėdavo apdirbti kitąmet ar klojė-
jimui tais pačiais metais, tuo atveju buvo galima 
neskubėti ir juos džiovinti lauke arba ant žardo 
(12 pav.). Norvegijoje nurauti linai būdavo džio-
vinami kiek kitaip: žardų ar atskiros džiovinimo 
patalpos – žardininko (13 pav.) – nebuvo, o linų 
pėdus džiovindavo sumautus ant ilgo pagalio. 
Linai turėdavo būti mirkomi ar klojėjami be sė-
menų galvučių. Jeigu linai būdavo apdirbami tais 
pačiais metais, tai tame pačiame lauke arba nu-
rautus linus atvežus prie klojimo sėmenų galvu-
tės būdavo nušukuojamos ir dedamos džiūti ant 
žardo arba žardininke. Galvutes nušukuodavo 
specialiu įrankiu – šukuočiu (14 pav.), linų pėdus 
įstatę į šukuojamąjį ožį (binkį), kad būtų patogiau 
atlikti darbą (15 pav.). XIX a. antrojoje pusėje linų 
galvutės būdavo nukuliamos su kultuve (16 pav.), 
vėliau tam pradėti naudoti spragilai (17 pav.). Kad 
sėklos atsiskirtų nuo pelų, jos būdavo vėtomos 
pusračiu prieš vėją, o XX a. pradžioje pradėtos 
naudoti kuliamosios mašinos. Iškultos sėklos 
buvo laikomos sausai klėtyje iki kitų metų sėjos.

Linų mirkymas arba klojėjimas, 
džiovinimas patalpoje

Nurovus linus, jie būdavo arba mirkomi, arba 
klojėjami. Tai daroma tam, kad pasišalintų 

viduje stiebo esantis pektinas (jungiamoji me-
džiaga) ir pluoštas lengvai atsiskirtų nuo stiebo.

Linus paprastai mirkydavo šiaurės Lietuvoje. 
Dažniausiai linus merkdavo į tvenkinį, upę ar 
ežerą, kurių vanduo yra minkštas, stovintis arba 

Lininas – plokščias lino au-
galas, suaugęs iš 2 ar 3 linų 
stiebų. Tai laimės simbolis ir 
buvo tikima, kad jį radusi ro-
vėja greitai ištekės (Griauz-
daitė, 1937:112). 
Lininas is a flax plant, which 
grew together from two or 
three stems of flax. It sym-
bolizes happiness and it 
was believed that a woman 
who finds it would marry 
soon (Griauzdaitė 1937:112).

bundles were tied into sheaves (Fig. 10). It was 
best to sort pulled flax by the length and thick-
ness of stems in order to make as much good qual-
ity fiber as possible (Fig. 11). 

After pulling flax, it must be decided whether 
to process it this year or the next. If it was further 
processed the same year, then flax was prepared 
for water retting on the same day. If it was left for 
the next year or to do dew retting this year, then 
there was no need to rush and flax could be dried 
in the fields or on poles. Flax was dried differently 
in Norway: there were no poles (Fig. 12) or sep-
arate drying building with many poles (Fig. 13), 
so stems were placed on long poles. Flax must be 
dew or water retted without seedpods. After pull-
ing, seedpods were rippled in the same field or at 
the farmstead and they were put on poles to dry. 
Seedpods were rippled with a special tool called 
a ripple (Fig. 14) by inserting sheaves of flax in a 
rippling trestle in order to do the work comfort-
ably (Fig. 15). At the second half of the 19th cen-
tury, seedpods were threshed with paddles (Fig. 
16), later with flails (Fig. 17). In order to separate 
seeds from chaff, seeds were winnowed against 
the wind in semicircle moves. At the beginning of 
the 20th century, threshing machines were uses 
for this process. Threshed seeds were kept dry in 
the barn until sowing next year.   

Water or Dew Retting and 
Drying Indoors

After pulling flax, it was water or dew retted 
in order to eliminate the pectin (which binds 

cells together) inside the stem and to easily sepa-
rate fiber from stems. Water retting was popular in 
northern Lithuania. The best way was to ret flax 
in a pond, river or lake with soft, warm, standing 
or slowly flowing water. If it not possible, people 
constructed a rettery (Fig. 18): a pit with the walls 
covered with planks and filled with soft, warm 
water. Ashes, animal manure or dry clover were 
used in order to soften the water (Jansonas 1927:9). 
It was very important to ret flax stems equal in 
thickness and maturity. Flax was pressed with 

Mažas grūdelis visus žmones 
aprėdo. Kas? (linų sėmenys) 
A small seed dresses all people. 
What is it? (flaxseed) 
 
Bėras – ne žirgas, žalias – ne 
žolė, mėlynas – ne dangus, gel-
tonas – ne vaškas, pilkas – ne 
kiškis, žilas – ne senelis, bal-
tas – ne sniegas. Kas? (linas)
It is bay but not a horse, green 
but not grass, blue but not the 
sky, yellow but not wax, grey 
but not a rabbit, grizzled but 
not a grandfather, white but not 
snow. What is it? (flax) 
 
Laukely stovėjo, mėlynai žydė-
jo, daug kančių kentėjo, žmo-
nes rengti pradėjo. Kas? (linas)
It stood in the field, it had blue 
blossoms, it suffered lots, and 
it started to dress people. What 
is it? (flax) 
 
Gražiai augo, žydėjo, su mote-
rim kraičio kraut nuėjo. Kas? 
(linas) 
It grew and flowered nicely and 
went with a woman to fill the 
dowry chest. What is it? (flax)
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lėtai tekantis, įšilęs nuo vasaros saulės. Jeigu tam 
sąlygų nebuvo, tai įrengdavo linmarkas (18 pav.): 
iškasdavo duobes, lentomis išklodavo sienas ir į 
jas prileisdavo vandens. Geriausia linus merkti į 
šiltą vandenį. Norėdami vandenį suminkštinti, į 
jį linų apdirbėjai įberdavo pelenų, įdėdavo mėšlo 
ar sausų dobilų (Jansonas, 1927:9). Svarbu į tą pa-
čią linmarką merkti surūšiuotus pagal storį ir su-
brendimą linus, kad jie vienodai išmirktų. Linai 
būdavo prispaudžiami akmenimis, uždengiami 
šakomis ir taip mirkdavo 2–3 savaites. Kai lin-
marka pradėdavo skleisti puvėsių, rūgimo kvapą, 
o linai imdavo skęsti į dugną, jie būdavo ištrau-
kiami ir plonu sluoksniu klojami pievoje džiūti 
1–2 savaites, apverčiant ant kitos pusės kas 3–4 
dienas (Mickevičius, 1938:223).

Užnemunėje, vidurio ir pietų Lietuvoje nurau-
tus linus klodavo sausus, t. y. linai plonu sluoks-
niu būdavo klojėjami pievose ir drėkinami natū-
raliu lietaus ar rasos vandeniu (19 pav.). Šis būdas 
tiko tose vietose, kur įvairių telkinių vanduo buvo 
kietas arba jų tiesiog stigo. Sausakločiai išgulėda-
vo 3–4 savaites, per visą laikotarpį juos kelis kar-
tus apverčiant ant kitos pusės. Taikyta nemažai 
būdų patikrinti, ar tinkamai pluoštas atsiskyrė 
nuo stiebo. Geriausi būdai – nedidelę saujelę iš-
džiovinti jaujoje ir išminti; stiebas turėjo byrėti 
jį trinant; sukant stiebą aplink pirštą, jis turėjo 
lengvai lūžti, o pluoštas – lengvai atkibti nuo jo 
(plačiau – Mickevičius, 1938:223–224). 

Tarpukariu šiaurės Lietuvoje labai išpopulia-
rėjo sausakločiai linai, nes vis mažėjo gerų lin-
markų, be to, šis būdas buvo greitesnis, nereikėjo 
įrengti specialios vietos. Klotinių linų pluoštas 
išgaunamas plonesnis, minkštesnis, vienodes-
nės spalvos, tinkamesnis verpti (Mickevičius, 
1938:224). 

Išmirkytus ir atsiklojėjusius linus džiovindavo 
tam, kad drėgnas stiebas džiūdamas skilinėtų, 
lengviau atšoktų nuo pluošto ir jį būtų lengviau 
apdirbti. Lietuvoje linus džiovindavo jaujose, pir-
tyse ir duobėse. Jaujos krosnį (20 pav.) kūrenda-
vo alksninėmis malkomis arba spaliais iki 40ºC 
temperatūros, linus suklodavo plonu sluoksniu 

Gyvenu kaip linas,  
baloj mirkdamas 
[~ gyvenu labai prastai].
My life is like flax  
retting in a puddle. 
[~ I live very poorly]

stones and covered with branches and left for 
two or three weeks under the water. When the 
smell of rot and fermentation came from the ret-
tery and stems sank to the bottom, flax was taken 
out and laid thinly in the fields to dry for one to 
two weeks turning it over every three to four days 
(Mickevičius 1938:223).  

Dew retting was more practiced in the rest of 
Lithuania. Flax was taken out and laid thinly in 
the fields to retted in the rain or dew (Fig. 19). 
This method was suitable in places where wa-
ter was hard or which lacked water reservoirs. 
Flax was laid in the fields for three to four weeks 
turned over several times. There are some best 
ways to determine whether flax is retted proper-
ly: breaking a small bundle of flax after drying 
it in the threshing barn; crushed in hands a flax 
stem breaks; a stem breaks and fibers separate 
easily when rolled round a finger (Mickevičius 
1938:223-224).

During the interwar period, dew retting be-
came very popular in northern Lithuania because 
the number of high-quality water retteries de-
creased. Besides, dew retting was faster and did 
not require a specifically prepared place. Fibers of 
dew retted flax were thinner, softer, more similar 
in color and more suitable for spinning (Mickev-
ičius 1938:224).

Retted flax was dried so that wet stems would 
crack to eliminate the stem from fiber and make 
flax processing easier. Flax was dried in thresh-
ing barns, bathhouses or pits. The furnace in the 
barn (Fig. 20) was fired with alder firewood or 
boon up to 40ºC temperature. Flax was laid out 
in thin layers on poles near the furnace. In this 
way flax dried in 24 hours. Flax was laid in thin 
layers on poles or on benches in bathhouses and  
dried in one day due to the constant heating and 
steady temperature in a bathhouse. Seldom, only 
when a group of neighbours gathered to work 
together, flax was dried in pits specially dug for 
this process. Pits were round, two to five metres 
deep and with the open furnace at the bottom. 
Flax was turned over fire, dried very quickly and 
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ant ardų. Šitaip džiovinami linai išdžiūdavo per 
parą laiko. Pirtyse linus taip pat dėdavo ant įtai-
sytų ardų ar ant suoliukų, o pastoviai kūrenama 
pirtis ir palaikoma vienoda temperatūra linus iš-
džiovindavo per parą. Retai, būtent per linamynio 
talkas, linus džiovindavo specialiai iškastose ap-
valiose 2–5 m gylio duobėse su pakura apačioje. 
Linai, vartomi prie atviros nuolat prižiūrimos 
liepsnos, greitai džiūdavo ir būdavo iškart mi-
nami (Glemžaitė, 1959:275).

Vis dėlto populiariausias būdas, ypač šiau-
rės Lietuvoje, Žemaitijoje, buvo linus džiovinti 
jaujose ant ardų, kūrenant didelę krosnį, o šalia 
esančioje linams apdirbti skirtoje patalpoje li-
nus išminti. Norvegijoje taip pat būdavo statomi 
pastatai, vadinamieji kjoner, skirti linams džio-
vinti. Jie būdavo gerokai mažesni nei lietuviški, 
kūrenami, dažnai prieangyje būdavo pastatyti 
mintuvai, kad išdžiūvusius linus būtų galima 
iškart išminti.

Linų mynimas ir braukimas

Linamynio talkos prasidėdavo spalio mėnesį 
ir tęsdavosi iki lapkričio pabaigos. Išdžiovi-

nus linus, jie būdavo minami, t. y. sulaužomas 
ir kuo labiau nuo pluošto pašalinamas stiebelis. 
Linai būdavo atnešami iš kūrenamos jaujos, mi-
nami tik atvėsę, nes šiltų linų pluoštas lengvai 
lūžta (Jansonas, 1927:14). Seniausias linų myni-
mo prietaisas – mediniai mintuvai (21 pav.). Šiuo 
prietaisu linų stiebeliai būdavo laužomi ir ant 
žemės byrėdavo smulkūs jų gabalėliai – spaliai. 
Šis darbas buvo sunkus, mynėjai sudulkėdavo 
kaip kaminkrėčiai, o rankas labai braižė aštrūs 
spaliai, jos šalo, tačiau pirštinių mūvėjimas buvo 
prasto mynėjo ženklas (Mickevičius, 1938a:346). 
Šiaurės ir vidurio Lietuvoje linamynis dažniausiai 
vykdavo naktimis, kituose Lietuvos regionuose – 
dienomis. Kiekvienas atsinešdavo savo mintuvus, 
talkininkai dirbdavo tiek pavieniui, tiek poromis. 

Šeimininkė talkininkams ruošdavo sotų 
maistą 5 kartus per dieną arba naktį ir tol, kol 
ūkyje baigdavosi linamynis, trukdavęs 2–3 
dienas arba naktis, kartais ir savaitę, nelygu, 

Lietuvių tautosakoje dažnai 
jauja, kurioje būdavo džio-
vinami linai, yra siejama su 
velniais: išmirkyti ar atklo-
jėti linai per naktį džiūda-
vo prie krosnies, linamynio 
talkos dažniausiai vykda-
vo naktimis, tad tamsus, 
paslaptingas paros metas 
sukurdavo mistinę, mitinę 
nuotaiką. Beje, išgalvotos 
istorijos su velniais būdavo 
pasakojamos vaikams, kad 
šie bijotų eiti į jaują ir nesu-
sižeistų ar nesukeltų gaisrų.  
Jauja, the place where flax 
was dried, is usually relat-
ed with devils in Lithua-
nian folklore. Retted flax 
was dried near the furnace 
during the night and flax 
was sometimes broke at 
night, so the dark time cre-
ated a mystical, mythologi-
cal mood. Besides, fictitious 
stories about devils were 
told to children in order to 
scare them and prevent from 
going inside the building to 
avoid being injured or caus-
ing fires.

Aukso lenta praskilo –  
visas svietas sukilo.  
Kas? (linai žydi)
The golden board cracked, 
the whole world rose. What 
is it? (flax is flowering)  
 
Kai kiši – marma, kai  
trauki – varva. Kas?  
(Linai merkiant ir trau-
kiant iš vandens telkinio) 
When you stick – it  
mumbles, when you pull – 
it dribbles. What is it?  
(the beginning and the end 
of flax retting in rettery) 

was broken without delay (Glemžaitė 1959:275).   
Nevertheless, the most popular way to dry flax 

was drying it near the furnace on the poles in the 
jauja, a threshing barn, and further breaking it 
in an adjacent room. In Norway, such buildings 
were called kjoner and had the same purpose as 
jauja, i.e., to dry and to break flax. The Norwegian 
Kjoner was significantly smaller than the Lithua-
nian jauja and was also heated with fire and had 
a breaker in the entrance premises to break flax 
after drying without a long delay.

Breaking and Scutching

People gathered to work together at flax break-
ing in October and sometimes it lasted until 

the end of November. After drying flax in the barn 
near the fire, flax was broken, i.e. stems were bro-
ken and as much boon as possible was removed. 
Flax was broken only after cooling down, as warm 
fibers could be easily broken (Jansonas 1927:14). 
The oldest tool for breaking flax was a wooden 
breaker (Fig. 21). Flax stems were broken into 
small pieces – boon – with the help of this tool. 
This work was hard, breakers were covered in 
dust, hands were scratched and cold, but wearing 
gloves was a sign of a bad breaker (Mickevičius 
1938a:346). People gathered to work together to 
flax breaking at nighttime in northern and middle 
Lithuania and at daytime in the rest of Lithuania. 
Everyone brought his/her own wooden breaking 
tool and people worked alone or in pairs. 

The housewife cooked meals for workers five 
times a day/night and she continued preparing it 
until the end of the breaking work which lasted 
two to three days and nights or sometimes one 
week depending on the area of land under flax. 
Completing work for one household, all workers 
went to another owner to break flax and it lasted 
until all harvest of flax was broken in the village. 

Overnight breaking gatherings had very fun-
ny pauses filled with the mood of games, jokes 
and tricks. All of it distracted from sleep and cold. 
Workers were playing various games in north-
ern Lithuania such as tramp, ram, roll in a circle, 
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koks šeimininko turimas linų pasėlių plotas. 
Pasibaigus vienai talkai, visi talkininkai eidavo 
darbuotis pas kitą šeimininką, ir taip tol, kol 
visame kaime būdavo išminamas linų derlius.

Naktinio linamynio metu vykdavo linksmos 
poilsio pertraukos, jaujoje tvyrojo žaidimų ir 
pokštų nuotaika. Tai blaškydavo miegą ir padė-
davo ištverti šaltį. Šiaurės Lietuvoje talkininkai 
žaisdavo daugybę žaidimų: ubagas, avinas, ratu 
riedėti, per lauką lįsti, teterviną ir mešką šauti, 
roną [jonažolę] pjauti, sūrį slėgti, medžioklė, kre-
tilus [rėtis sijojimui] pirkti, avižas pirkti ir pjauti, 
kopūstą kirsti, brylių [skrybėlę] velti, žiužį [su-
sukta skara; šiaudų grįžtė] gaudyti, bulves kasti, 
gerve eiti, mešką vesti, obelį krėsti, į stebulę pūsti, 
rupūžę durti, karas, dratą [viela] siūti ir kt. (Micke-
vičius, 1938a:354–360) (kelių žaidimų aprašymai – 
Trinka, 1935:245–247).

Pagrindinis linų mynimo įrankis – mediniai 
mintuvai. Visoje Lietuvoje, taip pat ir Norvegijo-
je, šių prietaisų konstrukcija ir veikimo principai 
buvo tokie patys, tik skyrėsi jų forma, dydis ir 
pan. Vyravo 2 pagrindiniai tipai – pastatomi ant 
dviejų kojų (21 pav.) ir įstatomi į „ožį“ (22 pav.). 
Pastarieji buvo populiarūs šiaurės Lietuvoje ir 
Žemaitijoje. Tokius mintuvus masiškai naudojo 
iki pat XIX a. pabaigos. Dar XIX a. antrojoje pu-
sėje dvaruose, o tarpukariu jau beveik kiekvie-
name ūkyje linai būdavo minami naujoviškai – 
arkliais varomomis linamynėmis mašinomis. Jos 
buvo 2 pagrindinių tipų – komodinės (23, 24 pav.) 
ir stalinės (25 pav.). Darbas itin palengvėjo ir pa-
greitėjo, nes tereikėjo linus po glėbelį vis dėti į 
mašiną, varomą arklio.

Išmynus linus, sulaužius jų stiebus, talki-
ninkams reikėdavo juos išbraukti. Šiuo veiksmu 
buvo išbraukiami, t. y. pašalinami likę nuo my-
nimo spaliai. Braukimas svarbus procesas, nes 
jo metu pluoštas paruošiamas šukuoti ir verpti. 
Ne veltui buvo sakoma, kad geras braukėjas li-
nus pagerina, o prastas – pagadina (Mickevičius, 
1938a:360). Pagrindiniai įrankiai išbraukti linus – 
tai brauktuvė ir priebraukas (26 pav.). Ant prie-
brauko uždėdavo linų pluoštą ir per jį braukdavo 

Ką slepia spalio mėnesio 
pavadinimas? Spaliai – tai 
mynimo metu sulaužytų linų 
stiebų smulkūs gabalėliai. 
Kadangi pagal visą linų ap-
dirbimo procesą linamynis 
vykdavo dešimtą metų mė-
nesį, ilgainiui jis įgavo spa-
lio vardą. Be to, spaliai yra 
puiki izoliacinė medžiaga, 
tad jie būdavo naudojami 
pastatams šiltinti. 
What is hidden under the 
name of the tenth month of 
the year? Both this month 
and boon (broken pieces of 
flax straw) have the same 
name spalis in the Lithua-
nian language. Flax break-
ing was performed during 
the tenth month of the year, 
so eventually it was named 
after boon. What is more, 
boon is a very good material 
for insulation of buildings.

Žmogus sumygtas  
[išsunktas, suspaustas]  
varguose kaip linų  
pluoštas mintuvuose. 
A human is exhausted like 
flax fibers after breaking.

shoot a blackcock and bear, press cheese, hunt-
ing, cut cabbage, dig potatoes, walk like a crane, 
shake an apple tree, war, etc. (Mickevičius 1938a-
354-360) (descriptions of several games – Trinka 
1935:245-247).

The main tool for flax breaking was a wood-
en breaker. This tool was constructed and was 
in operation at the same in both Lithuania and 
Norway, only some details such as the shape, siz-
es, etc., might vary. There were two main types 
of breakers. The first one was standing on two 
feet (Fig. 21) and the second one was inserted 
into trestle (Fig. 22). The latter were very popu-
lar in north and north-western Lithuania. These 
two types of breakers were used until the late 
19th century. Flax was broken by horse-pow-
ered machines in manors in the second half of 
19th century and essentially in every farmstead 
during the interwar period. It was considered as 
modern technique at that time. There were two 
main types of horse-powered breaking machines 

– vertical in the shape of a chest-of-drawers (Fig. 
23, 24) and horizontal in the shape of a tabletop 
(Fig. 25). Breaking process quickened and became 
easier, and the main work was to put flax into 
the machine. 

 After breaking flax, it was scutched and 
boon was scraped from the fibers. The scutch-
ing process was very important because fibers 
were prepared for heckling and spinning. It was 
said that a good scutcher could make flax bet-
ter; meanwhile a bad one can make flax worse 
(Mickevičius 1938a:360). The main tools for flax 
scutching were a scutcher and a scutching board 
(Fig. 26). Flax was put on the scutching board and 
scraped with a scutcher – a tool similar to a big 
knife or sword. Scutching boards were made out 
of simple stumps or boards. The same scutching 
tools were used in Norway. At the beginning of 
the 20th century, horse-powered scutching ma-
chines appeared. Collective work of breaking 
and scutching flax disappeared with the advent 
of these machines.
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su brauktuve – įrankiu, panašiu į didelį peilį ar 
kalaviją. Priebraukus gamindavo iš paprasčiau-
sio kelmo, tam tiko ir paprasta lenta. Norvegijoje 
buvo naudojami tokie patys kaip ir Lietuvoje linų 
braukimo įrankiai. XX a. pradžioje šalia komo-
dinių linamynių mašinų naudotos ir braukimo 
mašinos. Pradėjus naudoti šią techniką, linamy-
nio ir linų braukimo talkos išnyko. 

Linų šukavimas

Tai paskutinis darbas siekiant tinkamai pa-
ruošti linus verpimui. Moterys (retkarčiais 

ir vyrai) stengdavosi iššukuoti kuo aukštesnės 
kokybės pluoštą, kad būtų suverpti kuo geres-
ni siūlai. Šukavimui buvo naudojami 3 skirtingi 
šukuočiai: retais mediniais ar metaliniais danti-
mis, tankiais mediniais ar metaliniais dantimis 
(27, 28, 29 pav.) ir smulkus šerių šukuotuvas (30 
pav.). Pirmiausia linų sauja būdavo šukuojama 
retu šukuotuvu tol, kol pluoštas nebesikabinda-
vo už jo dantų. Paskui būdavo šukuojama tankiu 
šukuotuvu. Galiausiai į 6 dalis suskirstytą sau-
ją šukuodavo su šerių šepetėliu. Taip šukuojant 
linų pluoštą, šukuotuvuose likdavo nuošukos. 
Pirmojo šukavimo nuošukos būdavo vadinamos 
pakulomis, antrojo – pašukomis, o trečiojo – pa-
šukėlėmis (Mickevičius, 1938a:362). Šerių šepe-
tys būdavo gaminamas iš kiaulės šerių ar arklio 
ašutų, kotą sutvirtinant ištirpintu vašku, eglių 
ar pušų sakais (Vitauskas, 1937:119; interneti-
nė Kaišiadorių enciklopedija, 2011). Šiuo šepečiu 
būdavo šukuojama, norint išgauti aukščiausios 
kokybės linų pluoštą, iš kurio verpdavo plonus 
lininius siūlus, tinkamus siūti siuvimo mašina 
ar išausti ploniausias drobes. 

Tiek pakulinį, tiek pašukinį pluoštą sunau-
dodavo, jo neišmesdavo. Iš pakulų ir pašukų iš-
kratydavo likusius spalius, peršukuodavo, su-
vyniodavo į kuodelius ir kartu su iššukuotais, 
susuktais į grįžtes, pynes ar kasas linais laiky-
davo sausai uždengtus ant aukšto ar svirne iki 
verpimo. Geriausia verpti 2–3 metus pastovėjusį 
linų pluoštą. Į kasą supinti linai išgulėdavo net po 
10–15 metų ir būdavo blizgūs kaip šilkas. Iš šva-

Heckling

This is the last thing to do to prepare fibers of 
flax for spinning. Women (and men occasion-

ally) tried to heckle as high quality fibers as pos-
sible in order to spin the best quality yarn. Three 
different heckling combs were used in this pro-
cess: with sparse or dense wooden or iron nails 
(Fig. 27, 28, 29) and combs with animal hair (Fig. 
30). Firstly, a bundle of flax was pulled through 
the sparse hackle until it stopped catching nails. 
Secondly, the same bundle was pulled through a 
hackle, which had dense nails. Lastly, a bundle 
of flax was divided into several parts and each 
was combed with an animal hair comb (bristle). 
While heckling flax, tow was produced and was 
left in nails. Tow was of three different kinds of 
quality and had three different names, as there 
were three different heckling combs (Mickeviči-
us 1938a:362). Combs (bristles) with animal hair 
were made out of pig’s bristles or horsehair with 
a handle strengthen with melted spruce resin 
(Vitauskas 1937:119; internetinė Kaišiadorių en-
ciklopedija 2011). They were used to obtain the 
highest quality of fibers, which were spun into 
thin linen thread suitable for sewing machines 
or looms for weaving the thinnest linen fabrics.

Tow was not thrown away; it was separated 
from boon, twisted into braids and together with 
combed fine fibers were kept dry under the roof or 
in the barn until spinning. The best flax fibers to 
spin were those that were kept from two to three 
years. Those plaited into braids and kept for 10-15 
years were shiny as silk. The longer the flax was 
kept, the finer yarn was spun. The finest fibers 
were spun to make thin white and patterned fab-
rics. Tow of better quality was spun for fabrics, 
clothes, sheets. Tow of worse quality was spun 
for sacks, sheets, rugs. Tow of the worst quality 
was used by men to make ropes, horse hobbles 
etc. (Glemžaitė 1959:282).

The main tool to heckle flax was a hackle – a 
rectangular oblong wooden board with wooden or 
metal nails on it (Fig. 31, 32). Nails were of different 
density in order to heckle fibers gradually, not 

Žaidimas „teterviną mušti“ 
(21a pav., p. 31)    
 Žaidžiama trise. Sustoja 
visi į eilę, vidurinis su kepu-
re – tetervinas. Kraštiniai 
stovi iš šonų, laiko vieną 
ranką nuleidę prie tetervino 
delnu į viršų, o kitą ranką iš-
kėlę prie tetervino kepurės. 
Vidurinis pradeda skleisti 
tetervinui būdingus garsus 
ir abejomis rankomis brau-
kia tai per vieno, tai per kito 
krūtinę, ir staiga trenkia per 
ištiestą ranką tam, per kurio 
krūtinę braukė rankas. Pas-
tarasis trenkimo per ranką 
metu gali numušti tetervinui 
kepurę. Kuriam pavyksta 
numušti kepurę, keičiasi su 
tetervinu vietomis. (Trinka, 
1935:245–247). Dažniausiai 
kepurės numušti nepavyks-
ta, nes tetervinas pasilenkia 
į priekį. Be to, didelį juoką 
sukelia teterviną mėgdžio-
jantis garsas.
The game “Hit the Blackcock” 
(21a pav., p. 31) 
 It is played by three peo-
ple all standing in one line. 
The one in the middle with a 
hat is a blackcock. Two men 
stand on each side holding 
one hand with the palm up 
at the bird while the other 
hand is raised to the head 
of the blackcock. The man 
standing in the middle starts 
to make sounds of a black-
cock touching the chests 
of one and then of the oth-
er man and suddenly hits 
the hand of the man whose 
chest he was touching. The 
latter, while being hit on 
the hand, can knock off the 
hat from the blackcock’s 
head. The first to knock off 
the hat wins and exchanges 
places with the bird (Trinka 
1935:245-247). Usually the 
hat is not knocked off be-
cause the blackcock leans 
forward. Besides, the imita-
tion sounds of the bird are 
very funny.



f l a x PrOce ssing:  tOOl s a nd iMPl e Ment s 27

riausiai iššukuoto linų pluošto būdavo verpiami 
siūlai plonoms drobėms ir raštuotiems audiniams, 
iš pašukų ir pašukėlių – drobėms, baltiniams, 
paklodėms, iš geresnių pakulų – maišams, lo-
vatiesėms, gūnioms, o prastesnės pakulos bū-
davo atiduodamos vyrams sukti virves, pančius 
(Glemžaitė, 1959:282).

Pagrindinis įrankis linams šukuoti buvo šu-
kuotuvas – stačiakampė pailga medinė lenta, ant 
kurios pritvirtinti mediniai ar metaliniai ilgi, aš-
trūs dantys (31, 32 pav.). Jie buvo nevienodo tan-
kumo, kad būtų galima linų pluoštą iššukuoti 
palaipsniui, jo nesutraukant ir nepažeidžiant. 
Norvegijoje taip pat naudoti tokios pačios for-
mos šukuotuvai. Tai bene gausiausia plačiai pa-
plitusi Norvegijoje linų apdirbimo įrankių grupė. 

Susiraukęs kaip  
linus braukęs. 
He is frowning as if  
after flax scutching.

tearing or damaging them. The same tools were 
used in Norway. Hackles are found mostly among 
other flax processing tools in Norwegian villages.

Tarpukariu Lietuvoje buvo 
išleistas įstatymas, kuriuo 
ūkininkams buvo draudžia-
ma falsifikuoti išmintus ir 
išbrauktus linus: į susuktų 
linų ryšulėlį (apie 8 kg) kišti 
nuobraukas, akmenis, plyt-
galius, neišbrauktus linus, 
supilti juos vandeniu ar smė-
liu. Pažeidus įstatymą buvo 
numatyta 500 litų bauda ir 1 
mėnuo kalėjimo (Jansonas, 
1927:16). 
The law was enacted during 
the interwar period in Lith-
uania, which forbade the 
farmers to stick various 
things into a bundle of bro-
ken and scutched flax, i.e. 
tow, stones, a piece of a 
brick or unscutched flax or 
to wet it with water or add 
sand. If someone broke the 
law, he/she would have 
to pay a 500 litas fine and 
spend one month in prison 
(Jansonas 1927:16).

Lietuviškas posakis Linas 
guli ir suguli šilką, o vilna – 
vilką puikiai atskleidžia linų 
ir vilnų apdirbimo paslaptis: 
kuo ilgiau iššukuotas linų 
pluoštas guli, tuo blizges-
ni ir švelnesni siūlai suver-
piami, o kuo ilgiau iškaršta 
vilna išguli, tuo šiurkštesni 
siūlai suverpiami. 
The Lithuanian saying ‘flax-
lies and becomes silk, 
whilewool lies and be-
comes awolf’ reveals the 
secretsabout flax and wool 
processing.The longer the 
heckledflax lies, the shin-
ier andsofter yarn is spun, 
whilethe longer the carded 
woollies, the coarser yarn 
is spun.
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7 pav. 
Ūkininkas eina sėti linų. 
1925 m. Cijūniškės k., Laz-
dijų r. sav., Lietuva. © Na-
cionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Inv. nr. ČDM 
Ng 3631. Fotografas Jurgis 
Dovydaitis. 
Fig. 7.  
Farmer is going to plant 
flaxseeds. 1925. Cijūniškė 
village, Lazdijai region, Li-
thuania. © M. K. Čiurlionis 
National Museum of Art. Inv. 
no. ČDM Ng 3631. Photogra-
pher Jurgis Dovydaitis.

8 pav.  
Prūdupės kaimo (Juodupės 
vls.) gyventojas Šeškaus-
kas. Fotografuota apie 
1936 m. Prie nurautų linų 
gubų. © Rokiškio krašto mu-
ziejus. Inv. nr. RKM F 12077. 
Fotografas nežinomas. 
Fig. 8.  
Prūdupė village (Juodupė 
region) inhabitant Šeškaus-
kas. c. 1936. Standing near 
pulled flax. © Rokiškis Regi-
onal Museum. Inv. no. RKM 
F 12077. Photographer is 
unknown.

9 pav.  
Linų karšimas Mikalajūnų 
kaime. Apie 1933 m. Lin-
kuvos vls., Šiaulių apskr., 
Lietuva. © Šiaulių „Aušros“ 
muziejus. Inv. nr. ŠAM F–SF 
3746. Fotografas Vincas Už-
davinys. 
Fig. 9. 
Flax rippling in Mikalajūnai 
village. c. 1933. Šiauliai re-
gion, Lithuania. © Šiauliai 
Aušros Museum. Inv. no. 
ŠAM F–SF 3746. Photogra-
pher Vincas Uždavinys.

10 pav. 
Linarūtis. 1925 m. Šiaulių r. 
sav., Lietuva. © Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejus. Inv. nr. ČDM Ng 5473. 
Fotografas Balys Buračas.
Fig. 10. 
Pulling flax. 1925. Šiauliai 
region, Lithuania. © M. K. 
Čiurlionis National Museum 
of Art. Inv. no. ČDM Ng 5473. 
Photographer Balys Bura-
čas.

11 pav. 
Vinco Uždavinio vaikų por-
tretas. Saulė ir Sakalas stovi 
prie aukštai sukrautos linų 
kupetos. Apie 1936 m. Mika-
lajūnų k., Linkuvos vls., Šiau-
lių apskr., Lietuva. © Šiaulių 
„Aušros“ muziejus. Inv. nr. 
ŠAM F–SF 3744. Fotografas 
Vincas Uždavinys. 
Fig. 11. 
Portrait of Vincas Uždavi-
nys’s children. Saulė and 
Sakalas are standing near 
the stack of flax. c. 1936. 
Mikalajūnai village, Šiauliai 
region, Lithuania. © Šiau-
liai Aušros Museum. Inv. no. 
ŠAM F–SF 3744. Photogra-
pher Vincas Uždavinys.
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12 pav. 
Žardas. 9 metrų aukščio, 
skirtas linų galvutėms džio-
vinti. 1937 m. Antalamės- 
tės k., Utenos r. sav., Lie-
tuva. © Nacionalinis M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus. 
Inv. nr. ČDM Ng 4261. Foto-
grafas Juozas Timukas.
Fig. 12. 
Poles for drying flax. 9 m 
height. 1937. Antalamėstė 
village, Utena region, Lithu-
ania. © M. K. Čiurlionis Nati-
onal Museum of Art. Inv. no. 
ČDM Ng 4261. Photographer 
Juozas Timukas.

13 pav. 
Žardininkas linams džiovin-
ti. 1936 m. gegužės mėn. 
Genčių k., Kartenos vls., 
Kretingos apskr., Lietuva. 
© Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus. Inv. nr. ŠAM Neg. nr. 
1300. Fotografas Peliksas 
Bugailiškis.
Fig. 13. 
Poles for flax drying. May, 
1936. Genčiai village, Kre-
tinga village, Lithuania. © 
Šiauliai Aušros Museum. 
Inv. no. ŠAM Neg. nr. 1300. 
Photographer Peliksas Bu-
gailiškis.

14 pav. 
Šukuočiai. Linų galvutėms 
šukuoti. Lietuva. © Lietuvos 
liaudies buities muziejus. 
Inv. nr. LLBM ŽŪ 3100. Auto-
rius nežinomas.
Fig. 14. 
Ripple. Lithuania. © Open 
Air Museum of Lithuania. 
Inv. no. LLBM ŽŪ 3100. Au-
thor is unknown.

15 pav. 
Binkis. Rąstas su laikikliais 
linų galvutėms šukuoti. 1939 
m. Lembo k., Kvėdarnos vls., 
Tauragės apskr., Lietuva. 
© Šiaulių „Aušros“ muziejus. 
Inv. nr. ŠAM Neg. nr. 5213. Fo-
tografas Stasys Vaitkus. 
Fig. 15. 
Binkis. Log for flax rippling. 
1939. Lembas village, Taura-
gė region, Lithuania. © Šiau-
liai Aušros Museum. Inv. no. 
ŠAM Neg. nr. 5213. Photo-
grapher Stasys Vaitkus.

16 pav. 
Kultuvė. Su inicialais PS. 
XIX a. II p. Lietuva. © Lietu-
vos dailės muziejus. Inv. nr. 
LDM LM 1576. Autorius ne-
žinomas.  
Fig. 16. 
Threshing paddle. With ini-
tials PS. 2nd half of 19th 
century. Lithuania. © Lithu-
anian Art Museum. Inv. no. 
LDM LM 1576. Author is un-
known.  
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17 pav. 
Vyras kulia linus Senmiestės 
kaimo gyventojo Prano Vit-
kausko sodyboje. 1938 m. 
Mažeikių r. sav., Lietuva. © 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Inv. nr. ČDM 
Ng 7095. Fotografas Juozas 
Timukas.
Fig. 17. 
Man is threshing flax at the 
farmstead of Pranas Vit-
kauskas in Senmiestė villa-
ge. 1938. Mažeikiai region, 
Lithuania. © M. K. Čiurlionis 
National Museum of Art. Inv. 
no. ČDM Ng 7095. Photogra-
pher Juozas Timukas.

18 pav. 
Linmarka. 1937 m. Ripaičių 
k., Utenos r. sav., Lietuva.
© Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus. Inv. 
nr. ČDM Ng 4232. Fotografas 
Juozas Timukas. 
Fig. 18. 
Flax retting place. 1937. Ri-
paičiai village, Utena region, 
Lithuania. © M. K. Čiurlionis 
National Museum of Art. Inv. 
no. ČDM Ng 4232. Photogra-
pher Juozas Timukas.

19 pav. 
Linų fabriko pastatai Dvaro 
gatvėje. Lauke pakloti ir su-
kelti linai. Apie 1930 m. Bir-
žai, Lietuva. © Biržų krašto 
muziejus „Sėla“. Fotografas 
Petras Loceris.  
Fig. 19. 
Buildings of the flax factory 
on Dvaro street. Dew retting. 
c. 1930 m. Biržai, Lithuania. 
© Biržai Regional Museum 
“Sėla“. Photographer Petras 
Loceris.

20 pav. 
Jaujos krosnis Marcelės  
Bričkienės sodyboje. 1938 m. 
Petraičių k., Mažeikių r. sav., 
Lietuva. © Nacionalinis M. 
K. Čiurlionio dailės muzie-
jus. Inv. nr. ČDM Ng 7020. 
Fotografas Juozas Timukas.
Fig. 20.  
Furnace at the barn of Mar-
celė Bričkienė farmstead. 
1938. Petraičiai village, Ma-
žeikiai region, Lithuania. 
© M. K. Čiurlionis National 
Museum of Art. Inv. no. ČDM 
Ng 7020. Photographer Juo-
zas Timukas.

21 pav. 
Linų mynimo talka Ragneko 
ūkyje. 1935 m. Marijampolės 
sav., Lietuva. © Vilkaviškio 
krašto muziejus. GEK nr. 
3623. Fotografas nežino-
mas. 
Fig. 21. 
Gathering of flax breaking at 
Ragnekas farmstead. 1935. 
Marijampolė region, Lithua-
nia. © Vilkaviškis Regional 
Museum. GEK nr. 3623. Pho-
tographer is unknown.
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21a pav. 
Žaidimas teterviną mušti. 
Iki 1935 m. © Vladas Trinka. 
Žaidimai anų dienų Lietuvos 
kaime. Gimtasai kraštas, 
1935 m., nr. 5, p. 246.
Fig. 21a. 
Game Hit the Blackcock. 
Till 1935. © Vladas Trinka. 
Žaidimai anų dienų Lietuvos 
kaime [Games at Lithuanian 
village in the old days]. Gim-
tasai kraštas [Native Land], 
1935 m., No. 5, P. 246.

22 pav. 
Aleksandro Špakausko so-
dyboje vyras ir moteris mina 
linus. 1938 m. Minaičių 
k., Padubysio vls., Šiaulių 
apskr., Lietuva. © Šiaulių 
„Aušros“ muziejus. Inv. nr. 
ŠAM Neg. nr. 4261. Fotogra-
fas Stasys Vaitkus.
Fig. 22. 
Man and woman are bre-
aking flax at Aleksandras 
Špakauskas farmstead. 
1938. Minaičiai village, 
Šiauliai region, Lithuania. 
© Šiauliai Aušros Museum. 
Inv. no. ŠAM Neg. nr. 4261. 
Photographer Stasys Vait-
kus.

23 pav.  
Linų mynimo mašina. 
1937 m. Ripaičių k., Utenos r. 
sav., Lietuva. © Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės muzie- 
jus. Inv. nr. ČDM Ng 4110. Fo-
tografas Juozas Timukas. 
Fig. 23. 
Flax breaking machine. 
1937. Ripaičiai village, Utena 
region, Lithuania. © M. K. 
Čiurlionis National Museum 
of Art. Inv. no. ČDM Ng 4110. 
Photographer Juozas Ti-
mukas.

24 pav. 
Linų mynimo mašina ūkinin-
ko Margio sodyboje. 1935 m. 
birželio mėn. Joniškaičių k., 
Lygumų vls., Šiaulių apskr., 
Lietuva. © Šiaulių „Aušros“ 
muziejus. Inv. nr. ŠAM Neg. 
nr. 1179. Fotografas Jonas 
Dvariškis.
Fig. 24. 
Flax breaking machine at 
farmstead of farmer Mar-
gis. June, 1935. Joniškaičiai 
village, Šiauliai region, Li-
thuania. © Šiauliai Aušros 
Museum. Inv. no. ŠAM Neg. 
nr. 1179. Photographer Jonas 
Dvariškis.

25 pav. 
Mašina linams minti Prano 
Daugmaudžio sodyboje. 
1937 m. Čeponių k., Gruz-
džių vls., Šiaulių apskr., 
Lietuva. © Šiaulių „Aušros“ 
muziejus. Inv. nr. ŠAM Neg. 
nr. 3476. Fotografas Stasys 
Vaitkus.
Fig. 25. 
Flax breaking machine in 
farmstead of Pranas Dau-
gmaudis. 1937. Čeponiai 
village, Šiauliai region, Li-
thuania. © Šiauliai Aušros 
Museum. Inv. no. ŠAM Neg. 
nr. 3476. Photographer Sta-
sys Vaitkus.
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26 pav. 
Elena Dičienė braukia linus. 
1953 m. Paminėlės k., Laba-
noro apyl., Švenčionėlių r., 
Lietuva. © Lietuvos dailės 
muziejus. Inv. nr. LDM LFn 
613-1. Fotografas Antanas 
Šeduikis. 
Fig. 26. 
Elena Dičienė is scutching 
flax. 1953. Paminėlė villa-
ge, Švenčionėliai region, 
Lithuania. © Lithuanian Art 
Museum. Inv. no. LDM LFn 
613-1. Photographer Anta-
nas Šeduikis.

27 pav. 
Šukos linams šukuoti. XIX a. 
Vakarų Lietuva.
© Šilutės Hugo Šojaus 
muziejus. Inv. nr. ŠM E 1184. 
Autorius nežinomas.
Fig. 27. 
Heckling comb for flax. 19th 
century. Central Lithua-
nia. © Šilutė Hugo Sheu 
Museum. Inv. no. ŠM E 1184. 
Author is unknown. 

28 pav. 
Šukos linams šukuoti.  
XIX a. antra pusė, Aukštai-
tija, Lietuva. © Lietuvos 
dailės muziejus. Inv. nr. 
LDM LM 871. Nežinomas 
drožėjas. 
Fig. 28. 
Heckle comb for flax. The 
second half of 19th century. 
Aukštaitija, eastern Lithu-
ania. © Lithuanian Art Mu-
seum. Inv. no. LDM LM 871. 
Carver is unknown.

29 pav.  
Šepetys išbruktiems linams 
šukuoti. XX a. 3 deš., Lie-
tuva. © Lietuvos liaudies 
buities muziejus. Inv. nr. 
LLBM ŽŪ 1360. Autorius ne-
žinomas. 
Fig. 29. 
Heckling comb for flax. 
1920s. Lithuania. © Open 
Air Museum of Lithuania. 
Inv. no. LLBM ŽŪ 1360. Au-
thor is unknown.
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30 pav. 
Šerinis šepetys linams šu-
kuoti. © Kaišiadorių mu-
ziejus. Piešė Kristina To-
karevienė. Gudienos k., 
Kaišiadorių sen., Lietuva.
Fig. 30. 
Bristle heckling comb for 
flax fibres. © Kaišiadorys 
museum. Drawing by Kris-
tina Tokarevienė. Gudiena 
village, Kaišiadorys region, 
Lithuania.

31 pav. 
Elena Dičienė šukuoja linus. 
1953 m. Paminėlės k., Laba-
noro apyl., Švenčionėlių r., 
Lietuva. © Lietuvos dailės 
muziejus. Inv. nr. LDM LFn 
613-2. Fotografas Antanas 
Šeduikis. 
Fig. 31. 
Elena Dičienė is heckling 
flax. 1953. Paminėlė village, 
Švenčionėliai region, Lithu-
ania. © Lithuanian Art Mu-
seum. Inv. no. LDM LFn 613-
2. Photographer Antanas 
Šeduikis.

32 pav. 
Linų šukavimas. 1937 m. 
Paulišių k., Pašiaušio vls., 
Šiaulių apskr., Lietuva. 
© Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus. Inv. nr. ŠAM Neg. 
nr. 2334. Fotografas Stasys 
Vaitkus. 
Fig. 32. 
Flax hackling. 1937. Pauli-
šiai village, Šiauliai region, 
Lithuania. © Šiauliai Aušros 
Museum. Inv. no. ŠAM Neg. 
nr. 2334. Photographer Sta-
sys Vaitkus.
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Vilnų apdirbimo procesas.  
Įrankiai ir prietaisai

Vilna buvo ir yra vienas iš svarbiausių ir daž-
nai naudojamų pluoštų Norvegijoje. Nuo 

seniausių laikų vietinių avių vilnos būdavo ap-
dirbamos, verpiamos, audžiamos, o vilnoniai au-
diniai buvo naudojami šiltiems viršutiniams dra-
bužiams gaminti. Norvegijoje ir Lietuvoje vilnos 
apdirbimo procesas, prietaisai ir įrankiai iš esmės 
panašūs, būta tik nedidelių praktinių ir vietos 
kultūrinių skirtumų. Abiejose šalyse senovinis 
vilnų apdirbimo procesas apimdavo avių kirpimą, 
vilnos rūšiavimą, plovimą, džiovinimą, karšimą 
ir šukavimą. Šiems darbams buvo reikalingos avi-
kirpės žirklės, pintinės išrūšiuotai vilnai sudėti, 
vanduo plovimui, natūralūs, vėliau ir cheminiai 
pramoniniai dažai, karštuvėliai ir šukos. Tai bene 
perpus mažiau darbo ir įrankių reikalaujantis 
procesas, palyginti su linų apdirbimu. Vilnų ap-
dirbimas, beje, kaip ir linų ar visų kitų natūralių 
pluoštų, iki šių dienų iš principo yra nepakitęs, 
tik rankų darbą, primityvius įrankius ar prie-
taisus yra pakeitusi įvairi technika, naudojami 
chemijos pramonės produktai.

Vilnų kirpimas ir plovimas

Norvegijoje seniausias būdas pašalinti vilnas 
nuo avies buvo tiesiog jų nupešiojimas pirš-

tais. Dėl darbų gausos ir laiko stygiaus būdavo 
pešiojama kartą per metus, pavasarį, kai pati 
avis pradėdavo natūraliai mesti vilnas. Šiandien 
daugumos pasaulyje auginamų avių vilna sa-

Processing of Wool:  
Tools and Implements

Wool was and still is one of the most import-
ant and often used fiber in Norway. Wool of 

local sheep has been processed, spun, and woven 
and wool fabrics have been used to make warm 
outerwear since old times. Wool processing, tools 
and implements were similar with slight practi-
cal and local cultural differences in both Lithua-
nia and Norway. Ancient domestic processing of 
wool consisted of sheep shearing, wool sorting, 
washing, drying, carding and combing and tools 
were used for that such as sheep shears, baskets 
for sorted wool, water for washing, natural and 
chemical dyes, cards and combs. This is probably 
less time-consuming process that required fewer 
tools than flax processing. Besides, processing of 
wool, flax and other natural fibrous plants had 
basically not changed until nowadays. The only 
change is that various machines and the chem-
ical industry are used instead of manual work, 
primitive tools, or old implements.

Wool Shearing and Washing

In Norway the oldest way to remove wool from 
sheep was plucking it with hands. Due to much 

work and lack of time sheep were plucked once 
a year, usually in springtime when sheep start-
ed to naturally lose their wool. Nowadays many 
sheep breeds in the world do not lose their wool 
naturally, so they must be sheared. Still, the 
most common way to do that was cutting wool 
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vaime nekrenta, tad jas būtina kirpti. Vis dėlto 
populiariausias būdas avių vilnai kirpti – geleži-
nėmis avikirpėmis (33 pav.). Vienos ankstyviau-
sių žinomų avikirpių žirklių radinių Norvegijoje 
yra rastos Osebergo palaidojime. Tai vienanarės 
avikirpės, kurių forma išsilaikė iki pat XX a. pir-
mosios pusės. Tokios pačios metalinės avikirpės 
buvo naudojamos ir Lietuvoje. Avikirpes žirkles 
1900 m. iš naudojimo išstūmė koja minama avi-
kirpė mašinėlė, o XX a. 4 dešimtmetį pradėtos 
naudoti benzininės ir elektrinės mašinėlės, itin 
paspartinusios darbą: per valandą šitaip būdavo 
nukerpama 10–12 avių, o žirklėmis – 3–4 avys. 

Norvegijoje buvo įprasta avis kirpti du kartus 
per metus: rudenį, kai avys būdavo parvedamos 
iš ganyklų žiemoti, ir pavasarį prieš ėriavimąsi. 
Kai kuriose vietovėse avis kirpdavo ir viduržiemį, 
bet ši tradicija išnyko XX amžiuje. Norvegijoje tra-
diciškai avys būdavo kerpamos stovinčios arba 
gulinčios ant šono, surištomis kojomis (34 pav.). 
Lietuvoje avys dažniausiai būdavo kerpamos tris 
kartus per metus. Tačiau norint turėti ilgesnį vil-
nos pluoštą, geriau avis kirpti du kartus per me-
tus. Lietuvoje avys būdavo kerpamos pavasarį, 
rudenį ir žiemą prieš Kalėdas. Iš jų pavasarinė 
vilna buvo laikoma pati prasčiausia, prikaupusi 
daugiausiai purvo ir nešvarumų, nes šaltuoju 
metų laiku avys būdavo laikomos tvartuose (Vi-
tauskas, 1939:486). Avis kirpdavo paguldytas ant 
šono ant patiesto pakloto, surištomis priekinėmis 
ir galinėmis kojomis, kad avis nepabėgtų (35 pav.).

Vilnas plaudavo įvairiai. Dažniausiai plauda-
vo jau nukirptas vilnas. Tačiau būdavo ir taip, kad 
avį plaudavo prieš kirpimą arba plaudavo ir dar 
nenukirptą avį, o paskui dar kartą jau nukirptas 
vilnas. Vilnas vasarą plaudavo vandens telkinyje, 
o žiemą – kubile su šiltu vandeniu. Išplauta vil-
na vasarą dažniausiai buvo džiovinama pievoje 
prieš saulę keletą kartų apverčiant, o žiemą – šil-
toje patalpoje prie krosnies ar pirtyje. Iš vilnos 
būdavo išrenkami nešvarumai, šapeliai, mėšlas, 
susisukusios vilnos gumuliukai. Visgi audimui 
skirtą vilną būdavo geriau plauti iššukuotą ir su-
verptą, t. y. geriau plauti siūlus, o ne pluoštą, nes 

Ant aukšto kalno geležiniais 
jaučiais aria. Kas? (kerpa avį) 
It plows with iron oxen on a 
high mountain. What is it? 
(wool shearing)

with hand metal sheep shears (Fig. 33). One of 
the earliest sheep shears in Norway was found 
at the burial ground in Oseberg, It had the same 
shape of hand shears, which lasted until the early 
20th century and is still known nowadays. The 
same shears were used in Lithuania, too. In Nor-
way, a foot-powered shearing machine replaced 
these shears in 1900. Electricity and fuel-powered 
shearing machines came into use in the 1930s. 
The latter made the shearing process faster, e.g., 
10-12 sheep were sheared in such a way per an 
hour, while from three to four sheep were cut 
with shears.

In Norway it was usual to shear sheep twice a 
year – after grazing in autumn and before lamb-
ing in spring. Sheep were sheared in midwinter 
at some places, but this custom faded during 
20th century. Traditionally sheep were sheared 
standing or lying on one side with legs tied (Fig. 
34). Meanwhile in Lithuania, sheep were usually 
sheared three times a year, but sometimes they 
were sheared twice a year in order to have lon-
ger fibers. Sheep were sheared in spring, autumn 
and winter before Christmas. Spring wool was 
considered the worst because sheep spent all the 
winter in the stable where wool got dirty (Vitaus-
kas 1939:486). Sheep were sheared lying on one 
side on a piece of cloth with tied legs so that they 
could not get away (Fig. 35).

Wool was washed in various ways. The most 
popular one was to wash already sheared wool. 
But sometimes wool was washed on sheep be-
fore shearing, e.g. sheep was washed, or wool 
was washed twice – before and after the shearing. 
Wool was washed in a water reservoir in summer 
and in wooden buckets with warm water in win-
ter. Washed wool was dried on the field in under 
the sun in summer and indoors in a warm room 
near an oven or in bathhouses in winter. Dirt, ma-
nure, straws, tangled pieces were picked out of 
dried wool. Above all, it was better to wash wool 
thread instead of wool fibers because less lanolin 
was removed, and yarn was stronger and more 
resistant to moths (Vitauskas 1939:489).  
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šiuo atveju pašalinama mažiau lanolino, siūlai 
būna tvirtesni ir juos mažiau puola kandys (Vi-
tauskas, 1939:489).

Avį pradėdavo kirpti gulinčią ant dešinio šono, 
nuo užpakalinės kairiosios kulkšnies. Kai nukirp-
davo visą pusę, tada versdavo ant kairio šono. 
Kerpama neskubant, atsargiai, kad neįkirptų 
avies. Vilna būdavo kerpama vientisai, ne kuokš-
tais ar gabalais. Baigus kirpti vieną avį, kirpdavo 
kitą. Nukirptas geros kokybės vilnas susukdavo 
į grįžtes ir laikydavo dokluose (pailgose pintinė-
se be rankenų, su viršuje atverčiamu dangteliu), 
krepšiuose ar medžiaginiuose maišeliuose ant 
aukšto, kamaroje ar svirne (Vitauskas, 1939:487).

Šiandien avys dažniausiai yra kerpamos du 
kartus per metus – rudenį ir pavasarį, o kartais 
tik kartą per metus, pavasarį. Kerpant avį kartą 
per metus, vilnos yra ilgesnės ir iš jų galima 
suverpti labai tvirtus siūlus. Anksčiau avis 
kirpdavo patys ūkininkai, o šiandien tai atlieka 
dažniausiai profesionalūs vilnų kirpėjai.

Vilnos rūšiavimas

Kaip jau minėta, senosios veislės norvegiškų ir 
lietuviškų vietinių avių vilna yra dvisluoksnė – 

viršutinis pluoštas ilgas ir šiurkštus, o apati-
nis – trumpas ir švelnus. Todėl nukirpus avis, 
jų vilna visada būdavo išrūšiuojama pagal šiuos 
du sluoksnius. Šie vilnos sluoksniai atskiriami 
rankomis. Net ir šiais laikais avių augintojams 
yra sumokama daugiau už išrūšiuotą dvisluoksnę 
vilną.Taip pat avies kojų, papilvės ir galvos vil-
nos dėl nešvarumų ir trumpumo buvo dedamos 
atskirai ir nemaišomos su itin vertintomis šonų, 
nugaros ir sprando vilnomis. Šiandien vilna yra 
rūšiuojama tokiu pačiu principu. Iš geros koky-
bės vilnų būdavo verpiami siūlai audimui, o iš 
prastesnės kokybės – mezginiams, vėlimui, kili-
mams. Lietuvoje nukirptos, išplautos ir išdžiovin-
tos vilnos dažniausiai buvo dedamos į paprastas 
pintines, naudojamas ir buityje. Į tokias pintines 
vilnos buvo dedamos ir Norvegijoje, bet čia vil-
noms rūšiuoti ir laikyti taip pat buvo gamina-
mos medinės dėžės su rankenomis. Dėžės būdavo 

Iš maždaug 15–20 avių ban-
dos buvo išgaunama apie 
25–30 kg vilnų per metus, o 
tokio kiekio užtekdavo su-
verpti siūlus vienam audi-
mui (Vitauskas, 1939:487). 
About 25 to 30 kg of wool 
was sheared per year from 
15-20 sheep and this amount 
was enough to weave one 
fabric (Vitauskas 1939:487).

Sheep shearing started with a sheep lying on 
the right side from hind left leg. When one side 
was over, the sheep was turned over to the left 
side. Shearing was done carefully and slowly in 
order not to hurt or scare the sheep. Wool was 
sheared in one piece, not in many locks. Good 
quality sheared wool was twisted in braids and 
kept dry in baskets or textile bags on a in the attic, 
storeroom or in the barn until spinning (Vitaus-
kas 1939:487).

Today sheep are usually sheared twice a year 
in autumn and in summer. Sometimes it is done 
only once a year in spring. Shearing wool once 
a year gives longer wool and very strong yarn. 
Farmers sheared sheep themselves in the old 
days; meanwhile nowadays it is mostly done by 
professional shearers. 

Wool Sorting

As mentioned earlier, both Norwegian and 
Lithuanian local sheep have double-lay-

ered wool with coarse and long fibers outside 
and soft and short fibers under it, near the skin. 
After shearing the sheep, wool was always sort-
ed by hands according to these two layers. Even 
nowadays sheep breeders get more money for 
sorted wool.Wool from the legs, underbelly and 
the head was separated from valuable wool from 
the sides, back and neck due to its dirtiness and 
shortness. Nowadays wool is sorted in the same 
way. Good quality wool was used to spin yarn 
for weaving and worse quality wool yarn was 
for knitting, also for making felt and carpets. In 
Lithuania sheared and washed wool was placed 
in simple baskets, also used in household. Similar 
baskets were used in Norway, but there were spe-
cific wooden boxes with handles for wool sorting 
and keeping (Fig. 36).

The quality of wool and its sorting depended 
on many things such as the climate, keeping con-
ditions or food. Sheep grazed during the summer 
and were kept in stables in the winter in Lithu-
ania and Norway alike. During the summer, the 
wool of grazing sheep gathered dirt, leaves, small 
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spalvotai dažytos, raižytos, su datomis, inicialais 
ar vardais (36 pav.).

Vilnos kokybė ir jos rūšiavimas priklausė nuo 
daugelio veiksnių: klimato, avių laikymo sąlygų 
ar šėrimo. Tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje šaltuo-
ju metų laiku avys būdavo laikomos tvartuose, o 
vasaromis ganydavosi. Ganyklose, natūralioje 
gamtos terpėje, į avių vilną patekdavo įvairiausių 
nešvarumų, lapų, šapelių, purvo ir pan., o žiemos 
metu, avims būnant nenatūralioje terpėje, vilna 
neaugdavo taip, kaip šiltuoju metų laiku. Vilnos 
augimą, storį ir tvirtumą ypač lėmė maistas. Ūki-
ninkai per vasarą turėdavo pririnkti maisto atsar-
gų žiemai (šienauti, grėbti lapus, priskabyti šakų 
su lapais ir pan.). Tačiau taip būdavo ne visada 
ir avims tekdavo gyventi pusbadžiu. Tai kenkė 
vilnos vystymuisi.

Vilnos karšimas ir šukavimas

Senajai norvegiškai ir lietuviškai vietinei avių 
veislei yra būdingas vilnų pluošto trumpumas 

ir paskirų plaukelių išsidraikymas į įvairias pu-
ses. Dėl šios priežasties vilnas būtinai reikėjo iš-
karšti arba iššukuoti, kad pluoštas taptų vientisas, 
neišsidraikęs ir būtų galima verpti. Ankstyviausi 
vilnų šukavimo įrankiai Norvegijoje yra žinomi 
iš Vikingų laikotarpio. Tai poriniai įrankiai, susi-
dedantys iš medinės rankenėlės, siauro medinio 
pagrindo, kuriame pritvirtinti ilgi metaliniai dan-
tys. Vilna  yra užkabinama už dantų ir sušukuo-
jama į ilgą, tvirtą pluoštą (37 pav.). Su tokiomis 
šukomis taip pat labai patogu atskirti dvisluoksnį 
avių pluoštą. Šios šukos Norvegijoje buvo nau-
dojamos iki XVIII a., o Lietuvoje žinių apie jas 
kol kas neturime. Kitas Norvegijoje, taip pat ir 
Lietuvoje, naudotas įrankis – vilnos karštuvėliai 
(38 pav.). Tai irgi porinis įrankis, susidedantis 
iš medinės rankenėlės ir medinio pagrindo, ant 
kurio yra pritvirtintas odos gabalas su smulkiais 
metaliniais dantukais. Iškaršta vilna tampa puri, 
pūkuota ir vientisa. Pirmasis šių karšimo šukų 
paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose siekia XIV 
a., kai pietų Europoje amatų gildijos uždraudžia 
savo amatininkams jas naudoti. Tačiau jos labai 

branches, etc. However, during the winter, sheep 
were kept in stables, which did not let grow wool 
as naturally and richly as during the summer. The 
growth, thickness and strength of wool depend-
ed on fodder. During the summer farmers had to 
provide fodder (hay, raked leaves, cut branches 
with leaves still on them, etc.) for sheep for win-
tertime. Sometimes sheep went hungry, which 
affected the growth of wool.  

  
Wool Carding and Combing

Breeds of Lithuanian and Norwegian local 
sheep have a characteristic feature, which 

is short and non-parallel fibers, and individual 
hairs are spread in different directions. In order 
to make wool fibers parallel and to spin strong 
and unbreakable yarn, wool should be carded or 
combed. The earliest wool combing tools in Nor-
way are known from the Viking time. It was a pair 
tool consisting of a wooden handle and a narrow 
wooden base with long metal nails attached to it 
(Fig. 37) on which wool was caught and combed 
into long and strong fibers. These combs are very 
practical for separating two-layered wool. These 
combs were used until the 18th century in Norway, 
while we do not have any information about them 
in Lithuania. Another tool used in both Lithuania 
and Norway was cards (Fig. 38). This one is also 
a pair tool consisting of a wooden handle and 
wooden base with an attached piece of leather 
with small, sharp metal nails on top. Carded wool 
becomes light, friable, fluffy and parallel. The first 
mention of such cards in written sources is dated 
back to 14th century, when craft guilds of south 
Europe forbade their artisans to use these tools. 
But cards became popular very quickly and this 
prohibition did not stop their spreading in the 
whole Europe, including Norway. Both of these 
tools – combs and cards – are still in use in mod-
ern wool processing.

Wool carding consisted of wool picking and 
carding. Picking is a process of wool scribbling 
and picking into thin layers without leaving any 
lumps. One card was put kept on the knees. Scrib-



PrOce ssing Of WOOl :  tOOl s a nd iMPl e Ment s 39

greitai išpopuliarėjo ir draudimas nesustabdė jų 
plitimo visoje Europoje, taip pat ir Norvegijoje. 
Abu šie įrankiai yra tebenaudojami šiuolaikinėje 
vilnų apdirbimo pramonėje.   

Vilnų karšimas apėmė vilnų pašymą ir karši-
mą. Pašymas – tai vilnos kedenimas ir išpešio-
jimas pirštais į plonus sluoksnius, nepaliekant 
jokių gumulėlių. Vienas karštuvėlis būdavo pa-
sidedamas ant kelių ir prilaikomas ranka, ant jo 
plonu sluoksniu per visą plotą buvo uždedamas 
iškedentos vilnos pluoštas, o su kitu karštuvėliu 
šukuojama spaudžiant ir braukiant. Perbraukus 
per pluoštą apie 10 kartų, jis būdavo delnu nuo 
karštuvėlio suvyniojamas į ritinėlį ir dedamas į 
pintinę. Tiek Norvegijoje, tiek Lietuvoje būdavo 
naudojami ir šiek tiek kitokie karštuvėliai, gero-
kai palengvinę darbą: vienas karštuvėlis būdavo 
tvirtinamas lentoje ir visa konstrukcija padedama 
ant suolo (Lietuvoje) arba karštuvėlis tvirtinamas 
tiesiai į kėdę ar suolą (Norvegijoje), tada apsi-
žergus atsisėdama ant suolo ir, rankose laikant 
karštuvėlį, šukuojama vilna. Tokie karštuvėliai 
ypač tiko šiurkščiai vilnai karšti arba pirminiam 
vilnos karšimui, po kurio vilna antrą kartą bū-
davo karšiama rankiniais karštuvėliais. Manoma, 
kad Norvegijoje toks karštuvėlių tipas atsirado 
XVIII a., vykstant pramonės industrializacijai. 

Karšimo darbus abiejose šalyse atlikdavo tiek 
vyrai, tiek moterys. Vilnų šukavimas rankiniais 
karštuvėliais buvo nespartus, varginantis, įgu-
dimo reikalingas darbas. XIX a. antrojoje pusė-
je rankinius karštuvėlius pakeitė vilnų karšimo 
mašinos, palengvinusios darbų naštą ir dėl to 
greitai išpopuliarėjusios. Visų šių mašinų vei-
kimo principas vienodas, tik skiriasi jų dydžiai. 
Šios mašinos iki šiol yra naudojamos vilnos ap-
dirbimo pramonėje.

bled wool was put in a thin layer on the top of the 
card on metal nails. Another card was held in 
hands. The carding process was done by press-
ing and brushing cards against each other. After 
brushing about 10 times, fibers were rolled into 
rolls by hands and put in baskets. Another type 
of such cards was used in both Lithuania and 
Norway. One card was attached to the board and 
all structure was placed on a bench (in Lithuania) 
or the card was attached to a bench or chair (in 
Norway). Wool was carded in this way by sitting 
on the bench and brushing the wool with the card 
in both hands. These cards with sophisticated 
construction were used to card coarse wool or to 
card wool for primary processing. After this, wool 
was carded with hand cards. It is believed that 
such type of cards originated in the 18th century 
during the industrialization period. 

 Both men and women carded wool. Wool 
carding was slow, exhausting and required skills. 
Hand cards were replaced by wool carding ma-
chines in the late 19th century. These machines 
made work easier and faster and thus very quickly 
became popular. Wool carding machines are still 
used in wool processing nowadays. The operating 
system of the old and modern carding machines 
is the same, only the size and shapes are different. 
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33 pav. 
Senovinės, geležinės avi-
kirpės žirklės. © Norvegijos 
kultūros istorijos muziejus. 
Inv. nr. NFL.11141. Fotogra-
fas Haakon Harris.
Fig. 33. 
Ancient iron wool shears. 
© Norwegian Museum of 
Cultural History. Inv. no. 
NFL.11141. Photographer Ha-
akon Harris.

34 pav. 
Jorunn Rysstad kerpa avį 
senoviniu būdu avikirpėmis 
žirklėmis. © Norvegijos kul-
tūros istorijos muziejus. Inv. 
nr. NF.08882-030. Fotogra-
fas Sjur Fedje.  
Fig. 34. 
Jorunn Rysstad from Valle in 
Norway is shearing a sheep 
with blade shears. © Nor-
wegian Museum of Cultural 
History. Inv. no. NF.08882-
030. Photographer Sjur 
Fedje.

35 pav. 
Avių kirpimas. 1938 m. Jo-
kūbiškių k., Šiaulėnų vls., 
Šiaulių apskr., Lietuva. 
© Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus. Inv. nr. ŠAM Poz. Nr. 
176/XI. Fotografas Stasys 
Vaitkus. 
Fig. 35. 
Sheep shearing. 1938. Jo-
kūbiškiai village, Šiauliai 
region, Lithuania. © Šiauliai 
Aušros Museum. Inv. no. 
ŠAM Poz. Nr. 176/XI. Photo-
grapher Stasys Vaitkus.

/33/

/34/

/35/
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36 pav.  
Medinė, dekoruota dėžutė, 
skirta išrūšiuotai vilnai lai-
kyti. © Norvegijos kultūros 
istorijos muziejus. Inv. nr. 
NF.27124-002. Fotografas 
Bjørg Disington. 
Fig. 36. 
Wooden and decorated ba-
sket, which was used to sto-
re sorted wool. © Norwegian 
Museum of Cultural History. 
Inv. no.  NF.27124-002. Pho-
tographer Bjørg Disington.

37 pav.  
Šukos, skirtos iššukuoti 
vilnos pluoštą ilgomis 
sruogomis, iš Ostfoldo.  
© Norvegijos kultūros is-
torijos muziejus. Inv. nr. 
NF.1906-1721AB. Nežinomas 
fotografas. 
Fig. 37. 
A combs used for combing 
wool fibers into long locks 
from Østfold.  © Norwegian 
Museum of Cultural History. 
Inv. no. NF.1906-1721AB. Un-
known photographer.

38 pav. 
Vilnos karšimo šukos. 
© Norvegijos kultūros is-
torijos muziejus. Inv. nr. 
NF.09230-021. Fotografas 
Sjur Fedje. 
Fig. 38. 
Wool cards. © Norwegian 
Museum of Cultural History. 
Inv. no.  NF.09230-021. Pho-
tographer Sjur Fedje.

/36/

/37/

/38/



v il nų a PdirbiMO PrOce s a s.  Įr a nk i a i  ir  Prie ta is a i 42



43

Siūlų verpimas

Per vasarą ir rudenį tinkamai apdirbus linus 
ir vilnas, pasiruošus geros kokybės pluoštą, 

žiemą ateidavo metas jį paversti siūlais – suverpti. 
Nuo seniausių laikų pasaulyje pagrindiniai siū-
lų verpimo prietaisai buvo verpstukas ir verpimo 
ratelis. Iš pažiūros verpimo procesas atrodo nesu-
dėtingas – rankomis traukiant pluoštą iš kuodelio 
plonu sluoksniu ir naudojant tam tikrus prietaisus, 
pluoštas susukamas į dailų siūlą. Tačiau norint 
suverpti gražų ir, svarbiausia, naudojamą, tvirtą, 
lygų siūlą, reikia laiko, be to, atliekant šį veiksmą 
dirba visas kūnas. Pavyzdžiui, verpiant rateliu, 
rankos ir kojos tuo pačiu metu atlieka skirtingus 
ritmiškus darbus – koja mina paminą, o rankos 
traukia iš kuodelio pluoštą ir leidžia į ritę.  Verpi-
mas rateliu ir ypač verpstuku reikalavo didelio įgu-
dimo ir patirties. Mergaitės, sulaukusios 10 metų 
amžiaus, jau mokėdavo verpti, vadinasi, mokytis 
pradėdavo gerokai anksčiau (Glemžaitė, 1958:212). 
Iki XIX–XX a. sandūros kiekviena jauna mergina 
privalėjo mokėti verpti ir austi, nes tai buvo pagrin-
dinis tekstilės gamybos būdas. Kraičio krovimas 
ir jo demonstravimas buvo suvokiamas kaip ga-
bumų, meistrystės, puikios būsimos šeimininkės 
ir žmonos ženklas. Taigi kaip atrodė pagrindiniai 
verpimo prietaisai Norvegijoje ir Lietuvoje?

Seniausias verpimo įrankis yra verpstukas, 
naudotas visame pasaulyje ir buvęs labai įvairus 
savo forma ir dydžiu. Nepaisant visų kultūrinių 
ir vietos skirtumų, verpstukas susideda iš 2 dalių: 

Spinning of Yarn

Flax and wool were processed and fibers were 
prepared during the summer and autumn, so 

the winter was the time to spin. The main imple-
ments to spin fibers into yarn were spindles and 
spinning wheels since the old times in all over the 
world. It seems that the spinning process is quite 
easy – fibers are twisted into beautiful yarn by pull-
ing fibers in a thin layer by hands and using specific 
tools. However, spinning requires not only lots of 
time to produce nice and, most importantly, usable, 
strong and even yarn, but also all the body working, 
i.e., while using a spinning wheel, hands and legs 
move rhythmically at the same time – the leg works 
the treadle and hands pull correcting and guiding 
fibers into a bobbin. Working with a spinning wheel 
and especially a spindle required great skills and 
experience. Ten-year-old girls had already learned 
how to spin, which meant that they started to learn 
even at a younger age (Glemžaitė 1958:212). At the 
turn of the 19th century, each young girl was re-
quired to learn spinning and weaving because this 
was the main way to manufacture textile. Filling 
the dowry chest and demonstrating its contents 
was considered a sign of talent, skills, a sign of a 
great homemaker and wife. So, how did the main 
implements of spinning look in both Lithuania and 
Norway?    

The oldest spinning tool is a spindle, which was 
used in all over the world and had various types, 
shapes and sizes. Despite cultural and local differ-
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kojelės su kabliuku ar kilpele ir smagračio (39, 40 
pav.). Vienas pagrindinių pasaulinių skirtumų – 
smagračio vieta ant kojelės, lemdavusi verpstuko 
sukimosi greitį (kuo ji žemiau, tuo greičiau sukasi). 
Norvegijoje smagračiai būdavo viršutinėje verpstu-
ko dalyje, arčiau pluošto, o Lietuvoje, atvirkščiai, – 
apatinėje verpstuko dalyje.

Lietuvos teritorijoje verpstukai naudoti nuo ne-
olito laikotarpio, itin gausiai jų dalių – smagračių – 
randama I–XIV a. datuojamose gyvenvietėse, pi-
liakalniuose ir moterų kapuose, o naudojimąsi jais 
XIX a. pradžioje galutinai išstūmė verpimo ratelis 
(Glemžaitė, 1958:214). Verpstukų būta dvejopų: 
vienus sudarė apvalus medinis kotelis ir apačioje 
užmaunamas smagratis, pagaminto iš akmens 
ar degto molio, retai iš kaulo, rago ar gintaro, kiti 
vientisos medinės konstrukcijos su išplatinta ap-
atine dalimi ir ištekintu mažu smagračiu apačioje 
(41 pav.). Pirmasis naudotas senovėje, o antrasis 

– vėlesniais laikais, pasiekęs XX a. pradžią. Nors 
forma ir sudedamosios dalys kiek skiriasi, tačiau 
abiejų verpstukų veikimo principas yra visiškai 
toks pats: apačioje sukoncentruojamas svorio cen-
tras ir sukant visą mechanizmą, sukamas ir siūlas. 
Norvegijoje verpstukai naudoti nuo akmens am-
žiaus. Smagračiai būdavo gaminami iš medžio, 
metalo, akmens ar kaulo. Norvegijoje buvo nau-
dojamas dar vienas verpimo įrankis, savo forma 
primenantis kabliuką (42 pav.). Spėjama, kad jis 
buvo naudojamas nuo akmens amžiaus greta verp-
stuko, tačiau šio įrankio nepavyksta surasti arche-
ologinių tyrimų metu, nes jis buvo gaminamas iš 
medžio, todėl neišsilaikė. 

Verpiant verpstuku kartu buvo naudojama ir 
verpstė – įrankis, skirtas užsidėti ir laikyti ver-
piamą pluoštą. Lietuvoje ir Norvegijoje šio įrankio 
tradicijos yra skirtingos. Lietuvoje verpstė susidė-
davo iš dviejų dalių: gulsčios lentos (pagrindo), 
ant kurios būdavo atsisėdama, ir statmenai į ją 
įstatytos dekoruotos verpstės, ant kurios būdavo 
uždedamas ir pritvirtinamas pluoštas (43, 44, 45 
pav.). Tradiciškai lietuviškos verpstės būdavo dai-
liai dekoruojamos, raižomos įvairiausiais raštais, 
dangaus kūnais, augalais, užrašomi vardai, ini-

Rankos. Tai pats seniausias 
ir paprasčiausias „prietai-
sas“ siūlams verpti: sėdint 
plonu sluoksniu pluoštas 
traukiamas, dedamas ant 
šlaunies, o kita ranka, tru-
putį paseilinus ar suvilgius 
vandeniu pirštus, braukia-
ma per pluoštą ir šis prade-
da suktis. 
Hands are the oldest and 
simplest “implement” to 
spin yarn: fibers are placed 
on a thigh and twisted by 
fingers wetting them with a 
little bit of water or saliva.

ences, all spindles consist of two parts: a stick 
with a hook or loop and a whorl (Fig. 39, 40). One 
of the main differences in the world is the place of 
a whorl on the stick, which determines the speed 
of spindle’s rotation (the lower is, the faster it ro-
tates). In Norway, whorls were positioned on the 
upper part of the spindle, near the fibers, while 
in Lithuania they were positioned on lower part. 

  Spindles had been used since Neolithic Age in 
Lithuania. Their parts – whorls – are abundantly 
found in settlements, hill-forts and women’s buri-
als dated back to the 1st –14th century. Spindles 
were fully replaced by spinning wheels only at 
the late 19th and early 20th century (Glemžaitė 
1958:214). There were two types of spindles. One 
is a wooden round stick with a whorl put on the 
bottom and made out of stone, clay, rarely bone, 
horn or amber. It was used in old times. The sec-
ond one is a wooden one-piece structure with 
a widened lower part and a small whorl at the 
bottom (Fig. 41). It was used in later historical 
times and reached the beginning of the 20th cen-
tury. Although the shape and the parts are a bit 
different both of them operate in the same way, 
i.e., the center of weight is concentrated on the 
bottom and yarn is twisted by twisting the tool. 
Spindles had been used since the Stone Age in 
Norway. Whorls were made from wood, metal, 
stone or bone. Another tool similar to a large hook 
was used in Norway (Fig. 42). It is believed that 
this tool were used since the Stone Age parallel 
with spindles, but the point is that these tools 
were wooden, did not survive and were not found 
during archaeological excavations. 

Distaffs were used while spinning with spin-
dles. This was a practical tool to put fibers on. 
Traditions of using this tool are different in Lithu-
ania and Norway. In Lithuania, a distaff consisted 
of a horizontal plank to sit on and a vertically 
attached and decorated plank to put fibers on 
(Fig. 43, 44, 45). Lithuanian distaffs were beau-
tifully decorated, carved with various patterns, 
celestial bodies, plants, inscribed with names, 
initials, dates, etc. Meanwhile in Norway fibers 

Plonai verpsi – pasėdėsi, 
smulkiai malsi – pastovėsi. 
Spin fine – you will sit for a 
while; grind fine – you will 
stand for a while.
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cialai, datos ir pan. Norvegijoje pluoštas būdavo-
dedamas ant ilgos, nestoros lazdos su dekoruota 
viršutine dalimi, kurią verpėja pasikišdavo po 
pažastimi, įsikišdavo į drabužius arba pasistaty-
davo stove šalia savęs (46 pav.).  

Visoje Lietuvoje verpimas verpstuku buvo pa-
grindinis verpimo būdas iki XIX a. pradžios (Glem-
žaitė, 1959:214), nors jau nuo XVIII a. antrosios pu-
sės vis labiau populiarėjo verpimo ratelis. Kol kas 
ankstyviausias, apie XVIII a. vidurį, užfiksuotas 
verpimo su rateliu paminėjimas yra K. Donelaičio 
poemoje „Metai“, kur rašytojas moteris kviečia 
ratelius [vindelius] ir stakles mesti į šalį, žiemos 
darbus atidėti kitiems metams ir pasitikti pavasa-
rį (Eigirdienė, 2003:15). Poemos „Metai“ veiksmas 
vyksta lietuvninkų krašte Mažojoje Lietuvoje, tad 
galima teigti, kad tuo metu dauguma techninių 
naujovių Didžiąją Lietuvą pasiekdavo iš Vakarų 
per Mažąją Lietuvą (47 pav.). Pirmieji atvežtiniai 
rateliai buvo brangūs, tad iš karto nepaplito. Nuo 
XIX a. pradžios ėmė rastis vietinių meistrų, gebė-
jusių pagaminti ratelius, taigi dauguma moterų 
XIX a. jau verpė rateliais. Tiesa, XX a. pirmojoje 
pusėje verpstukai, nors ir retai, bet vis dar buvo 
naudojami vyresniosios kartos atstovų, ypač rytų 
ir pietryčių Lietuvoje (48 pav.). Norvegijoje verpi-
mo ratelis atsirado XVII a. pabaigoje, tačiau ma-
siškai išplito XIX a. Verpstukai Norvegijoje taip 
pat naudoti ilgai: verpstuku buvo verpiama XX 
a. antrojoje pusėje Jelsteryje, Sognės ir Fjurdanės 
apskrityje, pietvakarinėje Norvegijoje. Pagrindinė  
priežastis, kodėl taip buvo, ta, kad su verpstuku-
galima verpti vaikščiojant ir geriau kontroliuoti 
siūlo kokybę.

Verpimas verpstuku buvo gan ilgas procesas: 
reikėdavo traukti pluoštą, daug kartų sukti patį 
verpstuką, o priverptą siūlą vis užvynioti ant verp-
stuko kojelės, tad koja minamo verpimo ratelio iš-
radimas ir naudojimas labai palengvino ir paspar-
tino darbus. Visų verpimo ratelių konstrukcijos ir 
formos yra panašios, skiriasi tik jų dydžiai, dalių 
išdėstymas, puošybos detalės. Pagrindinės verpi-
mo ratelių dalys yra šios: siūlų ritė, ją gaubiantys 
sparnai, ratas su stipinais, krėslas (pagrindas), 

Lietuvos regionuose verpi-
mo ratelis buvo vadinamas 
skirtingai: šiaurės vakarų, 
šiaurės ir rytų Lietuvoje – 
kalvaratu, vidurio ir pietų – 
rateliu, Užnemunėje ir šiau-
rinėje Mažosios Lietuvos 
dalyje – vindu, vindeliu.
Spinning wheels were called 
differently in different re-
gions of Lithuania. For ex-
ample, kalvaratas was used 
in northwestern, north and 
east Lithuania, ratelis in 
central and southern Lithua-
nia and vindas or vindelis in 
Lithuania Minor.

Judink mane, krutink mane, kad 
pilvelis augtų. Kas? (verpia linus)
Jiggle me and wiggle me so that 
my belly would grow. What is it? 
(flax spinning) 
 
Miške gimęs, miške augęs, į na-
mus parėjęs mergos užsigeidė. 
Kas? (verpimo ratelis) 
Born in the forest, raised in the 
forest, came home and wants a 
girl. What is it? (spinning wheel)

were put on a long and thin stick with a decorated 
top, which the spinner would hold under herarm, 
tucked in clothing or it was inserted into a stand 
nearby (Fig. 46).

Spinning with a spindle was the main spin-
ning method until the early 19th century in Lith-
uania (Glemžaitė 1959:214), although the spin-
ning wheel became more and more popular in the 
second half of the 18th century. Yet the earliest 
mention of the spinning wheel from the middle 
of 18th century is in Kristijonas Donelaitis’s poem 

“The Seasons” where the poet invites women to 
put aside spinning wheels [vindelis] and weaving 
looms, leave winter work for the next year and 
see in the spring (Eigirdienė 2003:15). The action 
of poem “The Seasons” takes place in Lithuania 
Minor (East Prussia), so we can claim that the 
majority of technical innovations came to Lithu-
ania from the west through Lithuania Minor (Fig. 
47). The first imported spinning wheels were very 
expensive therefore not very popular. Local ar-
tisans started to make spinning wheels and the 
majority of women used them during the 19th 
century. The spinning wheel attained the peak 
of its popularity at the second half of 19th– early 
20th century, while spindles were still used by 
the elderly women although rarely, especially 
in south-eastern Lithuania (Fig. 48). Spinning 
wheels came into use in Norway in the late 17th 
century and spread widely in the 19th century. 
Spindles were used in Norway for a long time. 
Spinning with spindles was still practiced in the-
second half of the 20th century in Jolster Jølster 
and the districts of Sogn and Fjordane in south-
western Norway as the spinner could move, spin 
and have better control of the quality of the yarn 
at the same time.

Spinning with a spindle was a long process, 
because fibers were pulled, the spindle was 
turned round many times and spun yarn was 
twisted around the stick. Therefore, the invention 
of the spinning wheel with a treadle quickened 
this process. All spinning wheels have the same 
structure and shape with slight differences in 
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pamina, kojos, prieverpstė pluoštui laikyti. Nor-
vegijoje pirmasis žinomas verpimo ratelis buvo 
gulsčiasis, trikojis, su pamina, tuo pačiu metu 
verpdavęs siūlą ir sukdavęs į ritę (49 pav.). XIX 
a. šį ratelį pakeitė statusis, keturkojis ratelis su 
pamina. Taip pat Norvegijoje XVIII a. viduryje 
buvo pradėtas naudoti dar vienas verpimo ratelis 

– be paminos, su dideliu, rankena sukamu ratu ir 
su didele horizontalia atramine lenta. Pastarasis 
verpimo ratelis yra kilęs iš Azijos ir Artimųjų Rytų, 
o Europoje pirmiausiai paplito pietuose. Jis buvo 
skirtas verpti medvilnės pluoštą. Norvegijoje šiais 
rateliais buvo verpiama tiek medvilnė, tiek vilna.   

Lietuvoje vyravo trys pagrindinės ratelių kons-
trukcijos: trikojis su vidutiniu ratu, trikojis su 
dideliu ratu (47, 50, 51, 52 pav.) (abu – gulsčiojo 
tipo) ir keturių kojelių su dideliu ratu (statusis) 
(53, 54 pav.). Lietuvoje plačiausiai naudojamas 
buvo gulsčiasis trikojis su vidutiniu ratu ratelis. 
Populiariausias verpimo ratelis Norvegijoje buvo 
gulsčiasis trikojis su dideliu ratu arba statusis 
keturkojis su dideliu ratu (49 pav.). Norvegijo-
je verpimo rateliai būdavo labai puošnūs, orna-
mentuoti, neretai dažyti, o Lietuvoje – paprasti, 
natūralios medžio spalvos. 

Visi rateliai Lietuvoje turėjo gražiausią ir la-
biausiai dekoruotą dalį – prieverpstę – plokščią, 
stačiakampę ar į viršų siaurėjančią lentelę, ant 
kurios buvo uždedamas ir pritvirtinamas pluoš-
tas (55, 56 pav.). Tai bene labiausiai žinoma su 
verpimo ir audimo amatais susijusi detalė, kurią 
šiandien daugelis žino ir atpažįsta. Prievarpstės 
būdavo dekoruojamos įvairiais geometriniais ir 
augaliniais raižiniais, saulutėmis, mėnuliukais, 
užrašais, metais ir t. t. Norvegijoje prievarpstės 
būdavo kitokios. Dažnai pluoštas būdavo tiesiog 
laikomas rankoje arba pasidedamas ant kelių, o 
kartais būdavo naudojama ovalios formos, siau-
rėjančiais galais tuščiavidurė verpstė, ant kurios 
pluoštas buvo ne uždedamas ir pritvirtinamas 
virvele, o plonu sluoksniu apvyniojamas. Taip 
pat Norvegijoje būta išsišakojusių prievarpsčių, 
skirtų tik lino pakuloms verpti. Pakulos būdavo 
plonu sluoksniu apvyniojamos aplink prievarpstę, 

Lietuvių tautosakoje vie-
nas iš labiausiai su verpi-
mu susijusių personažų 
yra laumės: dažniausiai jos 
pasirodo netikėtai ir ver-
pėjai siūlosi padėti verpti. 
Pradėjusios verpti, laumės 
niekaip negali sustoti. O iš-
prašyti jas iš namų galima 
pasakius, kad toli rytuose 
girdėti vaikų riksmas. Jos 
išeina pažiūrėti, o tuo metu 
ir užtrenkiamos durys. Tada 
laumės giria moterį už jos 
sumanumą ir pasako, kad 
dar kiek ir būtų suverpusios 
jos plaukus. 
Hags are one the well-known 
mythological characters re-
lated to spinning in Lithua-
nian folklore. They show up 
suddenly and offer to help 
a woman to spin. Starting 
to spin, hags cannot stop it. 
The only way to drive them 
away from the house is to 
say that the screaming of 
children is heard in the east. 
They go outside to listen and 
the doors are slammed after 
them. Then the hags praise 
the woman for her wisdom 
and say that they would 
have begun to spin her hair 
if they had spent some more 
time in the house.

sizes, arrangements of parts and decorative de-
tails. The main parts of the spinning wheel are 
these: a bobbin with flyers, wheel with spokes, 
bench, treadle, legs, and distaff to hold fibers. 
The first known spinning wheel in Norway was 
tripod, horizontal with a treadle and could spin 
yarn and wind it in the bobbin simultaneously 
(Fig. 49). An upright four-legged wheel replaced 
this wheel with a treadle in the 19th century. A 
spinning wheel without a treadle but with a big 
wheel turned by hand and with a horizontal sup-
port board appeared in Norway in the middle of 
the 18th century. This spinning wheel originated 
in Asia and Middle East and first spread in south-
ern Europe. It was created to spin cotton, but in 
Norway both cotton and wool were spun. 

There were three main types of spinning 
wheels in Lithuania: a tripod with a middle-sized 
wheel, a tripod with a big wheel (Fig. 47, 50, 51, 
52) (both horizontal) and four-legged with a big 
wheel (upright) (Fig. 53, 54). In Lithuania, the 
most popular one was a horizontal tripod with a 
middle-sized wheel. Meanwhile the most popu-
lar spinning wheel in Norway was a horizontal 
tripod with a big wheel or an upright four-legged 
one with a big wheel (Fig. 49). Spinning wheels 
in Norway were ornamented and often stained, 
while in Lithuania they were simple and natural 
wood color.

 All spinning wheels in Lithuania had the most 
beautiful and decorated part – a small distaff to 
put fibers on. This distaff was in the shape of a flat, 
rectangular or tapering plank (Fig. 55, 56). This 
part of the spinning wheel is the most recogniz-
able and known by Lithuanians as a part of the 
spinning and weaving crafts. These small distaffs 
were beautifully decorated with various carved 
patterns, celestial bodies, plants, inscribed with 
names, initials, dates, etc. Distaffs of spinning 
wheels were different in Norway. Fibers were usu-
ally held in hands or put on the knees or twist-
ed around an oval, hollow tapering distaff. In 
Norway there were also small distaffs used only 
for flax tow. They were made of wood and had 
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rečiau tiesiog uždedamos ir verpiama. 
Buvo verpiama ilgais žiemos vakarais, kai mo-

terys jau nudirbdavo visus ūkinius ir buities dar-
bus. Tiesa, šalčiausiais žiemos mėnesiais verpdavo 
linus, o šiltėjant, pavasariop, kai patalpose laiky-
davosi pastovesnė šilta temperatūra, verpdavo 
vilną, nes šį pluoštą geriau verpti, kai yra šilčiau. 
Verpimas būdavo gan nuobodus, monotoniškas 
ir migdantis darbas. Kad to išvengtų, Lietuvoje 
moterys rinkdavosi vienoje troboje ir visos kar-
tu kalbėdamos, diskutuodamos ar dainuodamos 
verpdavo. Tokie susitikimai dažniausiai trukdavo, 
kol kiekviena suverpdavo po vieną ritę. Verpimo 
ratelis ypač paspartino darbą, juo buvo verpiama 
greičiau ir produktyviau nei verpstuku. Įgudusi 
verpėja per dieną galėdavo suverpti 0,5 ritės plo-
niausių siūlų, tinkamų siūti siuvimo mašinomis, 1 
ritę – plonų audimui, 1,5 ritės – storų, 2 rites – pa-
šukinių, 2–3 rites – pakulinių.

Pagrindiniai būdai suverpti siūlą yra du: Z ir S 
kryptimis (57 pav.). Siūlo sukimas Z kryptimi yra 
atliekamas sukant pluoštą tarp pirštų iš dešinės į 
kairę, o S – iš kairės į dešinę. Kultūriškai ir iš patir-
ties nuo seniausių laikų žmonijoje yra susiforma-
vusi tradicija, kad dauguma rankomis verpstuku 
ar verpimo rateliu suverptų siūlų yra Z krypties, 
nes pirštais yra lengviau pluoštą sukti nuo savęs 
(iš dešinės į kairę) negu į save (iš kairės į dešinę). 
Z kryptimi suverpti siūlai dažniausiai buvo ir yra 
naudojami audeklo metmenims ir nerti vąšeliu, o 
S krypties verpimo siūlai dažniausiai būdavo ir yra 
naudojami audeklo ataudams ir megzti virbalais.

XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje abiejose šaly-
se kartu su vilnos karšimo mašinomis paplito vil-
nų ir linų verpimo mašinos, pamažu išstūmusios 
verpimą rateliu iš kasdienių buitinių darbų rutinos. 
Tačiau iki to laiko pluošto verpimas buvo kasme-
tis, naminis rankinis darbas, be kurio neišsivertė 
nė viena moteris: reikėdavo suverpti daug siūlų, 
kad būtų galima išausti audinius šeimos narių 
drabužiams, patalynei, rankšluosčiams, išausti, 
nuvyti, nupinti juostas, numegzti kojines, piršti-
nes, nunerti servetėles ir t. t.

1764 m. Anglijos Lankašy-
ro grafystėje Jamesas Har-
greavesas išrado „Jenny“ 
verpimo mašiną. Tiesa, vie-
toj mynimo kojomis mašiną 
reikėdavo sukti rankomis, 
tačiau verpėjų kojos buvo iš-
laisvintos. Mašina buvo už-
patentuota 1765 m. Tai buvo 
pirmasis ir svarbiausias 
smulkusis išradimas, paska-
tinęs pramonės perversmo 
pradžią pasaulyje. 
Spinning Jenny was invent-
ed by James Hargreaves 
of Lancashire, England, in 
1764. True, the machine was 
powered by twisting the 
wheel by hands, not by foot 
on a treadle. The machine 
was patented in 1765 and it 
was the first and the most 
important minor invention 
to encourage the Industrial 
Revolution in the world.

Gera verpėja ir 
samanas suverps. 
Good spinner can spin 
even the moss.

several branches to twist tow in thin layers or to 
put tow on them. 

Spinning was done during the winter season, 
usually in the evenings when all the chores were 
finished. Flax was spun in the cold winter months, 
while wool spinning took place in a warmer room 
so it was usually done with the approach of spring 
when it got a little warmer. Spinning was quite 
boring and monotonous work. In order to avoid 
that, women gathered at one house and spun, 
talked, discussed and sang together. Such meet-
ings lasted until every woman had her bobbin 
full. The spinning wheel made work much fast-
er than spinning with a spindle. A skilled and 
experienced spinner could spin half a bobbin of 
the finest yarn suitable for sewing machines, one 
bobbin for weaving, one and a half of thick yarn, 
two to three bobbins of tow yarn per day.  

The main ways to spin a yarn are two: in the 
direction of Z and S (Fig. 57). Z direction is when 
fibers are twisted by fingers right to left, while S 
direction – when fibers are twisted from left to 
right. This tradition has been formed culturally 
since old times: threads with spindles or spin-
ning wheels were spun in Z direction, because it 
is more comfortable to twist yarn from yourself 
(from right to the left) than to yourself (from left 
to the right). Z direction yarn was used and is 
still used for warp in weaving and crocheting, 
while S direction yarn has been used for weft in 
weaving and knitting.

Hand spinning was replaced by spinning ma-
chines in both countries in the late 19th and early 
20th century. However, until then spinning was 
an annual manual process, which was neces-
sary as each woman had to spin much yarn for 
weaving fabrics and making garments, bed linen, 
towels, various sashes, knitting socks, gloves, 
crocheting doilies, etc. 
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39 pav. 
Verpstuko smagratis. XIII–
XIV a. © Valstybinio Ker-
navės kultūrinio rezervato 
direkcijos fotografijų archy-
vas. Inv. nr. KMR A 1867. Fo-
tografė Dalia Vaičiūnienė.
Fig. 39. 
Spindle whorl. 13th – 14th 
century. © Photography Ar-
chive of Administration of 
the State Cultural Reserve 
of Kernavė. Inv. no. KMR A 
1867. Photographer Dalia 
Vaičiūnienė.

40 pav. 
Verpstuko kojelė, XIII–XIV a. 
© Valstybinio Kernavės kul-
tūrinio rezervato direkcijos 
fotografijų archyvas. Inv. nr. 
KMR A 3745. Fotografė Dalia 
Vaičiūnienė.  
Fig. 40. 
Wooden stick of spindle. 
13th – 14th century. © Pho-
tography Archive of Adminis-
tration of the State Cultural 
Reserve of Kernavė. Inv. no. 
KMR A 3745. Photographer 
Dalia Vaičiūnienė.

41 pav. 
Verpstukas. XIX a. pab. 
Aukštaitija, Lietuva. © Lie-
tuvos dailės muziejus. Inv. 
nr. LDM LM 4331. Nežinomas 
autorius.
Fig. 41. 
Spindle. Late 19th century. 
Aukštaitija, eastern Lithu-
ania. © Lithuanian Art Mu-
seum. Inv. no. LDM LM 4331. 
Author is unknown.

42 pav. 
Senovinis medinis verpimo 
įrankis iš Tromso. © Nor-
vegijos kultūros istorijos 
muziejus. Inv. nr. NF.08319-
002. Fotografas nežinomas.
Fig. 42. 
Ancient wooden spinning 
implement from Troms. 
© Norwegian Museum of 
Cultural History. Inv. no. 
NF.08319-002. Unknown 
photographer.

43 pav. 
Gaidžių kaimo verpėjas 
M. Viščius-Gurkšnys. 
1936 m. Rytų Lietuva. © Na-
cionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Inv. nr. ČDM 
Ng 20152. Fotografas Balys 
Buračas.  
Fig. 43. 
Spinner M. Viščius-Gurkš-
nys in Gaidžiai village. 1936. 
Eastern Lithuania. © M. 
K. Čiurlionis National Mu-
seum of Art. Inv. no. ČDM Ng 
20152. Photographer Balys 
Buračas.
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44 pav. 
Julija Meiduvienė verpia 
verpstuku. 1953 m. Paminė-
lės k., Labanoro apyl., Šven-
čionėlių r., Lietuva. © Lie-
tuvos dailės muziejus. Inv. 
nr. LDM LFn 620. Fotografas 
Antanas Šeduikis. 
Fig. 44. 
Julija Meiduvienė is spinning 
with a spindle. 1953. Pami-
nėlė village, Švenčionėliai 
region, Lithuania © Lithu-
anian Art Museum. Inv. no. 
LDM LFn 620. Photographer 
Antanas Šeduikis.

45 pav. 
Rastenienė verpia verpstu-
ku. 1959 m. Degutinės k., 
Švenčionėlių r., Lietuva. 
© Lietuvos dailės muziejus. 
Inv. nr. LDM LFn 3604. Foto-
grafas Stasys Vaitkus. 
Fig. 45. 
Rastenienė is spinning with 
a spindle. 1959. Degutinė 
village, Švenčionėliai regi-
on, Lithuania. © Lithuanian 
Art Museum. Inv. no. LDM 
LFn 3604. Photographer Sta-
sys Vaitkus.

46 pav. 
Verpimas verpstuku. Andrea 
Sandnes su verpste ir verp-
stuku. Jolsteris, Sognės ir 
Fjurdanės apskritis, Norve-
gija, apie 1925 m. © Norvegi-
jos kultūros istorijos muzie-
jus. Inv. nr. NF.01272-435. 
Fotografas nežinomas.
Fig. 46. 
Spinning on a spindle. An-
drea Sandnes with a distaff 
and hand spindle. Jølster 
in the district of Sogn and 
Fjordane, Norway, c. 1925. 
© Norwegian Museum of 
Cultural History. Inv. no. 
NF.01272-435. Unknown 
photographer.

47 pav. 
Werpjanćzios Lietuwininkes. 
Verpiančios lietuvninkės. XX 
a. 1 deš. vid. Spėjamas lei-
dėjas J. Vanagaitis Tilžėje. 
© Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus. Inv. nr. ŠAM IK–F 2227. 
Fotografas nežinomas. 
Fig. 47. 
Werpjanćzios Lietuwininkes. 
Lietuwninkes are spinning. 
Middle of 1900s. Suppo-
sed publisher J. Vanagaitis 
in Tilsit. © Šiauliai Aušros 
Museum. Inv. no. ŠAM IK–F 
2227. Photographer is un-
known.

48 pav. 
Verpėja Uršulė Biliūnienė. 
1937 m. Lamėsto k., Utenos 
r. sav., Lietuva. © Naciona-
linis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus. Inv. nr. ČDM Ng 
5793. Fotografas Juozas Ti-
mukas.  
Fig. 48. 
Spinner Uršulė Biliūnienė. 
1937. Lamėstas village, Ute-
na region, Lithuania.
© M. K. Čiurlionis National 
Museum of Art. Inv. no. ČDM 
Ng 5793. Photographer Juo-
zas Timukas.
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49 pav. 
Norvegiškas verpimo rate-
lis. © Norvegijos kultūros 
istorijos muziejus. Inv. nr. 
NF.13689-031. Fotografė 
Anna Grostøl.  
Fig. 49. 
Norwegian spinning whe-
el. © Norwegian Museum 
of Cultural History. Inv. no. 
NF.13689-031. Photographer 
Anna Grostøl.

50 pav. 
Moteris prie verpimo ratelio. 
XX a. 3 deš. Kuršių nerija, 
Neringos sav., Lietuva. 
© Mažosios Lietuvos istori-
jos muziejus. Inv. nr. MLIM 
IR 4876 24. Fotografas ne-
žinomas. 
Fig. 50. 
Woman near the spinning 
wheel. 1920s. Kuršių nerija, 
Neringa region, Lithuania.
© The History Museum of Li-
thuania Minor. Inv. no. MLIM 
IR 4876 24. Photographer is 
unknown.

51 pav.  
Pavasario rūpesčiai. Vie-
na moteris verpia, kita veja 
siūlus nuo vytuvų ant krije-
lio. XX a. 1 deš. vid. Kaunas, 
Lietuva. © Šiaulių „Aušros“ 
muziejus. Inv. nr. ŠAM IK–F 
4538. Fotografuota O. Vit-
kauskytės knygyne.
Fig. 51. 
Spring worries. One woman 
is spinning, another is win-
ding yarn. Middle of 1900s. 
Kaunas, Lithuania. © Šiau-
liai Aušros Museum. Inv. no. 
ŠAM IK–F 4538. Photogra-
phed at O. Vitkauskytė’s bo-
okshop.

52 pav. 
Verpimo ratelis, sumeistrau-
tas Jono Juknio. 1939 m. Pa-
ilgio k., Šaukėnų vls., Šiau-
lių apskr., Lietuva. © Šiaulių 
„Aušros“ muziejus. Inv. nr. 
ŠAM Neg. nr. 5094. Fotogra-
fas Stasys Vaitkus. 
Fig. 52. 
Spinning wheel made by 
Jonas Juknys. 1939. Pailgis 
village, Šiauliai region, Li-
thuania. © Šiauliai Aušros 
Museum. Inv. no. ŠAM Neg. 
nr. 5094. Photographer Sta-
sys Vaitkus.

53 pav. 
Verpimo ratelis su prie-
verpste. Statusis, trikojis. 
XIX a. vid. Lietuva. © Lietu-
vos dailės muziejus. Inv. nr. 
LDM LM 4175/1-2. Nežino-
mas fotografas.  
Fig. 53. 
Spinning wheel with a dis-
taff. Tripod, vertical. Middle 
of 19th century. Lithuania. © 
Lithuanian Art Museum. Inv. 
no. LDM LM 4175/1-2. Photo-
grapher is unknown.
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54 pav. 
Moteris verpia vilnas rate-
liu. 1935 m. Vaitkuškio k., 
Pabaisko sen., Ukmergės 
r. sav., Lietuva © Lietuvos 
liaudies buities muziejus. 
Inv. nr. LLBM M 4506. Foto-
grafas nežinomas. 
Fig. 54. 
Woman is spinning wool fi-
bres with spinning wheel. 
1935. Vaitkuškis village, 
Ukmergė region, Lithua-
nia. © Open Air Museum of 
Lithuania. Inv. no. LLBM M 
4506. Photographer is un-
known.

55 pav. 
Verpimo ratelis Oniškio 
viensėdžio gyventojo La-
šinsko sodybos kieme. 1937 
m. Utenos r. sav., Lietuva. © 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Inv. nr. ČDM 
Ng 4255. Fotografas Juozas 
Timukas.
Fig. 55. 
Spinning wheel at farmste-
ad of inhabitant Lašinskis 
in Oniškis village. 1937. Ute-
na region, Lithuania. © M. 
K. Čiurlionis National Mu-
seum of Art. Inv. no. ČDM Ng 
4255. Photographer Juozas 
Timukas.

56 pav. 
Verpėja Uršulė Baronaitė iš 
Jurkšų kaimo. Verpia paku-
las. 1938 m. Pilviškių sen., 
Vilkaviškio r. sav., Lietuva. 
© Lietuvos liaudies buities 
muziejus. Inv. nr. LLBM M 
3737. Fotografas nežinomas.  
Fig. 56. 
Spinner Uršulė Baronaitė 
from Jurkšai village. She is 
spinning tow. 1938. Vilka-
viškis region, Lithuania. © 
Open Air Museum of Lithu-
ania. Inv. no. LLBM M 3737. 
Photographer is unknown.

57 pav. 
Z ir S siūlų sukimo kryptys. 
© Piešė Lukas Ruškys.
Fig. 57. 
Z and S yarn twisting direc-
tions. © Drawing by Lukas 
Ruškys.
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Siūlų paruošimas  
austi

Tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje siūlai austi bū-
davo ruošiami tokiais pačiais būdais, nau-

dojant panašius prietaisus. Suverptus siūlus 
reikėdavo sutvarkyti, kad jie nesusipainiotų, ir 
paruošti siuvimui, nėrimui, mezgimui ir, be abe-
jo, audimui. Pagrindiniai siūlų tvarkymo darbai: 
plovimas, dažymas ar balinimas, džiovinimas, 
metmenų ir ataudų siūlų paruošimas. Pirmiau-
sia reikėdavo išvynioti siūlus iš verpimo ratelio 
ričių ar nuo verpstuko kotelio, t. y. lenkti sruo-
gas, sukti siūlus į kamuoliukus ar pervyti siūlus, 
o tam atitinkamai būdavo naudojami lenktuvai 
(lanktys), vytuvai ir krijeliai (dar vadinti reketu-
kais ar takučiukais (Kaišiadorių muziejaus en-
ciklopedija; Vitauskas, 1939:585)). Norvegijoje 
lenktuvai ir vytuvai buvo naudojami nuo Vikingų 
laikų. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje lenktuvai 
buvo patobulinti ir į juos buvo įtaisytas skam-
baliukas, padedantis skaičiuoti, kiek siūlų yra 
vienoje sruogoje (58 pav.). 

Sruogos būdavo lenkiamos keliais būdais. Se-
niausi būdai jas lenkti buvo šie: ant ištiestų į prie-
kį rankų, lenkiant siūlus ant sulenktos rankos 
per alkūnę ir nykštį, lenkiant per kelį ir pėdą, ant 
apverstos kėdės kojų, ant vidutinio pločio stalo ar 
suolo galo. Visą XIX a. iki XX a. pradžios praktiš-
kiausias ir populiariausias sruogų lenkimo būdas 
naudojant lenktuvus (lanktis) (Daunys, 1942:60–
64) (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 pav.). Tvarkingai 
sulenktas siūlų sruogas buvo patogiausia išplauti, 

Preparing Yarn 
for Weaving

The same methods and implements were used 
in order to prepare yarn for weaving, sewing, 

crocheting, knitting, etc., in both Lithuania and 
Norway. Yarn should not be matted; otherwise, it 
would be difficult to untangle it. The main work 
handling yarn was washing, dyeing, drying or 
bleaching and preparing weft and warp yarn. In 
order to do the work yarn should be unwound 
from a bobbin or spindles by making skeins, 
rolling balls or rewinding yarn with tools such 
as measuring reels, skein winders, niddy noddy 
(Kaišiadorių muziejaus enciklopedija; Vitauskas 
1939:585). Skein winders had been used since 
Viking times in Norway. Measuring reels were 
improved and a ringing mechanism was installed 
in the late 19th and early 20th century in order 
to help to count how much yarn is in one skein 
(Fig. 58). 

Skeins were made in several ways. The old-
est ways were to wind them on straight hands, 
to wind yarn on a bent hand on the elbow and 
thumb, to wind on a knee and foot, on the legs 
of an upside-down chair, on the end of a me-
dium-size table or bench, etc. The most practi-
cal and popular way to do so, however, was to 
use measuring reels or a niddy noddy (Daunys 
1942:60-64) (Fig. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66). 
Tidily wound skeins were easily washed, dyed, 
dried or bleached. Washed skeins were rewound 
on a reel with the help of a skein winder (Fig. 
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nudažyti ar išbalinti ir išdžiovinti. Nudažytos ir 
išbalintos siūlų sruogos vytuvais būdavo pervi-
jamos ant krijelio (62, 67 pav.), o nuo krijelio me-
tamos ant mestuvų ir ruošiami metmenų siūlai. 
Jeigu siūlų metmenims nedažydavo ar nebalino, 
iš ritės jie būdavo pervejami tiesiai ant krijelio, 
o lenktuvų ir vytuvų naudoti neprireikdavo (68 
pav.). Siūlai ataudams dažniausiai būdavo dažo-
mi ar balinami, taigi jie visuomet iš ratelio ritės 
būdavo išvyniojami ant lenktuvo, tada plaunami, 
dažomi ar balinami, o paskui nuo vytuvų perve-
jami ant krijelio. Jeigu vilnonių siūlų sruogų prieš 
audimą nuspręsdavo nedažyti ar nebalinti, tai 
jas, ištemptas ant lenktuvo, nušutindavo karštu 
vandeniu, kad siūlai susitrauktų, būtų stipresni 
ir slidesni. Siūlai siūti, nerti ar megzti tiesiai iš 
ričių arba, jei balinami ar dažomi, – nuo vytuvų 
būdavo susukami tiesiai į kamuolius (Glemžaitė, 
1958:290–291) (69 pav.). 

Sutvarkius siūlus, kitas svarbus darbas būda-
vo tinkamai paruošti metmenų siūlus. Siūlai me-
tmenims būdavo metami (perkeliami, pervejami) 
nuo krijelių ant mestuvų tam tikra tvarka ir itin 
kruopščiai skaičiuojant: pirmas siūlas metamas 
tokio ilgio, kokio ilgio norima audinio; visi kiti 
siūlai metami tose pačiose vietose (takuose), kur 
buvo metamas pirmasis, ir sukama tiek, kiek rei-
kia siūlų išausti norimą audinio plotį. Metmenų 
siūlai būdavo nuimami nuo mestuvų ir supina-
mi į pynę, kad nesusiveltų. Mestuvų būta 2 tipų: 
seniausi – sieniniai (sienoje įmontuota medinė 
lenta su 6–8 kuoliukais) ir XIX a. pradėti nau-
doti kilnojamieji – į lubas ir grindis įmontuoti 2 
kryžmai susijungiantys ir besisukantys rėmai (70, 
71 pav.). Siūlai ataudams buvo ruošiami trinant 
šeivas – tam naudodavo verpimo ratelį, t. y. ant 
šaudyklėje esančių virbų iš ratelio ričių arba re-
čiau nuo vytuvų prisukdavo siūlų ir su jais aus-
davo (72 pav.).

Taip pat Norvegijoje buvo naudojami siūlų vy-
niojimo į kamuoliukus įrankiai: apie 20 cm ilgio, 
išdrožti iš vieno medžio masyvo, išskobtu vidu-
mi, ažūriniai, dažnai spalvotai dažyti (73 pav.). 
Įrankio vidus būdavo išskobiamas ir į jį įdedami 

Šiandien norvegiškas žodis 
hespetre dažnai taikomas ir 
vartojamas kaip įžeidimas 
itin priekabiai, priešgyniau-
jančiai ir bartis mėgstan-
čiai moteriai. Tačiau pirminė 
šio žodžio reikšmė yra siūlų 
lenktuvas (lanktis) – senovi-
nis siūlų vijimo įrankis. 
Today the Norwegian word 
hespetre is used to call a 
quarrelsome woman. How-
ever, the first meaning of 
this word is a “measuring 
reel” – an old tool to wind 
skeins.

Gera audėja ir ant  
kuolo apmeta. 
Good weaver can 
warp even on a pole.

62, 67) and from the reel on a warping mill to 
prepare warp. If warp yarn was not dyed, then 
it was wound from the bobbin straight on a reel 
without using skein winders (Fig. 68). Weft was 
always dyed or bleached, so it unwound from 
the bobbin on a measuring reel, then washed, 
bleached, etc., and finally was unwound from a 
skein winder on a reel. If wool yarn was not dyed 
or bleached before weaving, then it was steamed 
with boiling water while still on a measuring reel. 
Yarn for knitting, crocheting or sewing was rolled 
straight into balls from the bobbin or from skein 
winders if it was planned to wash or bleach it 
(Glemžaitė 1958:290-291) (Fig. 69). 

The next important thing to do was to prepare 
warp. Yarn for warp was wound from reels on a 
warping mill in a specific order: the first yarn was 
warped around the warping mill as many times 
as the required length of fabric; all other yarn was 
warped on the same tracks where the first yarn 
was warped as many times as the width of fabric. 
Warp yarn was removed from the warping mill 
and braided into plait in order to avoid tangling. 
There were two main types of warping mills. The 
first and oldest of them was a warping board – the 
plank with 6-8 pegs attached to the wall. The sec-
ond was a warping mill of two crosswise joined 
rotating frames fixed to the ceiling and floor. The 
latter appeared in the 19th century (Fig. 70, 71). 
Yarn for weft was prepared by winding it from 
flyers or skein winders on shuttles (Fig. 72). 

Yarn ball winders were used in Norway. These 
tools are about 20 cm long and made out of a 
whole piece of wood (Fig. 73). Their inside part 
is gouged out with openwork and outside was 
usually dyed. Small round wooden balls were 
gouged inside. They made noise while twisting 
the yarn on a tool. The tool has a loop on top to 
hang it when it is not in use. Such yarn winding 
was very practical because both ends of yarn were 
left outside at the end and at the beginning of 
a ball, which let twist double yarn for knitting 
or use the inner yarn end in order to avoid un-
winding. It was not just a practical tool, but also 



PrePa ring Ya rn fOr W e av ing55

išdrožti rutuliukai, kurie, sukant siūlų kamuoliu-
kus, trankydavosi vienas į kitą ir skleisdavo garsą. 
Įrankio viršuje buvo išdrožta kilpelė įrankiui pa-
kabinti, kai jis nebuvo naudojamas. Toks siūlų vy-
niojimo būdas buvo praktiškas, nes siūlai būdavo 
suvyniojami taip, kad abu galai matytųsi. Taigi 
buvo galima susukti dvigubų siūlų kamuoliukus 
mezgimui ar naudoti vidinį siūlo galą, kad siūlai 
neišsisuktų ir kamuoliukas neiširtų. Tai ne tik 
praktiškai naudotas daiktas, bet ir atspindintis 
drožėjo meninę išraišką, profesionalumą ir įgu-
dimą. Dažniausiai šiuos siūlų sukimo įrankius 
vyrai dovanodavo moterims. Lietuvoje tokių ar 
panašių įrankių neužfiksuota, čia siūlai būdavo 
tiesiog vyniojami į kamuoliukus rankomis.

Šarangė marangė aplink  
lazdą apsirangė. Kas? 
(lanktis ir siūlai) 
Wiggle, waggle wiggled 
around the stick. What is it? 
(skein winders and yarn) 
 
Kalnais išginiau, kalnais 
parginiau, šimtais skaičiau, 
vieno nedatekau ir to pačio 
pasigedau. Kas? (mestuvai 
ir metmenys, kai vienos 
gijos trūksta) 
Herded through the moun-
tains, brought back through 
the mountains, counted by 
the hundreds, lost one and 
missed the same. What is it? 
(warping mill, warp yarn and 
one missing yarn)

was a sign of the carver’s artistic expression and 
reflection of mastership and skills. Usually these 
tools were gifts for women from men. No such or 
similar tools were recorded in Lithuania. Yarn 
was rolled into balls by hands.
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58 pav. 
Sukamosios lankties siū-
lams vynioti fragmentas. 
Apie 1885 m. Vidurio Lietu-
va. © Kėdainių krašto mu-
ziejus. Gek 7552. Autorius 
nežinomas.  
Fig. 58. 
Fragment of yarn winder. 
c. 1885. Central Lithuania. 
© Kėdainiai regional mu-
seum. Gek 7552. Author is 
unknown.

59 pav. 
Moteris veja siūlus. 1937 m. 
Ripaičių k., Utenos r. sav., 
Lietuva. © Nacionalinis  
M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejus. Inv. nr. ČDM Ng 4258. 
Fotografas Juozas Timukas.
Fig. 59. 
Woman is winding yarn. 
1937. Ripaičiai village, Ute-
na region, Lithuania. © M. 
K. Čiurlionis National Mu-
seum of Art. Inv. no. ČDM Ng 
4258. Photographer Juozas 
Timukas.

60 pav. 
Lanktis. Siūlams vynioti. 
Aukštis 73,7 cm. XX a. I p. 
Vidurio Lietuva. © Kėdainių 
krašto muziejus. Gek 9955. 
Autorius nežinomas.
Fig. 60. 
Niddy noddy for winding 
yarn. Height 73,7 cm. 1st 
half of 20th century. Central 
Lithuania. © Kėdainiai regi-
onal museum. Gek 9955. Au-
thor is unknown.

61 pav. 
Sukamoji lanktis. Siūlams 
vynioti. Apie 1885 m. Vidurio 
Lietuva. © Kėdainių krašto 
muziejus. Gek 7552. Auto-
rius nežinomas.
Fig. 61. 
Yarn winder. c. 1885. Central 
Lithuania. © Kėdainiai regi-
onal museum. Gek 7552. Au-
thor is unknown.

/58/

/60/

/59/

/61/
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62 pav. 
Veja siūlus. Moteris dešinėje 
iš verpimo ratelio ritės veja 
siūlus ant lenktuvo, moteris 
kairėje nuo lenktuvo veja 
siūlus ant krijelio. 1939 m. 
Vilkų Kampo k., Švėkšnos 
vls., Tauragės apskr., Lie-
tuva. © Šiaulių „Aušros“ 
muziejus. Inv. nr. ŠAM Neg. 
nr. 4687. Fotografas Stasys 
Vaitkus.
Fig. 62. 
Yarn winding. 1939. Vilkų 
Kampas village, Tauragė re-
gion, Lithuania. © Šiauliai 
Aušros Museum. Inv. no. 
ŠAM Neg. nr. 4687. Photo-
grapher Stasys Vaitkus.

63 pav. 
Siūlų vijimo prietaisas. © 
1812 m. piešinys, Mar-
tos Hoffman reprodukcija. 
NF.15181-001  
Fig. 63. 
Yran winding tool. © Re-
production of drawing from 
1812 by Marta Hoffman. 
NF.15181-001

64 pav. 
Sukamasis lenktuvas, skir-
tas lenkti siūlų sruogas. © 
Norvegijos kultūros istorijos 
muziejus. Inv. nr. NF.1922-
0454. Fotografas nežino-
mas. 
Fig. 64. 
The rotary reel used for 
organizing the yarn into 
skeins. © Norwegian Mu-
seum of Cultural History. 
Inv. no. NF.1922-0454. Un-
known photographer. 

65 pav. 
Vytuvai, skirti sukti siūlus į 
kamuoliukus ar juos pervy-
ti ant krijelio. © Norvegijos 
kultūros istorijos muziejus. 
Inv. nr. NF.1911-1058. Foto-
grafas nežinomas. 
Fig. 65. 
Swift for winding yarn from 
skeins into balls. © Norwe-
gian Museum of Cultural 
History. Inv. no. NF.1911-
1058. Unknown photogra-
pher.

/62/

/63/ /65//64/
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66 pav. 
Moteris veja siūlus ant lenk-
tuvo. Setesdalis, Aust-Agde-
ris, Norvegija. © Norvegijos 
kultūros istorijos muziejus. 
Inv. nr. NF.08670-107. Foto-
grafas nežinomas. 
Fig. 66. 
A woman is winding yarn 
on a yarn-winder. Setes-
dal, Aust-Agder, Norway. 
© Norwegian Museum 
of Cultural History. Inv. 
no.NF.08670-107. Unknown 
photographer.

67 pav. 
Siūlų lenkimas. Moteris veja 
siūlus nuo vytuvų ant krije-
lio. 1936 m. gegužės mėn. 
Genčių k., Kartenos vls., 
Kretingos apskr., Lietuva.
© Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus. Inv. nr. ŠAM Neg. nr. 
1301. Fotografas Peliksas 
Bugailiškis. 
Fig. 67. 
Yarn winding. May, 1936. 
Genčiai village, Kretinga re-
gion, Lithuania. © Šiauliai 
Aušros Museum. Inv. no. 
ŠAM Neg. nr. 1301. Photo-
grapher Peliksas Bugai-
liškis.

68 pav. 
Ratelis ir takučiukas (kri-
jelis, reketukas) Juozo Bal-
čiūno sodyboje. 1938 m. 
Gudaičių k., Padubysio vls., 
Šiaulių apskr., Lietuva.
© Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus. Inv. nr. ŠAM Neg. nr. 
3119. Fotografas Stasys 
Vaitkus. 
Fig. 68. 
Yarn winding implements at 
Juozas Balčiūnas farmste-
ad. 1938. Gudaičiai village, 
Šiauliai region, Lithuania.
© Šiauliai Aušros Museum. 
Inv. no. ŠAM Neg. nr. 3119. 
Photographer Stasys Vait-
kus.

69 pav. 
Stanienė suka siūlus nuo 
vytuvų. 1952 m. Pūčkorių k., 
Užlieknio apyl., Plungės r., 
Lietuva. © Lietuvos dailės 
muziejus. Inv. nr. LDM LFn 
185. Fotografas Klemensas 
Čerbulėnas.  
Fig. 69. 
Stanienė is winding yarn 
from a winder. 1952. Pūčko-
riai village, Plungė region, 
Lithuania. © Lithuanian Art 
Museum. Inv. no. LDM LFn 
185. Photographer Klemen-
sas Čerbulėnas.

/66/

/68/

/67/

/69/
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70 pav. 
Audeklo (metmenų) apmeti-
mas Juozo Balčiūno sodybo-
je. 1938 m. Gudaičių k., Pa-
dubysio vls., Šiaulių apskr., 
Lietuva. © Šiaulių „Aušros“ 
muziejus. Inv. nr. ŠAM Neg. 
nr. 3113. Fotografas Stasys 
Vaitkus.
Fig. 70. 
Warping process in the ho-
use of Juozas Balčiūnas. 
1938. Gudaičiai village, 
Šiauliai region, Lithuania. 
© Šiauliai Aušros Museum. 
Inv. no. ŠAM Neg. nr. 3113. 
Photographer Stasys Vait-
kus.

71 pav. 
Prietaisas siūlams vyti. Mes-
tuvai. 1939 m. Karvedžių k., 
Panevėžio r. sav., Lietuva.  
© Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus. Inv. 
nr. ČDM Ng 9635. Fotografas 
Vincas Žukauskas. 
Fig. 71. 
Tool for yarn winding. War-
ping mill. 1939. Karvedžiai 
village, Panevėžys region, 
Lithuania. © M. K. Čiurlionis 
National Museum of Art. Inv. 
no. ČDM Ng 9635. Photogra-
pher Vincas Žukauskas.

72 pav. 
Videikienė kieme trina šei-
vas. 1952 m. Milašaičių k., 
Nausodžio apyl., Plungės r., 
Lietuva. © Lietuvos dailės 
muziejus. Inv. nr. LDM LFn 
288-2. Fotografas Klemen-
sas Čerbulėnas. 
Fig. 72. 
Videikienė is threading shu-
ttle bobbins in the yard. 
1952. Milašaičiai village, 
Plungė region, Lithuania.  
© Lithuanian Art Museum. 
Inv. no. LDM LFn 288-2. Pho-
tographer Klemensas Čer-
bulėnas.

73 pav. 
Prietaisas, skirtas siūlus 
sukti į kamuoliukus. © Nor-
vegijos kultūros istorijos 
muziejus. Inv. nr. NF.1913-
1009. Fotografė Anne Lise 
Reinsfelt. 
Fig. 73. 
Tool for winding yarn into 
balls. © Norwegian Museum 
of Cultural History. Inv. no. 
NF.1913-1009. Photographer 
Anne Lise Reinsfelt.

/72/

/70/

/71/

/73/
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Audimas ir audiniai
 

Moterys dažniausiai ausdavo visą pavasa-
rį, kai visi paruošiamieji darbai jau buvo  

nudirbti ir kai būdavo mažiausiai ūkinių darbų, 
lyginant su kitais metų laikais. Lietuvoje moterys 
dažniausiai pradėdavo austi ankstyvą pavasarį, 
o baigdavo prieš Jonines, tačiau Norvegijoje nuo 
senų laikų audimas buvo laikomas žiemos darbu 
ir staklės turėdavo būti paruoštos vasario 2 dieną, 
per Grabnyčias, ir austi reikėjo baigti iki šv. Ve-
lykų. Lietuvoje mergaitės, būdamos 13–14 metų 
amžiaus, jau turėdavo mokėti austi pačiu papras-
čiausiu – dvinyčiu – audimu ir iki vestuvių turė-
davo sukrauti savo kraitį (Glemžaitė, 1958:212). 
Tai buvo to meto bendrakultūris reiškinys, tad šį 
amžiaus „cenzą“ būtų galima taikyti ir Norvegi-
jai. Lietuvoje kiekviena apylinkė turėjo savo ge-
riausią audėją, pas kurią eidavo konsultuotis ne 
tik jaunos besimokančios austi mergaitės, bet ir 
patyrusios audėjos.  Kaip vyko audimo procesas, 
kurio buvo mokomasi nuo mažų dienų? 

Kalbant paprastai, audimo procesas – tai dvie-
jų vertikaliai (metmenų) ir horizontaliai (ataudų) 
einančių siūlų susipynimas, o įvairiausi raštai 
yra tų siūlų susipynimo variantų rezultatai. Pir-
miausia, šiam procesui yra reikalingos audimo 
staklės. Yra keli pagrindiniai audimo staklių ti-
pai: vertikaliosios, horizontaliosios ir žakardinės. 
Vertikaliosios audimo staklės (74, 75 pav.) Lietu-
vos teritorijoje yra žinomos iš I–XII a. datuojamų 
gyvenvietėse randamų molinių pasvarų, kurie 

Gera audėja ir 
tvoroje audžia. 
Good weaver can 
weave even on a 
fence.

Weaving and Fabrics

Women did the weaving during the spring, 
when all yarn preparation work was fin-

ished and there were less farm work than during 
other seasons. In Lithuania, women started weav-
ing in early spring and finished before the Feast 
of St John, while in Norway weaving was con-
sidered to be winter work since old times, so a 
weaving loom should be prepared on the 2nd of 
February during Candlemas, and weaving should 
be finished before Easter. In Lithuania, girls had 
already learned to weave with two heddles before 
they were 13-14 years old and they had to prepare 
their dowry before marrying (Glemžaitė 1958:212). 
It was a common cultural phenomenon in Eu-
rope, so we can apply this age limit to Norway 
as well. In Lithuania, each parish had the best 
weaver whom both young girls and experienced 
weavers consulted. 

In simple terms, weaving is the process of in-
terlacing two sets of warp (vertical) and weft (hor-
izontal) threads. Various patterns are the results 
of warp and weft interlace variations. First of all, 
we need a loom for this process. There are a few 
main types of weaving looms: vertical, horizon-
tal and jacquard. Vertical looms (Fig. 75, 75) are 
known from the 1st millennium AD in Lithua-
nia’s territory as ceramic weights to stretch warp 
yarn were unearthed in settlements of that period 
(Pečeliūnaitė-Bazienė 2004:74-75). Such ceram-
ic weights were found at settlements in Europe 
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buvo reikalingi metmenų siūlams įtempti (Pe-
čeliūnaitė-Bazienė, 2004:74–75). Tokie moliniai 
pasvarai yra randami keliose neolito laikotar-
piu datuojamose Europos vietovėse. Kada šios 
staklės pasirodė Norvegijoje, tiksliai pasakyti 
sunku, tačiau jos buvo naudojamos Trumso aps-
krityje šiaurės Norvegijoje (samių teritorijoje) ir 
Sturde, Hordalando apskrityje, pietvakarių Nor-
vegijoje iki XX a.

Horizontaliosios audimo staklės (76 pav.) Lie-
tuvos teritorijoje, kaip ir visoje Europoje, turėjo 
būti pradėtos naudoti XIII–XIV amžiuje. XIX a. 
horizontaliąsias audimo stakles gamino vietos 
meistrai, ir visų jų konstrukcija buvo panaši tiek 
Lietuvoje, tiek Norvegijoje. Pirmosios horizon-
taliosios audimo staklės su pakojomis Norvegi-
jos teritorijoje yra žinomos iš XVII a. vidurio: tai 
1668 m. pagamintos staklės iš Setesdalio (pietų 
Norvegija) (77 pav.). Tačiau savo konstrukcija ir 
techninėmis galimybėmis jos labiau atspindi vi-
duramžių, o ne XVIII ar XIX a. Norvegijos audi-
mo amatą. Žakardinės audimo staklės Lietuvoje 
buvo pradėtos naudoti XIX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje (78 pav.). XIX a. pabaigoje jos pradė-
tos naudoti ir Norvegijoje. Šias stakles Prancū-
zijoje išrado pirklys ir audėjas Ž. M. Žakardas 
(J. M. Jacquard) pačioje XIX a. pradžioje. Tai pir-
mos audimo staklės, skirtos sudėtingesnių raštų 
audiniams austi, o audimo procesas yra grįstas 
raštų programavimu.

XIX a.–XX a. pradžioje Lietuvoje ir Norvegijoje 
buvo naudojamos medinės, paprastos, horizon-
taliosios audimo staklės, kurios susideda iš šių 
pagrindinių dalių (79, 80 pav.): metmenų veleno 
(a), audeklo veleno (b), nyčių turėklų (c), skritulių 
(d), pakojų (e), nyčių (f), balanų (g), muštuvo su 
skietu (h), šaudyklės (i).

Bene svarbiausia audimo staklių dalis yra ny-
tys. Tai ant dviejų lazdelių suverti dvigubi siūlai 
su kilpelėmis (nytelėmis) viduryje audeklo me-
tmenims suverti ir minant pakojas žiotims da-
ryti. Nytys naudojamos audinių raštui tvarkyti, 
nuo jų priklauso rašto sudėtingumas. Iš čia yra 
kilę audinių pavadinimai: dvinytis, trinytis, ke-

Įsivaizduokime...  
 Linų rovėjos linus rau-
davo nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro ir turėdavo 
nurauti po pilną linų barą – 
maždaug per ištiestas ran-
kas pločio ruožą, kurio ilgis 
priklausydavo nuo užsėto 
linų lauko.  
 Per 1 dieną bernas (darbi-
ninkas) turėdavo nušukuoti 
100 pėdų linų galvučių, 
merga (darbininkė) – 70, 
piemuo – 25–50.   
 Minėjai ir braukėjai turė-
davo išminti ir išbraukti po 
maždaug 15 kg linų pluošto 
per vieną dieną arba naktį.  
 Įgudusi verpėja verpimo 
rateliu per dieną galėdavo 
suverpti 0,5 ritės ploniausių 
siūlų, tinkamų siūti siuvimo 
mašinomis, 1 ritę – plonų 
austi, 1,5 ritės – storų, 2 ri-
tes – pašukinių, 2–3 rites – 
pakulinių. 
 Per dieną įgudusi audė-
ja nuausdavo nuo 4,5 iki 8 
metrų audinio, priklausomai 
nuo siūlų plonumo ir rašto 
sudėtingumo. 
Let’s imagine… 
 In the field, flax was 
pulled from the early morn-
ing until late at night. 
 Men had to ripple 100 
sheaves of flax, women – 70 
sheaves and the shepherd 
25 to 50 sheaves. 
 Breakers had to break 
about 15 kg of flax in one 
day/night; scutchers had 
scutch the same amount. 
 A skilled and experi-
enced spinner could spin 
half a bobbin of the finest 
yarn suitable for sewing ma-
chines, one bobbin of the 
finest yarn for weaving, a 
bobbin and a half of thick 
yarn, 2 or 3 bobbins of tow f 
yarn per day.   
 A skilled and experi-
enced weaver could weave 
from 4.5 to 8 meters of fabric 
depending on the thinness 
of the yarn and the complex-
ity of the pattern.

dated back to the Neolithic period. It is hard to 
determine when such looms appeared in Nor-
way, but they were used until the 20th century 
in northern part (where the Sami people lived) 
and in Stord Hordaland district in southwestern 
part of the country.

It is predicted that horizontal looms (Fig. 76) 
came into use in the 13th– 14th century all over 
Europe. Horizontal looms were handmade by lo-
cal artisans in both Lithuania and Norway in the 
19th century, so their structure was similar. The 
first horizontal looms with treadles in Norway 
are dated back to the middle of the 17th century. 
This loom was created in 1668 in Setesdal in south 
Norway (Fig. 77). However, its structure reflects 
more the weaving technique of the Middle Ages 
than the one of the 18th or 19th century in Nor-
way (Bing 2016). Jacquard weaving looms (Fig. 78) 
appeared in the late 19th and early 20th century 
in both countries. The French weaver and mer-
chant J. M. Jacquard invented the loom at the very 
beginning of the 19th century. These looms are 
used to weave fabrics with sophisticated patterns 
and the process is based on pattern programming.

Wooden, simple and horizontal looms were 
used in both Lithuania and Norway in the 19th 
and the early 20th century and consisted of these 
main parts (Fig. 79, 80): back beam (a), front beam 
(b), harness or shaft (c), pulleys (d), treadles (e), 
heddle (f), lease sticks (g), beater (h), shuttle (i).

One of the most important parts of weaving 
loom is heddles. They are made out of double yarn 
with loops in the middle to thread through warp 
yarn and to make a shed while paddling treadles. 
Heddles controlled the pattern and determined 
its complexity. Names of fabrics derived from 
this part of the loom in Lithuanian language are 
woven with two, three, four, eight, sixteen, etc. 
heddles. Each yarn had its own heddle, which 
it was threaded through. In Lithuania until the 
late 19th century, heddles were made by weavers 
from strong linen or hemp yarn and were brushed 
with a mixture of eggs and linseed or hempseed 
oil (Glemžaitė 1959:292-293). All loops of heddles 
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Dėk koją ant pakojos, kišk 
kur išsižioja. Kas? (audimas)
Put your foot on the treadle 
and stick where the shed is. 
What is it? (weaving) 
 
Lydeka nėrė, visą girią pakė-
lė. Kas? (šaudyklė, audimas)
Pike dove and raised the en-
tire forest. Who? What is it?  
(shuttle, weaving) 
 
Per pusę užšalę, per pusę 
vanduo bėga, o vidury – ly-
deka nardo. Kas? (audimas)
Half-frozen, half-wet, a pike 
is diving in the middle. What 
is it? (weaving)

turnytis, aštuonnytis, šešiolikanytis ir t. t., ir tai 
reiškia, kad su tokiu skaičiumi nyčių turėklų ir 
buvo išaustas audinys. Kiekvienas siūlas turėjo 
savo nytelę, pro kurią jis būdavo perveriamas. 
Lietuvoje iki pat XIX a. pabaigos nytis gaminda-
vosi pačios audėjos iš stiprių lininių ar kanapinių 
siūlų ir kad būtų tvirtos, jas sutepdavo plakiniu 
iš kiaušinių ir sėmenų ar kanapių aliejaus (Glem-
žaitė, 1959:292–293). Visų nyčių kilpelės turėjo 
būti vienodo dydžio, o skaičius priklausydavo 
nuo norimo audinio pločio. 

Pats audimo procesas nėra sudėtingas, paly-
ginti su staklių paruošimu audimui, kuris įgudu-
siai audėjai galėjo užtrukti ir porą dienų. Svar-
biausia būdavo teisingai užmesti metmenų siūlus 
ant mestuvų, o nuėmus nuo mestuvų siūlus, t. y. 
supynus juos į kasą, šią siūlų kasą tinkamai įtai-
syti ir įriesti į stakles. Pagrindiniai horizontaliųjų 
audimo staklių paruošimo veiksmai: balanos per-
kišamos per pynės galo žiotis (81 pav.); metmenų 
siūlai veriami į skietą (82, 83 pav.); siūlai riečiami 
ant galinio (metmenų) veleno, audėja kiekvieną 
apsukimą užtvirtindavo balana ar pagaliu, o jos 
pagalbininkė smarkiai įtempdavo pynę su siū-
lais; paskui perkerpami ar perpjaunami siūlai 
ir užmazgiojami jų galai; išveriamas skietas ir 
taisomos nytys; atmazgioti siūlai tam tikra tvar-
ka, atsižvelgiant į rašto sistemą, veriami į nytis. 
Kiekvienas siūlas veriamas į kiekvieną skieto tar-
pelį; siūlų galai grupelėmis pririšami prie bala-
nos ar lazdelės, o lazdelės pririšamos prie me-
džiagos, kuri pritvirtinta prie priekinio (audeklo) 
veleno ir užsukama ant jo. Paruošiami ataudų siū-
lai ir įdedami į šaudyklę. Audžiama minant pako-
jas ir perkišant šaudyklę per susidariusias žiotis 
(Vitauskas, 1939a:590–591; Škulienė, 2015:35–60). 
Tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje audėjos, ypač pra-
dedančiosios, naudodavo sprąstį (84 pav.). Tai 
įrankis, skirtas išlaikyti lygius ir nesutrauktus 
audeklo kraštus.

Pagrindiniai audinio struktūros elementai yra 
metmenų ir ataudų siūlai. Kalbant apie audinio 
struktūrą, vienas svarbiausių dalykų yra siūlų 
verpimo kryptys: Z ir S. Galimos įvairios dvigubo, 

Ausk – nesnausk. 
Weave, do not snooze.

had to be even sized. The number of heddles de-
pended on the width of the fabric.  

The weaving process is not as complex as 
the preparations of the loom, which could take 
a skilled weaver two days. The most important 
work was to warp yarn on the warping mill cor-
rectly and to set yarn in the loom properly after 
removing yarn from the warping mill. The main 
work of setting horizontal looms is to pass lease 
sticks through the shed of warp yarn (Fig. 81); 
warp is threaded through the heddle shaft (Fig 82, 
83); warp is twisted on the back beam, each twist 
is fastened with a lease stick while hardly tighten-
ing the braid of warp yarn; the ends of warp yarn 
are cut and tied up; the heddle shaft is removed 
and heddles are prepared; each yarn is threaded 
through the heddle shaft; untied yarn is threaded 
into heddles in a specific order depending on the 
pattern; each yarn is threaded through each gap 
of the heddle shaft; the end of yarn is tied up on 
sticks in small groups; sticks are tied up on the 
fabric attached to the front beam; the front beam 
with fabric and yarn tied up to it are twisted; weft 
yarn is prepared and placed in shuttle; weaving 
starts by paddling treadles and shooting the shut-
tle through the shed (Vitauskas 1939a:590-591; 
Škulienė 2015:35-60). Weavers, especially while 
learning, used weaving temples (Fig. 84). This tool 
was used to maintain the width of the fabric and 
prevent it from narrowing. 

The main elements of fabric structure are 
yarn of warp and weft. One of the most import-
ant things of fabric structure is the direction of 
yarn twisting. There are two basic directions of 
yarn – Z and S. There are various twisting combi-
nations of double, triple or fourfold, etc. yarn by 
using Z and S directions to spin separate threads 
of one direction into one yarn of another direction. 
Various combinations of Z and S yarn twisting in-
fluence not only the appearance or the strength of 
yarn, but also the quality, hardness and density 
of the fabric woven or a crocheted or knitted item. 
Usually warp yarn was stronger while weft yarn 
was looser (Pečeliūnaitė-Bazienė 2010:214), which 
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trigubo, keturgubo ir t. t. siūlų susukimo tarpusa-
vyje kombinacijos, naudojant siūlų sukimo Z ir S 
kryptis, kurių metu pavieniai siūlai yra susukami 
į vientisą siūlą priešinga kryptimi, negu jie buvo 
suverpti, arba tokia pačia kryptimi, kaip buvo su-
verpti. Įvairios Z ir S siūlų sukimo kombinacijos 
lemia ne tik susukto siūlo išvaizdą, tvirtumą, bet 
ir nuausto audinio, nėrinio ar mezginio kokybę, 
patvarumą ir tankį. Audžiant metmenims daž-
niausiai naudoti sukresni, vadinasi, ir stipresni, 
siūlai, o ataudams – ne tokie sukrūs (Pečeliūnai-
tė-Bazienė, 2010:214). Tai reiškia, kad audinio pa-
grindas būdavo tvirtesnis, o ant jo audžiami siū-
lai – laisvesni. Taigi norint, kad nuaustas audinys 
būtų patvarus, metmenims geriausiai tikdavo Z 
krypties siūlas, o ataudams – S. Pasitaiko atve-
jų, kai audžiant tos pačios spalvos siūlais ir vien 
tik kaitaliojant siūlų sukimo kryptį tam tikrais 
dažniais, gaunamas savitas audinio paviršiaus 
rašto efektas (Pečeliūnaitė-Bazienė, 2010:215). Jei 
audžiama vienodos krypties metmenų ir ataudų 
siūlais, tai audinio paviršiuje yra gerai matomos 
siūlų sukimo kryptys, tačiau, jeigu metmenų ir 
siūlų sukimo kryptys yra skirtingos, tai sufor-
muojamas veltas ar šiauštas audinio paviršius 
(Senvaitienė, Vedrickienė, Čeplinskaitė, Urba-
navičienė, 1995:105–106). Įvairios verptų siūlų 
kombinacijos buvo naudojamos atskiruose regi-
onuose tam tikrais laikotarpiais, tad iš jų gali-
ma sužinoti vertingos informacijos apie audinių 
importą ir vietines tradicijas.

Vienas pagrindinių drabužių puošybinių ak-
centų tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje būdavo įvai-
riausių raštų ir spalvų juostos. Dažniausiai jos 
būdavo audžiamos ne įprastinėmis audimo sta-
klėmis, bet pinamos rankomis arba audžiamos 
skieteliu ar kaladėlėmis. Skietelis yra panašus į 
audimo staklių skietą ir veikia nytelių principu 
(85 pav.). Tuo tarpu kaladėlės, kuriomis būdavo 
audžiamos vytinės juostos, dažniausiai būdavo 
medinės, trikampės, šešiabriaunės, bet popu-
liariausios – kvadratinės ir turinčios po skylutę 
kiekviename kampe metmenų siūlams perverti. 
Lietuvos teritorijoje ankstyviausios tokios kala-

means that the base of fabric is firmer and weft 
threads are looser. Therefore, in order to weave 
a firmer fabric, the warp yarn should be of the Z 
direction while weft yarn of the S direction. There 
are many examples when specific patterns are 
created by weaving one color yarn with different 
twist directions (Pečeliūnaitė-Bazienė 2010:215). 
Also, twisting directions of threads are seen 
clearly on the surface of the fabric, which was 
woven with warp and weft of the same twisting 
direction, while twisting directions of yarn is 
basically not seen on the surface of the fabric, 
which was woven with warp and weft yarn of 
different twisting directions and the surface of 
such fabric is shaggy (Senvaitienė, Vedrickienė, 
Čeplinskaitė, Urbanavičienė 1995:105-106). Vari-
ous twisting combinations were used in different 
regions at different times, so we can learn much 
valuable information about import of fabrics and 
local traditions.

One of the main decorative elements of clothes 
was variously patterned and colorful sashes in 
Lithuania and Norway. Usually, they were woven 
not on weaving looms, but braided by hands or 
woven on tools such as rigid heddles or tablets. 
Rigid heddles are very similar to the heddle shaft 
of the weaving loom and it operates like heddles 
(Fig. 85). Meanwhile tablets usually were wooden 
and in the shape of three, four or six edges with 
four edges being the most popular. Each corner 
of each tablet has a hole to thread warp yarn. 
In Lithuania, the earliest tablets were found in 
women’s graves dated back to 1st–12th century. In 
Norway, such tablets are found in settlements and 
women’s graves dated back to the Viking period.

In both Lithuania and Norway cotton fibers 
and yarn influenced traditions of home weaving 
with linen and wool yarn on a great scale during 
the 19th century. Cotton was an imported fiber 
and became popular very quickly due to its fast 
processing and low prices. Traditions were also 
influenced by the situation with local coarse wool 
sheep. New sheep breeds with soft wool became 
very popular in the late 19th and early 20th centu-
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dėlės yra datuojamos I–XII a. ir randamos kaip 
įkapės moterų kapuose. Tokios kaladėlės gausiai 
randamos Vikingų laikotarpio gyvenvietėse ir 
moterų kapuose Norvegijoje.

Naminio lininių ir vilnonių siūlų audimo tra-
dicijoms nemažą įtaką darė XIX a. Europoje itin 
išpopuliarėjęs įvežtinis, greitai apdirbamas ir dėl 
to pigus medvilnės pluoštas ir jo verpalai. XIX 
a. pabaigoje–XX a. pradžioje abiejų šalių vieti-
nių šiurkščiavilnių avių vilnos nebuvo taip gerai 
vertinamos kaip naujai išvestų veislių minkštos 
vilnos. Taip pat nuo XX a. pradžios išpopuliarė-
ję ir itin palengvinę darbų naštą pluoštų apdir-
bimo, siūlų verpimo ir audimo fabrikai pamažu 
išstūmė senųjų tradicinių pluoštų naminį apdir-
bimą, verpimą ir audimą. Tačiau nepaisant visų 
technologinių išradimų, šiuolaikinės fabrikinės 
audimo staklės veikia tokiu pat senųjų medinių 
audimo staklių principu.

Velėjimas, dažymas,  
balinimas ir kočiojimas

Išaustas audinys iš audimo staklių būdavo iš-
pjaunamas ar iškerpamas ir toliau pagal po-

reikius velėjamas (skalbiamas), dažomas, bali-
namas, kočiojamas (lyginamas). Šie procesai ir 
jiems naudojami įrankiai tiek Lietuvoje, tiek Nor-
vegijoje buvo labai panašūs.    

Šiltuoju metų laiku tekstilės gaminiai 
būdavo velėjami upelio ar natūralaus tvenkinio 
vandenyje (86 pav.). Žlugtas (skalbiniai) būdavo 
išvelėjamas su medine kultuve (87 pav.). Be kultu-
vių, buvo naudojamos ir rantytos skalbimo lentos.

Dažniausiai skalbimo metu atlikdavo ir da-
žymo darbus. Dažydavo arba pluoštą (dažniau-
siai vilnas), arba suverptus siūlus (dažniausiai 
vilnonius) (88 pav.), rečiau – nuaustus audinius. 
XIX a. antrojoje pusėje dažai būdavo natūralūs, 
tačiau jau ėmė rastis ir pramoninių cheminių 
dažų. Įvairias natūralias spalvas išgaudavo iš 
augalų ar uogų, pavyzdžiui, juodą – iš kadagio 
uogų, mėlyną – iš vaivorų, žalią – iš želmenų, 
geltoną – iš ramunėlių, raudoną – iš svogūno 
lukštų, rudą – iš juodalksnių, o pilką – iš sama-

Be rankų, be kojų – 
marškinių prašo. Kas? 
(kočėlas ir rintė)
Handless, footless, but it 
wants a shirt. What is it? 
(roller and mangel)

ry in Lithuania and Norway and as a result coarse 
and double-layered wool of local sheep was not 
considered valuable anymore. Also, domestic pro-
cessing of fibers, spinning wheels, weaving looms 
were replaced by inventions of various machines 
such as flax breaking, wool carding, spinning 
and weaving during the 20th century. However, 
despite all of this, modern weaving looms operate 
in the same way as the old wooden weaving loom 
constructed by the hands of man.

Washing, Dyeing, 
Bleaching and Mangling

Finished fabric was cut out of the loom and 
washed, dyed, bleached or mangled depend-

ing on the need. The work and tools were very 
similar in both countries. Fabrics were washed 
in the river or in a natural water reservoir during 
the warm time of the year (Fig. 86). Laundry was 
washed with wooden paddles (Fig. 87). In addi-
tion, wooden washboards were used for washing 
laundry.

Dyeing was usually done while washing. Fi-
bers (mostly wool) and yarn (mostly woollen) (Fig. 
88) were always dyed, while woven fabrics were 
dyed very seldom. Dye was natural, but chemical 
dye appeared at the second half of the 19th cen-
tury. Various natural colors were extracted from 
plants or berries, e.g. black from juniper berries, 
blue from blueberries, green from sprouts, yel-
low from camomile, red from onion peels, brown 
from black alder, and grey from moss (Vitauskas 
1939:490-492). Colors were pastel, not bright, fast 
while dyeing fibers or yarn with natural colorants. 
If wool fibers were dyed before carding, then dye-
ing was done after washing. Washed fibers were 
dyed, dried, carded and spun. Linen yarn was 
usually dyed after bleaching (Glemžaitė 1959:287).

In Norway, common fabrics were bright with 
dark base, black or blue, rarely green, purple or 
red and embroidered with bright multicolored 
flowers, sometimes with patterns of stripes or 
squares. In Lithuania fabrics had geometrical 
patterns repeated rhythmically. Patterns of clear 
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nų (Vitauskas, 1939:490–492). Dažant pluoštą ar 
siūlus naminiais natūraliais dažikliais, spalvos 
būdavo neryškios, švelnių tonų, patvarios ir ilgai 
neblunkančios. Kai vilnos būdavo dažomos prieš 
šukavimą, dažai būdavo paruošiami jas plau-
nant. Išplautos ir nuspaustos vilnos būdavo de-
damos į dažus, nudažius išdžiovinamos, paskui 
kedenamos, šukuojamos ir verpiamos. Lininiai 
siūlai dažniausiai būdavo dažomi juos išbalinus 
(Glemžaitė, 1959:287).

Norvegijoje vyravo audiniai ryškaus, tamsaus 
pagrindo, dažniausiai juodos, mėlynos, rečiau 
žalios, violetinės, raudonos spalvos ir išpuošti 
išsiuvinėtomis ryškiomis įvairiaspalvėmis gėlė-
mis, rečiau juostų ir kvadratų raštais. Lietuvoje 
audiniai būdavo išmarginti geometrinių figūrų 
raštais, ritmiškai kartojamais. Lietuvių ir norvegų 
audinių raštams būdinga aiški, santūri kompozi-
cija. Rankšluosčių, staltiesių geometrinių raštų 
kompozicija dažniausiai uždara, centre kompo-
nuojami stambesni, pakraščiuose – smulkesni 
raštai. Ilgainiui Norvegijoje, šalia geometrinių 
raštų, pradėta marginti audinius stilizuotais au-
galijos ir gyvūnijos motyvais, kartais būdavo 
vaizduojami ir dirbantys ūkio bei buities darbus 
žmonės. Keičiantis audimo technikai, kito ir au-
dinių raštų komponavimas, kurį nulėmė tradi-
cijos ir paskirtis.

Skalbiniams išdžiūvus, jie būdavo kočiojami 
su kočėtuvu – įrankiu iš dviejų dalių: apvalaus 
pagalio, vadinamo kočėlu, ant kurio apvynioja-
mas lyginamas daiktas, ir lentos su dantyta apa-
čia, kuri vadinama rinte, rečiau – rumbe (89 pav.). 
Rintę spaudžiant ir stumiant, kočėlas su audiniu 
riedėdavo ir skalbiniai išsilygindavo. Rintės vir-
šutinė dalis būdavo ornamentuota geometriniais 
ir augaliniais raštais, išraižytais ženklais, metais, 
vardais ar inicialais. Rintes dažnai dovanodavo 
moterims. Kočėtuvai Lietuvoje buvo naudojami 
iki XX a. vidurio. Norvegijoje lyginimo procesui 
būdavo naudojami tokie patys prietaisai – kočė-
las ir rintė, tik pastaroji buvo ne dantyta apačia, 
o lygia (90 pav.). Norvegiškosios rintės yra ypač 
puošnios, dekoruotos, išraižytos mitologiniais 

and calm compositions were common in Norway 
and Lithuania. The composition of geometrical 
patterns of towels and tablecloths was usually 
encircled with big patterns at the center and small 
ones at the edges. Stylized motives of plants, an-
imals and sometimes working people were used 
on fabrics as decorations in Norway. The com-
position of patterns was influenced by different 
weaving techniques and was determined by tra-
ditions and purposes of the items.

After drying, laundry was mangled with a 
mangling board and roller, i.e. the board was 
pressed and rolled on the roller with fabric (Fig. 
89). Mangling boards were usually ornamented 
with geometrical or plant ornaments, carved with 
signs, dates, names or initials. They were made 
as a presents for women. Mangling was still in 
practice in the middle of the 20th century in Lith-
uania. The same tools for mangling were used 
in Norway. The only difference is that Norwe-
gian mangling boards had plain bottoms, while 
Lithuanian boards had ribbed bottoms (Fig. 90). 
Norwegian mangling boards are peculiarly orna-
mented, decorated and carved with mythological 
characters, symbols, names, dates or initials and 
handles are often made in the shape of a horse.

Linen fabrics were always bleached. Boiling 
water was poured on fabric a couple of times in 
order to eliminate the original brown color and 
then was laid in a meadow under the sun (Fig. 
91). When one side was dry, then the fabric was 
turned over on the other side. After drying it was 
soaked in water (stream, lake, etc.) and the pro-
cess was repeated again – laid in the meadow, 
one side dried, then the other side, after drying 
soaked in water. It was repeated until the sun 
had bleached it completely. After drying, fabrics 
were rolled and placed in the dowry chest; they 
were taken out and aired each summer.

Yarn and Fabric Usage

In the 19th century women used linen and wool 
threads for crocheting, knitting, braiding and 

weaving. They crocheted white linen tablecloths 
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personažais, simboliais, ornamentais, dažnai 
jas puošia vardai, metai, inicialai, o rankenos 
yra žirgo galvos formos. 

Išaustas linines drobes būtinai balindavo. Ba-
linimas vyko taip: drobė keletą kartų būdavo už-
pilama verdančiu upelio vandeniu, kad pasišalin-
tų pirminis rudumas, ir tiesiama ant pievos prieš 
saulę (91 pav.). Kai viena pusė išdžiūdavo, tada 
apversdavo ant kitos. Išdžiūvusi drobė būdavo 
merkiama tiesiai į upelio vandenį, vėl tiesiama 
ant pievos, apverčiama, išdžiuvusi vėl merkiama 
į upelį, ir taip kartojama tol, kol saulė išblukin-
davo visą rudumą. Išdžiūvę ir susukti audiniai – 
rietimai – būdavo dedami į skrynią, o kas vasarą 
išimami ir vėdinami.

Siūlų ir audinių naudojimas

XIX a. iš suverptų vilnonių ir lininių siūlų mo-
terys nerdavo, megzdavo, vydavo, pindavo 

juostas ir ausdavo. Nerdavo baltas linines ser-
vetėles arba nėrinius staltiesėms, lovatiesėms 
ar rankšluosčiams. Iš prastos kokybės lino 
pluošto – pakulų – vyrai sukdavo virves, pančius, 
moterys iš pašukų suverpdavo ir ausdavo papras-
tus dvinyčius drobinius maišus. Iš šiurkščiavilnių 
siūlų megzdavo pirštines, kojines, skaras, skrais-
tes, taip pat iš vilnos veldavo kepures, veltinius 
(apavą) ir milus. Šiurkščiavilnis audinys būdavo 
šiltas, standus ir sunkus, o XIX a. pabaigoje, iš-
veisus minkštesnės vilnos avis, vilnonių audinių 
kokybė pagerėjo – jie palengvėjo, suminkštėjo. 
Išplauta, išdžiovinta ir iššukuota vilna buvo nau-
dojama antklodėms siūti. Norvegijoje avių vil-
nos pluoštas būdavo maišomas su kitų gyvulių 
šeriais tam, kad suverpti siūlai būtų patvaresni 
ir ilgiau dėvimi. Į pluoštą įmaišydavo arklio uo-
degos, kiaulės, ožio šerių, kurie itin patvarūs. 

Šalia senųjų audimo tradicijų Norvegijoje 
iki XVIII a. kojinės, pirštinės ir kepurės buvo 
mezgamos su adata, o nuo XVIII a. jie buvo 
mezgami virbalais. Iki XX a. antrosios pusės 
Norvegijoje buvo labai populiarus mezgimas 
virbalais, o vilnoniai žvaigždučių ar snaigių 
raštais išpuošti megztiniai, kojinės, kepurės 

or laces for tablecloths, bedding or towels. Low 
quality yarn of tow was used to make sacks or 
ropes. Gloves and socks were knitted, head-
scarves and shawls were both knitted and woven 
from wool yarn while kerseys, men’s hats and 
woollen boots were made of felt. Coarse wool fab-
ric was warm, stiff and quite heavy. The quality 
of domestic woollen fabrics was better and they 
became lighter and softer after sheep with softer 
fleece were bred at the end of the 19th century. 
Washed, dried and carded wool was used to make 
stuffed blankets. In Norway hair of other animals 
(horse, pig, and goat) were mixed with wool fibers 
in order to spin strong and durable yarn.

Knitting has always been a very popular 
technique of clothes manufacturing in Norway. 
Socks, gloves, hats, etc., were knitted with one 
needle until the 18th century. Knitting with two 
needles appeared in the 18th century and Nor-
wegians have been knitting in such away since 
then. Woollen knitted sweaters, socks and hats 
with patterns of stars or snowflakes became like a 
brand of Norway, which is definitely recognizable 
nowadays. Moreover, wool yarn was used in em-
broidery or making decorative stripes. The style 
of clothing has changed lots of times through his-
tory in Norway. Yet the oldest garment in Norway 
is the Lendbreen tunic dated back to 230–390. It 
was found on a glacier in Lendbreen. The tunic 
was made from fabric with a rather sophisticated 
type of weaving technology. The yarn of the fabric 
was made from short and soft wool.

Towels, tablecloths, bedding, fabrics for 
clothes and other daily items were woven on 
weaving looms (Fig. 92). Weaving looms of  the 
19th–early 20th century make the widest fabric 
of about 80 cm, so all wide fabrics such as table-
cloths, bedding, bedspreads, etc., were from two 
threads connected by a simple stitch or lace and 
hemstitches (Fig. 93). White fabrics were used 
for making shirts, towels, beddings tablecloths, 
veils, scarves, aprons, etc., and colorful fabrics 
for making clothes, bedspreads, sashes, blankets, 
etc. There are some techniques to get two-colored 
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ir pirštinės tapo Norvegijos „vizitine kortele“, 
atpažįstama visame pasaulyje iki šių dienų. 
Vilnoniai siūlai būdavo naudojami siuvinėti ar 
dekoratyvinėms juostelėms gaminti. Drabužių 
stilius Norvegijoje per šimtmečius labai keitėsi. 
Seniausias kol kas žinomas drabužis Norvegijoje 
yra tunika, rasta kalnų ledyne, Lendbrine, 
ir datuojama maždaug 230–390 m. Tunika 
pagaminta iš dekoratyviai nuausto audinio, 
kuriam naudoti vilnoniai siūlai, suverpti iš 
trumpojo, prie avies odos esančio minkšto pluošto. 

Staklėmis moterys išausdavo rankšluosčius, 
staltieses, paklodes, užvalkalus, audinius kas-
dieniams ir šventiniams drabužiams, kitus buities 
daiktus (92 pav.). Tuometinėmis audimo staklėmis 
buvo galima išausti neplatų, apie 80 cm pločio, 
audinį. Todėl, norėdamos plataus audinio (stal-
tiesės, paklodės, užvalkalo, lovatiesės), audėjos 
du audinius sujungdavo paprasta siūle ar meniš-
kais nėriniais, peltakiais (93 pav.). Balti audiniai 
būdavo skirti baltiniams, rankšluosčiams, už-
valkalams, paklodėms, staltiesėms, nuometams, 
skaroms, prijuostėms, o spalvoti – drabužiams, 
lovatiesėms, juostoms, gūnioms. Norint išgauti 
dvispalvį audinį, ataudai būdavo iš balintų siūlų, 
o metmenys – iš nebalintų (94 pav.). Taip pat iš 
įvairių raštų galima spręsti apie audimo techni-
kos sudėtingumą ir audėjų išmonę, kaip raštus 
išgauti, pakeisti ir patobulinti.

Austas vilnonis audinys buvo naudojamas tiek 
Norvegijoje, tiek Lietuvoje šventiniams drabu-
žiams gaminti. Iš jo būdavo siuvami sijonai, lie-
menės, kelnės ar švarkai. Lietuvoje visi geometri-
niai, juostiniai ar languoti raštai buvo įaudžiami 
ir sudarydavo rašto sistemą: tai eglutės, grėblių, 
akėčių, žirgelių, agurkų, pjūklų, ožragių, lape-
lių, rožyčių, dobilėlių ir t. t. raštai ir jų ritminiai 
geometriniai kartojimai: kvadratėliai, langeliai, 
stulpeliai, žvaigždutės, rozetės, rombai ir t. t. Nor-
vegijoje šventinio kostiumo pagrindinė medžiaga 
buvo audžiama vienspalvė, tačiau išsiuvinėja-
ma įvairiais raštais ar gėlių motyvais, ryškiais, 
pasidabruotais siūlais, papuošiama sidabriniais 
papuošalais, segėmis, sagomis, todėl kostiumas 

fabric, for example, by mixing non-bleached yarn 
for warp and bleached yarn for weft (Fig. 94). In 
addition, we can learn many things from patterns, 
e.g. about the sophistication of the weaving tech-
niques and wisdom of a weaver how to produce, 
change and improve patterns.

Woven wool fabric was used to make festive 
clothes in Lithuania and Norway. Skirts, trousers 
or jackets were from this fabric. Various weav-
ing geometrical stripped or checkered patterns 
are characteristic of Lithuanian fabrics: spruce, 
rakes, horses, cucumber, saw, leaves, roses, clo-
vers, checkers, stars, rosettes, diamonds etc. 
Meanwhile in Norway, the main fabric of nation-
al costume was woven in one color and then it 
was embroidered with various patterns, flowers, 
bright and silvery threads and decorated with 
silver brooches and buttons which made it more 
ornate and bright. Pouches – delmonas – were 
carried only by women of Lithuania Minor and 
the Klaipėda region. These pouches were made 
of felt wool and embroidered with bright color-
ful flowers. Meanwhile in Norway pouches were 
fastened on belts with a special silver hook. The 
pouch was made in the same style as the whole 
costume. Overcoats for men and women were 
made out of kersey, i.e. woven and fulled wool 
fabric; hats were made of the best quality felt. 

Norwegian national costume – bunad – has 
a long history. National costume is very popu-
lar and is worn during various festive occasions 
(Fig. 95). There are more than 500 types of Nor-
wegian national costume. Such a large number 
was determined by geographical and climate 
conditions in the country, when people lived far 
away from each other and communication and 
transportation services were not highly devel-
oped. Thus, even the smallest villages lived the 
life of a closed community and they formed lo-
cal fashion and style of clothing. Today there is 
a highly developed network of manufacturing 
and selling national costumes. The network es-
tablished in 1891 is called Husfliden. Every small 
town has a shop like this representing national 
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atrodė kur kas puošnesnis, žaismingesnis ir ryš-
kesnis. Rankines – delmonus – išskirtinai nešiojo 
tik Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto moterys. 
Delmonai buvo gaminami iš veltinio, išsiuvinė-
jami ryškių spalvų gėlių motyvais ir nešiojami 
prie juosmens, pritvirtinti prie diržo. Norvegijoje 
specialiu sidabriniu kabliuku prie diržo (rečiau 
juostos) būdavo prikabinama maža rankinė, savo 
forma panaši į lietuviškąjį delmoną, pagaminta iš 
to paties audinio kaip ir kostiumas ir išsiuvinėta 
kostiume vyraujančiais raštų motyvais. Vyrų ir 
moterų sermėgos buvo gaminamos iš velto nami-
nio milo (austinio velto audinio), o vyrų skrybėlės 
veliamos iš aukščiausios kokybės vilnos.

Norvegijoje tautinis kostiumas – bunad – turi 
labai gilias tradicijas. Iki šių dienų tautinis kos-
tiumas yra labai populiarus ir dažnai dėvimas 
ansamblis įvairių švenčių proga (95 pav.). Tau-
tinio kostiumo variantų yra priskaičiuojama per 
500. Taip susiklostė dėl plačios šalies geografi-
nės padėties ir klimatinių sąlygų, kai žmonės 
gyveno toli vieni nuo kitų ir susisiekimas buvo 
prastas. Šitaip net ir mažiausiose gyvenvietėse, 
kuriose virė uždaras bendruomenės gyvenimas, 
susiformuodavo vietiniai aprangos stiliai ir ma-
dos. Šiandien Norvegijoje yra išplėtotas planin-
gas ir patogus tautinių kostiumų gamybos ir par-
davimų tinklas „Husfliden“, įkurtas dar 1891 m. 
Kiekviename mažame miestelyje yra įsteigta po 
tokią siuvyklą-parduotuvę, kurioje yra pristato-
mas tos vietovės, krašto ar regiono būdingas tau-
tinis kostiumas. Joje galima išsinuomoti, įsigyti 
arba užsisakyti pasiūdinti klasikinį ar modernų 
su klasikiniais elementais tautinį kostiumą. Taip 
pat čia galima įsigyti įvairiausių daiktų, drabu-
žių, suvenyrų, įkvėptų norvegiško tautinio kos-
tiumo raštų, stilistikos, spalvų ir pan. Kai kurie 
šių siuvyklų-parduotuvių savininkai iš kartos į 
kartą perima verslą, sujungia tradicinio tautinio 
kostiumo žinias nuo smulkiausių detalių iki siu-
vimo subtilybių ir perduoda sukauptą patirtį bei 
žinias ateities kartoms.

Lietuvoje tautinis kostiumas dėl XX a. istori-
nių geopolitinių aplinkybių šiandieną nėra toks 

costume that is characteristic of a specific region 
or place. Here people can buy or order classical 
national costume or modern national costume 
with classical elements. In addition, people can 
buy various items, clothes and souvenirs, which 
were inspired by the patterns, colors, and styles 
of Norwegian national costume. Some owners 
of these shops inherit the business from genera-
tion to generation and connect the old and new 
knowledge of national costume manufacture by 
handing over skills, experience and information 
to future generations.

Lithuanian national costume is not so popu-
lar in Lithuania due to the historical geopolitical 
context. However, it is becoming more significant 
and people are willing to wear it for important 
occasions. Lithuania is divided into five different 
cultural regions: Aukštaitija (High lands, east and 
north-eastern part), Žemaitija (Samogitia, west, 
north-western part), Dzūkija (south-eastern part), 
Suvalkija (south-western part) and the Klaipė-
da region (Lithuania Minor). Each region has its 
own national costume with several variations. 
So, Lithuanian national costume is not equal in 
numbers with Norwegian national costume and 
there is no well-developed network of manufac-
turing and selling national costumes. Howev-
er, each city such as Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, and Panevėžys has dressmaking shop 
of national costumes or at least ordinary shop 
with services of sewing national costumes. Such 
place in Vilnius is the Lithuanian National Cul-
ture Center, which has a separate department for 
researching, reconstructing and sewing not only 
national costumes of the 19th century, but also 
costumes of Baltic tribes dated back to 1st–14th 
century. Dressmaking shops have lots of individ-
ual orders, orders for folklore dancers and singers 
and orders for representational gifts.   

Fashion, shapes, colors and patterns of daily 
and festive clothes were definitely influenced by 
the lifestyle and world-view of different regions. 
Sophistication and variety of patterns reflected 
not only regional differences, their own customs 
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populiarus, tačiau vis dažniau prisimenama jo 
reikšmė ir norima juo puoštis svarbių progų metu. 
Lietuvos teritoriją pagal bendriausius kultūrinius 
skirtumus galima skirstyti į 5 regionus: Aukštai-
tiją, Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Klaipėdos 
kraštą (Mažoji Lietuva). Kiekvienas regionas turi 
būdingą tautinį kostiumą su keletu jo variantų. 
Taigi lietuviškasis tautinis kostiumas savo skai-
čiumi ir įvairove tikrai neprilygsta norvegiška-
jam. Išvystyto tautinių kostiumų gamybos tinklo 
Lietuvoje nėra, tačiau beveik kiekvienas didesnis 
miestas – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Pa-
nevėžys ir kt. – turi tautinių drabužių siuvyklą 
arba siuvyklą, kurioje teikiamos ir šios paslau-
gos. Vilniuje garsiausia tokio pobūdžio vieta yra 
Lietuvos nacionalinis kultūros centras, turintis 
atskirą tautinių kostiumų siuvimo skyrių, kuria-
me atkuriami ir siuvami ne tik XIX a. lietuviški 
tautiniai kostiumai pagal senąsias tradicijas, bet 
taip pat ir istoriniai baltų genčių kostiumai. Siu-
vyklos Lietuvoje išties turi daug darbo: vykdo 
individualius užsakymus, užsakymus įvairioms 
valstybinėms šventėms, šokių ir liaudies dainų 
kolektyvams, siuva reprezentacinius kostiumus 
šalies vadovams ir kt.

Skirtingų regionų gyvensenos, pasaulėvaiz-
džio ypatumai darė įtaką kasdienių ir šventinių 
drabužių madoms, nešiosenai, formoms, spal-
voms ir raštams. Raštų įvairovė ir sudėtingumas 
atspindėjo ne tik regioninius skirtumus, jų papro-
čius ir tradicijas, bet ir kiekvienos audėjos savi-
tumą, individualumą, meninę, estetinę išraišką 
ir pajautimą.

Vilnonio audinio vėlimas

Vilnonio ar pusvilnonio audinio vėlimas – 
milo ar čerkaso gamyba – buvo vėlesnis iš-

austo vilnonio ar pusvilnonio audinio pritaikymo 
būdas, norint šaltajam metų laikui pasisiūti šil-
tus viršutinius drabužius, pavyzdžiui, vyriškas 
ar moteriškas sermėgas, moteriškus ir vaikiškus 
paltus. Tiek Norvegijoje, tiek Lietuvoje milas bū-
davo gaminamas panašiai, tik skyrėsi kai kurie 
įrankiai.

and traditions, but also uniqueness, individuality, 
artistic and aesthetic expression of each weaver.  

Fulling of Wool Cloth

Woollen fabric was fulled after weaving in 
order to make warm outerwear such as 

coats. Woven and fulled fabric is called kersey. 
It was made similarly with small differences in 
implements in Lithuania and Norway.

Fulling of woven fabric was necessary in order 
to make warmer, thicker and more durable kersey 
for sewing garment. The main point of fulling is 
to remove warp and weft yarn by pressing and 
pummelling wet fabric into one piece. There were 
several domestic ways to full fabric: two men sit 
in a big wooden tub and stomp wet fabric with 
their feet (Fig. 96); to beat the fabric in the water 
with a stick. People in Norway used a wooden, 
rectangular tool that consisted of two parts. The 
first was the upper board with handles on top 
and ridges on the bottom. The second one was 
a lower board with ridges and walls in all four 
sides to keep in wet fabric. Men pulled the up-
per board back and forth pressing it on the lower 
board and fulling the fabric (Fig. 97) (Moe 2016). 
Heavy things were placed on the upper board in 
order to produce bigger pressure. People in Lith-
uania used a very similar implement. It consisted 
of a table as the lower part and a box with stones 
as the upper part and several rolling pins and 
wet fabric between them. Another method to full 
fabric was very similar to the latter one. Fabric 
was rolled around the rolling pins and pressed 
with the ridged board back and forth (Vitauskas 
1940:78-81). 

In the 17th century the network of water mills 
spread in Norway very quickly; they were adapt-
ed to wool fulling. A water-powered wheel raised 
large wooden logs inside the fulling mill. Each 
heavy log was dropped on thick layers of wet wool 
placed in a tube. Most of mills have a fireplace to 
heat water and pour it on fabrics. Fabrics should 
be wet while fulling them otherwise holes might 
appear. Such fulling mills were not common at 
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Vilnonį audinį veldavo tam, kad iš išaustos 
medžiagos būtų galima išgauti storesnį, šiltesnį 
ir, svarbiausia, patvaresnį viršutinį drabužį. Vėli-
mo esmė – šlapio audinio trankymas, daužymas, 
spaudymas. Atliekant šiuos veiksmus audinys yra 
suveliamas į vientisą audeklą, išnyksta metmenų 
ir ataudų siūlai, jis susitraukia, pasidaro stores-
nis ir kietesnis. Buvo keletas naminių būdų, kaip 
tai daryti: dviem vyrams susėdus į didelę geldą 
mindyti audinį kojomis drungname vandenyje 
(96 pav.); daužyti audinį vandenyje specialia laz-
da (rytų Lietuvoje ji vadinta striūna). Taip pat Nor-
vegijoje buvo naudojamas medinis stačiakampis, 
pailgas prietaisas, susidedantis iš dviejų dalių: 
viršutinės lentos su rankenomis viršuje ir rantyta 
apačia ir apatinės lentos su rantyta apačia ir iš 
visų keturių šonų turinti sieneles, kad neiškristų 
šlapias audinys. Vyrai pirmyn ir atgal traukdavo 
viršutinę lentą, kuri brūžindavosi į apatinę lentą, 
ir taip veldavo vandenyje kaskart pamirkomą au-
dinį (Moe, 2016). Kad būtų didesnis svoris, taigi ir 
labiau spaustų, ant viršutinės lentos dažnai už-
dėdavo sunkų daiktą. Lietuvoje taip pat naudoti 
tokio paties principo prietaisai, susidedantys iš 
dviejų dalių – stalo ir dėžės su akmenimis bei ke-
lių kočėlų tarp jų. Jais ir būdavo veliamas audinys. 
Lietuvoje šis procesas vadintas mogliavimu. Kitas 
labai panašus būdas – ant kočėlų užvyniojamas 
audinys ir spaudžiant brūžinamas dantyta lenta 
pirmyn ir atgal (Vitauskas, 1940:78–81).

XVII a. Norvegijoje sparčiai išplito vandens 
malūnų tinklas, ir malūnai greitai buvo pritai-
kyti vilnai velti presavimo būdu. Malūno velenas 
buvo varomas vandeniu ir patalpoje kilnodavo 
keletą sunkių, tašytų, medinių rąstų – kiekvie-
nas jų atskirame lovyje leisdamasis ir kildamas 
daužydavo audinį (97 pav.). Daugumoje tokių 
pastatų degdavo ugnis, ant kurios būdavo kai-
čiamas vanduo ir pilamas į lovius su audiniais. 
Audiniai būtinai turėjo būti drėgni, kad veliant 
neatsirastų skylių. Tokias vėlyklas-malūnus tu-
rėjo retas ūkininkas, tad norintieji susivelti milą 
turėdavo mokėti pinigus (Moe, 2016). Lietuvoje 
taip pat buvo statomos tokios pačios konstruk-

each farmstead, so farmers had to pay money for 
fulling (Moe 2016). The same fulling mills were 
built in Lithuania as well (Vitauskas 1940:81-82). 
The only such fulling mill remained in Lithuania 
is preserved in the Open Air museum of Lithuania 
in Rumšiškės, Aukštaitija sector, near the farm-
stead of Daujėnai. This fulling mill was built in 
1922 on the River Gauja near the manor house 
in Daubutiškės (Šalčininkai district) and was 
removed and relocated in the museum in 1968 
(Levickaitė-Vaškevičienė 2015).  
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cijos ir paskirties vėlyklos-malūnai (Vitauskas, 
1940:81–82). Vienintelis išlikęs tokios vėlyklos 
pavyzdys Lietuvoje yra saugomas Lietuvos liau-
dies buities muziejuje Rumšiškėse, Aukštaitijos 
sektoriuje, prie Daujėnų sodybos. Vėlykla buvo 
pastatyta 1922 m. ant Gaujos upės prie Daubu-
tiškių dvaro (Šalčininkų r.) vandens malūno už-
tvankos, o 1968 m. perkelta į muziejų (Levickai-
tė-Vaškevičienė, 2015).
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74 pav. 
Vertikaliosios audimo sta-
klės iš šono. © Trond Gjer-
di piešinys, Martos Hof-
fman reprodukcija. Inv. nr. 
NF.10558-003.
Fig. 74. 
Vertical weaving loom from 
the side. © Drawing by 
Trond Gjerdi, reproduction 
by Marta Hoffmann. Inv. no. 
NF.10558-003.

75 pav. 
Vertikaliosios audimo sta-
klės iš priekio. © Trond 
Gjerdi piešinys, Martos Hof-
fman reprodukcija. Inv. nr. 
NF.10558-002.
Fig. 75. 
Vertical weaving loom. © 
Drawing by Trond Gjerdi, re-
production by Marta Hoff-
mann. Inv. no. NF.10558-
002.

76 pav. 
Audėja prie staklių. Įrašas 
inventoriaus knygoje liudija, 
kad staklės priklausė Egnei 
Stebereikienei iš Okainių kai-
mo. 1939 m. Kėdainių r. sav., 
Lietuva. © Nacionalinis M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus. 
Inv. nr. ČDM Ng 9427. Foto-
grafas Vincas Žukauskas. 
Fig. 76. 
Weaver is sitting near the 
weaving loom. A record in an 
inventory book says that the 
loom belonged to Egnė Ste-
bereikienė from Okainiai vil-
lage. 1939. Kėdainiai region, 
Lithuania. © M. K. Čiurlionis 
National Museum of Art. Inv. 
no. ČDM Ng 9427. Photogra-
pher Vincas Žukauskas.

77 pav. 
Seniausios horizontaliosios 
audimo staklės Norvegijoje, 
pagamintos 1668 m. Setes-
dalyje, Valle vietovėje. 
© Norvegijos kultūros is-
torijos muziejus. Inv. nr. 
NF.1913-0924AB. Fotogra- 
fas nežinomas.
Fig. 77. 
The oldest horizontal wea-
ving loom in Norway, produ-
ced in 1668 in Valle in Setes-
dal. © Norwegian Museum 
of Cultural History. Inv. no. 
NF.1913-0924AB. Unknown 
photographer.

78 pav. 
Žakardinės audimo staklės. 
Jomis audė garsi audėja Jus-
tina Tolutaitė, kuri tarpuka-
ryje Alsėdžiuose (Plungės r.) 
turėjo audyklą. XIX a. pab. – 
XX a. pr. Lietuva. © Lietuvos 
liaudies buities muziejus. 
Inv. nr. LLBM AP 5375. Auto-
rius nežinomas. 
Fig. 78. 
Jacquard weaving loom. Fa-
mous weaver Justina Tolutai-
tė wove with them. She had 
a weavery in Alsėdžiai vil-
lage (Plungė region) during 
interwar. Late 19th century 
– early 20th century. Lithua-
nia. © Open Air Museum of 
Lithuania. Inv. no. LLBM AP 
5375. Author is unknown.
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79 pav. 
Horizontaliųjų audimo sta-
klių schema. © Nordisk fa-
miljebok (1922), vol. 33, 
p. 37-38 (http://runeberg.
org/nfcm/0035.html)
Fig. 79. 
Scheme oh horizontal we-
aving loom. © Nordisk fa-
miljebok (1922), vol. 33, p. 
37-38 (http://runeberg.org/
nfcm/0035.html)

80 pav. 
Siūlų lenkimas. Moteris veja 
siūlus nuo vytuvų ant krije-
lio. 1936 m. gegužės mėn. 
Genčių k., Kartenos vls., 
Kretingos apskr., Lietuva.
© Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus. Inv. nr. ŠAM Neg. nr. 
1301. Fotografas Peliksas 
Bugailiškis. 
Fig. 80. 
Shuttle. Carver Adolfas Pu-
rauskis. c. 1925. Trimėsė-
dis village, Telšiai region, 
Lithuania. © Lithuanian Art 
Museum. Inv. no. LDM LM 
1114. Photographer Peliksas 
Bugailiškis.

81 pav. 
Riečia siūlus. 1956 m. Tve-
rai, Rietavo r., Lietuva.  
© Lietuvos dailės muziejus. 
Inv. nr. LDM LFn 1891. Foto-
grafas Stasys Vaitkus.
Fig. 81. 
Dressing the loom. 1956. 
Tverai village, Rietavas regi-
on, Lithuania. © Lithuanian 
Art Museum. Inv. no. LDM 
LFn 1891. Photographer Sta-
sys Vaitkus.

82 pav. 
Veria į skietą. 1956 m. Tve-
rai, Rietavo r., Lietuva.  
© Lietuvos dailės muziejus. 
Inv. nr. LDM LFn 1889. Foto-
grafas Stasys Vaitkus.
Fig. 82. 
Dressing the loom. 1956. 
Tverai village, Rietavas regi-
on, Lithuania. 
© Lithuanian Art Museum. 
Inv. no. LDM LFn 1889. Pho-
tographer Stasys Vaitkus.

83 pav. 
Į stakles riečia siūlus.  
1956 m. Tverai, Rietavo r., 
Lietuva. © Lietuvos dailės 
muziejus. Inv. nr. LDM LFn 
2199. Fotografas Stasys 
Vaitkus. 
Fig. 83. 
Dressing the loom. 1956. 
Tverai village, Rietavas regi-
on, Lithuania. © Lithuanian 
Art Museum. Inv. no. LDM 
LFn 2199. Photographer Sta-
sys Vaitkus.
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84 pav. 
Atsegtė (sprąstis). Skirta au-
dinio pločiui išlaikyti. XX a. 
pr. (?) Pietų Lietuva. © Laz-
dijų krašto muziejus. Inv. nr. 
LKM GEK 4210 PK-82. Foto-
grafas Tomas Kapočius. 
Fig. 84. 
Weaving temple. A device 
used on a loom to improve 
the edges of the fabric. Early 
20th century (?). Southern 
Lithuania. © Lazdijai Regi-
onal Museum. Inv. no. LKM 
GEK 4210 PK-82. Photogra-
pher Tomas Kapočius.

85 pav. 
Skietas su pradėta austi 
juosta. Šilkiniai ir medvilni-
niai baltos, mėlynos, gelto-
nos ir žalios spalvos siūlai. 
1903 m. Vakarų Lietuva.
© Šilutės Hugo Šojaus mu-
ziejus. Inv. nr. ŠM E 720. Au-
torius nežinomas.
Fig. 85. 
Rigid heddles with started 
to weave band. Silk and co-
tton yarn of white, blue, yel-
low and green colors. 1903. 
Western Lithuania.
© Šilutė Hugo Sheu Mu-
seum. Inv. no. ŠM E 720. Au-
thor is unknown.

86 pav. 
Moteris skalbia žlugtą upė-
je. 1925 m. Žygaičių k., Šiau-
lių r. sav., Lietuva. © Na-
cionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Inv. nr. ČDM 
Ng 5471. Fotografas Balys 
Buračas. 
Fig. 86. 
Woman is washing laundry 
in the stream. 1925. Žygai-
čiai village, Šiauliai region, 
Lithuania. © M. K. Čiurlionis 
National Museum of Art. Inv. 
no. ČDM Ng 5471. Photogra-
pher Balys Buračas.

87 pav. 
Mergaitė skalbia baltinius. 
Alytė Buračaitė velėja žlug-
tą upėje. 1931 m. Sidarių k., 
Radviliškio r. sav., Lietuva. 
© Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus. Inv. 
nr. ČDM Ng 5484. Fotografas 
Balys Buračas.
Fig. 87. 
Alytė Buračaitė is washing 
linen. 1931. Sidariai village, 
Radviliškis region, Lithua-
nia. © M. K. Čiurlionis Nati-
onal Museum of Art. Inv. no. 
ČDM Ng 5484. Photographer 
Balys Buračas.

88 pav. 
Siūlų sruogos džiūsta. 1959 
m. Šiliniškių k., Švenčionė-
lių r., Lietuva. © Lietuvos 
dailės muziejus. Inv. nr. LDM 
LFn 3635. Fotografas Stasys 
Vaitkus. 
Fig. 88. 
Yarn skeins are drying. 1959. 
Šiliniškiai village, Švenčio-
nėliai region, Lithuania.  
© Lithuanian Art Museum. 
Inv. no. LDM LFn 3635. Pho-
tographer Stasys Vaitkus.

/84/

/86/

/87//88/

/85/

/29/



audiM a s ir audini a i76

89 pav. 
Kočėlas su rinte lyginti. 
1872 m. Lietuva. © Lietu-
vos dailės muziejus. Inv. nr. 
LDM LM 859/1-2. Nežinomas 
drožėjas.  
Fig. 89. 
Mangling board and roller. 
1872. Lithuania. © Lithua-
nian Art Museum. Inv. no. 
LDM LM 859/1-2. Carver is 
unknown.

90 pav. 
Oliva Dalen demonstruoja 
lyginimą su rinte ir kočėlu. 
Hallingdalis, Buskerudas, 
Norvegija. © Norvegijos kul-
tūros istorijos muziejus. Inv. 
nr. NF.06675-006. Fotogra-
fas Bergljot Sinding.  
Fig. 90.  
Oliva Dalen is demonstra-
ting the use of the mangle-
tre for ironing. Hallingdal in 
Buskerud, Norway. © Nor-
wegian Museum of Cultural 
History. Inv. no. NF.06675-
006. Photographer Bergljot 
Sinding. 

91 pav. 
Moterys kloja drobę balinti. 
1960 m. Viešeikių k., Bikū-
nų apyl., Dusetų r., Lietuva. 
© Lietuvos dailės muzie-
jus. Inv. nr. LDM LFn 4010. 
Fotografas Stasys Vaitkus.
Fig. 91. 
Women are laying a fabric 
for bleaching. 1960. Viešei-
kiai village, Dusetai region, 
Lithuania. © Lithuanian Art 
Museum. Inv. no. LDM LFn 
4010. Photographer Stasys 
Vaitkus.

92 pav. 
Rankšluostis. Audėja Teklė 
Papreckienė. Ilgis 185 cm, 
plotis 40 cm. Iš lininių ir me-
dvilninių siūlų. Nėriniai lini-
niai, siuvinėta kryželiu. Su 
vardo inicialu. XIX a. II p. – 
XX a. I p. Pamiškaupio k., 
Šiaulių r. sav., Lietuva. 
© Lietuvos dailės muziejus. 
Inv. nr. LDM LA 7130. 
Fig. 92. 
Towel. Weaver Teklė Paprec-
kienė. Length 185 cm, width 
40 cm. Linen and woolen 
yarn. Linen laces, cross sti-
tch embroidery. With name 
initial. 2nd half of 19th cen-
tury – 1st half of 20th cen-
tury. Pamiškaupis village, 
Šiaulių region, Lithuania. © 
Lithuanian Art Museum. Inv. 
no. LDM LA 7130.

93 pav. 
Lovatiesė. Audėja Uršulė Ci-
cėnaitė. Ilgis 175 cm, plotis 
125 cm. Iš medvilninių (me-
tmenys), lininių ir naminių 
vilnonių (ataudai) siūlų. Kai-
šytinis audimas. XIX a. II p. – 
XX a. I p. Švenčionių apskr., 
Daugėliškio vls., Pempiš-
kės k., Lietuva. © Lietuvos 
dailės muziejus. Inv. nr. LDM 
LA 6649.
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94 pav. 
Rankšluostis. 179 x 41,5 cm. 
Metmenys – balta medvilnė, 
ataudai – nebalintas linas, 
nėriniai medvilniniai. Ser-
vetinis audimas. © Alytaus 
kraštotyros muziejus. Inv. 
nr. AKM E 331. Audėja ne-
žinoma.
Fig. 94. 
Towel. 179 x 41,5 cm. Warp 
yarn – white cotton, weft 
yarn – unbleached linen, co-
tton lace. © Alytus Regional 
Museum. Inv. no. AKM E 331. 
Weaver is unknown.

95 pav. 
Norvegai, vilkintys tradici-
nius tautinius kostiumus. 
© Norvegijos kultūros is-
torijos muziejus. Inv. nr. 
NF.27197. Fotografė Anne 
Lise Reinsfelt. 
Fig. 95. 
Norwegians wearing tradi-
tional national costumes. 
© Norwegian Museum of 
Cultural History. Inv. no. 
NF.27197. Photographer 
Anne Lise Reinsfelt.

Fig. 93. 
Bedspread. Weaver Uršulė 
Cicėnaitė. Length 175 cm, 
widht 125 cm. Warp is made 
out of cotton yarn, weft 
made out of linen and manu-
ally woven woolen yarn. 2nd 
half of 19th century – 1st 
half of 20th century. Pempiš-
kė village, Švenčionys regi-
on, Lithuania. © Lithuanian 
Art Museum. Inv. no. LDM 
LA 6649.

96 pav. 
Vyrai velia milą. 1938 m. Vis-
gaudžių k., Skuodo r. sav., 
Lietuva. © Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejus. Inv. nr. ČDM Ng 6894. 
Fotografas Juozas Timukas.   
Fig. 96. 
Men are fulling. 1938. Vis-
gaudžiai village, Skuodas 
region, Lithuania. © M. K. 
Čiurlionis National Museum 
of Art. Inv. no. ČDM Ng 6894. 
Photographer Juozas Ti-
mukas.
 
 

 
97 pav. 
Milo vėlyklos planas iš Stor-
dalės, Sunmoro. © Norvegi-
jos kultūros istorijos muzie-
jus. Inv. nr.  NF.062. Halvoro 
Vreimo piešinys, Stiano Ny-
bru reprodukcija. 
Fig. 97. 
Plan of wool fulling mill from 
Stordal in Sunnmøre. © Nor-
wegian Museum of Cultural 
History. Inv. no. NF.062. Dra-
wing by Halvor Vreim, repro-
duction by Stian Nybru.
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Sertifikuotų amatininkų 
sąrašas Vilniaus regione

Toliau pateikiamas sąrašas audėjų, kurios turi 
Tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduo-

tą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, 
taip pat nurodomos audėjos ir verpėjos, neturin-
čios tokio sertifikato, tačiau sukaupusios didelę 
šios veiklos patirtį. Amatininkės yra iš Vilniaus 
ir Ukmergės rajonų. Jos dirba pagal senąsias au-
dimo tradicijas audimo staklėmis, skieteliais, ka-
ladėlėmis ir kitais audimo įrankiais.

The List of Certificated 
Craftsmen in the 
Region of Vilnius

Here is the list of weavers who have a Certif-
icate of National Heritage Product issued 

by the Ministry of Agriculture of the Republic of 
Lithuania, and weavers and spinners who do not 
have such Certificate, but who have a wide expe-
rience in this field. Craftswomen live and work in 
the regions of Vilnius and Ukmergė (Lithuania). 
These craftswomen weave following the ancient 
weaving traditions and use weaving looms, rigid 
heddles, tablets and other weaving implements.
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Vita Babičienė
Gim. 1958 m.
Dirba namuose Vilniuje
Tel. +370 615 15 490
El. paštas vita.babiciene@gmail.com
Veiklos sritis pagal sertifikatą – rinktinių juos-
tų audimas

Eglė Raškovskienė
Gim. 1967 m.
Dirba namuose Vilniuje
Tel. +370 675 07 024
El. paštas spiglyse@gmail.com
Veiklos sritis pagal sertifikatą – sijonų, lieme-
nių, prijuosčių, marškinių,  nuometų, skarų, 
sermėgų, juostelių medžiagų audimas

Vita Babičienė
Born in 1958
Works at home in Vilnius
Tel. no.: +370 615 15 490
E-mail: vita.babiciene@gmail.com
Activity according to the certificate: weaving 
of sashes with selected patterns

Eglė Raškovskienė
Born in 1967
Works at home in Vilnius
Tel. no.: +370 675 07 024
E-mail: spiglyse@gmail.com
Activity according to the certificate: weaving
of textile for skirts, waistcoats, aprons, shirts,
veils, scarves, and sashes

1. 

1. 

2. 

2. 



the l is t Of cer tif ic ated cr a f t sMen in the regiOn Of v il nius81

Zita Onckulė                 
Gim. 1971 m.
Dirba namuose Vilniuje
Tel. nr.+370 608 84 543
El. paštas zitaonckule@inbox.lv
Veiklos sritis pagal sertifikatą – vytinių juos-
tų audimas

Matilda Teresė Jucienė
Gim. 1938 m.
Dirba namuose Vilniuje
Tel. nr.+ 370 650 63 489
El. paštas matilda.j@inbox.lt
Veiklos sritis pagal sertifikatą – juostų pynimas

Zita Onckulė                 
Born in 1971
Works at home in Vilnius
Tel. no. +370 608 84 543
E-mail: zitaonckule@inbox.lv
Activity according to the certificate: weaving 
sashes with tablets

Matilda Teresė Jucienė
Born in 1938
Works at home in Vilnius
Tel. no.: + 370 650 63 489
E-mail: matilda.j@inbox.lt
Activity according to the certificate: weaving 
sashes

3. 

3. 

4. 

4. 
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Lina Ausiejienė
Dirba  namuose Vilniuje
Tel. +370 607 82 170
El. paštas linosaus@gmail.com
Veiklos sritis pagal sertifikatą – tekstilės (si-
jonų, liemenių, skarų, prijuosčių, marškinių, 
nuometų) audimas, rinktinių ir kaišytinių 
juostų audimas

Bronislava Staskonytė
Dirba namuose Vilniuje. Nebeaudžia dėl se-
nyvo amžiaus.
Tel. +370 524 89 434
Veiklos sritis pagal sertifikatą: tekstilės (lieme-
nių, marškinių, nuometų, prijuosčių, sijonų, 
skarų) audimas 

5. 

5. 

6. 

6. Lina Ausiejienė
Works at home in Vilnius
Tel. no.: +370 607 82 170
E-mail: linosaus@gmail.com
Activity according to the certificate: weaving 
textile for skirts, waistcoats, scarves, aprons, 
shirts, and veils; weaving sashes with select-
ed patterns
 

Bronislava Staskonytė
Used to work at home in Vilnius, Lithuania
Tel. no.: +370 524 89 434
Activity according to the certificate: weaving 
textile for waistcoats, shirts, veils, aprons, 
skirts, and scarves
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Aldona Mickuvienė
Gim. 1938 m.
Dirba namuose Vilniuje. Nebeaudžia dėl se-
nyvo amžiaus.
Tel. +370 686 60 344 
Veiklos sritis pagal sertifikatą – pintinės juostos

VšĮ „Audimo manufaktūra“
Vieta: V. Mykolaičio-Putino g. 5,
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 686 21 131
El. paštas info@manufactory.lt
Sertifikatas suteiktas 2010 m.
Veiklo sritis pagal sertifikatą – grindų takų 
audimas. Įmonė puoselėja senąjį audimo ama-
tą, remiasi Lietuvos Nacionalinio Muziejaus 
archeologijos ekspozicijoje sukauptais eks-
ponatais

Aldona Mickuvienė
Born in 1938
Used to work at home in Vilnius, Lithuania
Tel. no.: +370 686 60 344 
Activity according to the certificate: braided 
sashes

PI “Audimo manufaktūra“
Address: V. Mykolaičio-Putino g. 5, 
Vilnius, Lithuania
Tel. no.: +370 686 21 131
E-mail: info@manufactory.lt
Certificate was issued in 2010
Activity according to the certificate: weaving 
floor runners. The institution cherishes an an-
cient craft of weaving and bases its work on 
the exhibits of the Archaeology Section of the 
National Museum of Lithuania

7. 

7. 

8. 

8. 
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Manufaktūra-galerija „Jūratė“
Vieta: Didžioji g. 20/Savičiaus g. 1, 
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 231 4005
El. paštas info@jurate.eu
Be sertifikato. Audėjos senovines, tradicines 
audimo technologijas pritaiko šiandieninių 
modernių daiktų gamybai

Ukmergės r. Krikštėnų k. 
kultūros namai
Vieta:Krikštėnų k., Ukmergės r.,Lietuva
Edukatorės: Dalia Banišauskaitė, Janina Svet- 
likauskienė, Stela Banišauskienė
Tel. +370 678 67 375
El. pašatas daliabanisauskaite@gmail.com
Be sertifikato. Beveik 10 metų pristato eduka-
ciją „Lino kelias“

9. 

9. 

10. 

10. Manufacture-gallery “Jūratė“
Address: Didžioji g. 20/Savičiaus g. 1,   
Vilnius, Lithuania
Tel. no.: +370 5 231 4005
E-mail: info@jurate.eu
Non-certificated. Weavers adapt ancient and 
traditional weaving techniques in order to 
produce modern items.

Culture Center of Krikštėnai 
Village, Ukmergė Region
Address: Krikštėnai Village, Ukmergė Region, 
Lithuania
Educators: Dalia Banišauskaitė, Janina Svet-
likauskienė, Stela Banišauskienė
Tel. no.: +370 678 67 375
E-mail: daliabanisauskaite@gmail.com
Non-certificated. Educators have been present-
ing the workshop “Path of Flax” for almost 
ten years.
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Regina Stasiūnienė
Gim. 1960 m.
Dirba namuose, Vidiškių k., Ukmergės r., 
Lietuva
Tel. +370 620 54 828
Pintinės juostos. Be sertifikato

Janė Giedraitienė
Gim. 1962 m.
Dirba namuose, Radiškių k. Ukmergės r., 
Lietuva
Tel. +370 614 66 947
Pintinės juostos. Be sertifikato

11. 

11. 

12. 

12. Regina Stasiūnienė
Born in 1960
Works at home in Vidiškiai Village, Uk-
mergė Region, Lithuania
Tel. no.: +370 620 54 828
Non-certificated; has experience in weav-
ing sashes

Janė Giedraitienė
Born in 1962
Works at home in Radiškiai Village, Ukmergė 
Region, Lithuania
Tel. no.: +370 614 66 947
Non-certificated; has experience in weaving 
sashes
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Algimina Uselienė
Gim. 1952 m.
Darbo vieta: Veprių pagrindinė mokykla, Ve-
prių kultūros namai, Ukmergės r., Lietuva
Tel. +370 612 62 032
El. paštas algimina.useliene@gmail.com
Pintinės juostos. Be sertifikato

Laima Krikštaponienė
Gim. 1970 m.
Darbo vieta:Kultuvėnų k., Veprių sen., Ukmer-
gės r., Lietuva
Tel. +370 600 07 204
Verpėja ir audėja. Verpia siūlus verpimo rateliu 
ir audžia juostas. Be sertifikato

Algimina Uselienė
Born in 1952
Works at Vepriai Principal School, Vepriai 
Culture Center, Ukmergė Region, Lithuania
Tel. no.: +370 612 62 032
E-mail: algimina.useliene@gmail.com
Non-certificated; has experience in weaving 
sashes

Laima Krikštaponienė
Born in 1970
Works at home in Kultuvėnai Village, Ukmergė 
Region, Lithuania
Tel. no.: +370 600 07 204
Non-certificated; spins yarn on a spinning 
wheel and weaves sashes

13. 

13. 

14. 

14. 
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Mįslių šaltiniai

1. LTR1 37(237)
2. LTR 37(2391)
3. LTR 13(62)
4. Liaudies išmintis
5. Liaudies išmintis
6. Liaudies išmintis
7. LTR 4368(331)
8. LTR 405(221-11)
9. LTR 37(800)
10. LMD2 I 147(21)
11. LTR 1426(321)
12. LTR 873(115)
13. LTR 1257(308)
14. LTR 4567(484)
15. (LTR 459(382)
16. LMD I 718(5)
17. LTR 2874(54)
18. LTR 37(1644)
19. LMD I 217(19)
20. LTR 613(94-3)

1  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Lietuvių tautosakos rankraštynas
2  Lietuvių mokslo draugija

Sources of the Riddles

1. LTR1 37(237)
2. LTR 37(2391)
3. LTR 13(62)
4. Folk wisdom
5. Folk wisdom
6. Folk wisdom
7. LTR 4368(331)
8. LTR 405(221-11)
9. LTR 37(800)
10. LMD2 I 147(21)
11. LTR 1426(321)
12. LTR 873(115)
13. LTR 1257(308)
14. LTR 4567(484)
15. LTR 459(382)
16. LMD I 718(5)
17. LTR 2874(54)
18. LTR 37(1644)
19. LMD I 217(19)
20. LTR 613(94-3)

1  The Lithuanian Folklore Archives of the 
Institute of Lithuanian Literature and Folklore
2  Lithuanian Scientific Society
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Šaltiniai ir literatūra

Daunys, S. 1942. Lankčiai ir jų gaminimas. 
Gimtasai kraštas. Šiaulių kraštotyros draugija. 
Kaunas. Nr. 30. P. 60–64.

Eigirdienė, D. 2003. Tekstilės terminai lietuvių 
tarmėse. Žmogus ir žodis. I. Vilniaus pedagoginis 
universitetas. Vilnius. P. 14–20.

Glemžaitė, M., 1958. Verpimo ir audimo tradi-
cijos Lietuvoje. Iš lietuvių kultūros istorijos. Vil-
nius. T. 1. P. 212–227.

Glemžaitė, M. 1959. Linų ir vilnų naminis ap-
dirbimas Lietuvoje XIX–XX a. pradžioje. Iš lie-
tuvių kultūros istorijos. Vilnius. T. 2. P. 269–299.

Griauzdaitė, E. 1937. Linarūtis šiaurės Lietuvo-
je. Gimtasai kraštas. Šiaulių kraštotyros draugija. 
Šiauliai. Nr. 14–16. P. 111–114.

Helbæk, H. 1959. Note on the Evolution and 
History of Linseed. Kuml.

Hoffmann, M. 1991. Fra fiber til tøy. Lnad-
bruksforlaget, Oslo. 

Jansonas, H. 1927. Linų kultūra ir pluošto ap-
dirbimas. Biržų žemės ūkio mokykla. Biržai. P. 16.

„Kur linus verpti. Akc. b-vės „Kučinskis-Pabe-
dinskai“ linų verpimo ir audimo fabrike Plungėje“ 
/ akc[inės] b[endro]vės „Kučinskis-Pabedinskai“ 
linų verpimo ir audimo fabrikas. Apie 1933.  

Levickaitė-Vaškevičienė, I. 2015. Nėra avyčių, 
nėra ir milo. Kauno diena. Laisvalaikis ir kultūra. 
Kaunas. Rugsėjo 15 d. Internetinė prieiga: http://
kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/
kultura/nera-avyciu-nera-ir-milo-710206 .
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