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Mazā LĪVA sirsnīgi šņukst – ir pazudis viņas cimdiņš.  
Otrs vēl ir, bet ko tad ar vienu var iesākt?

Nu negribas nemaz vairs ārā iet, bez cimdiem tik agrā pavasarī vēl nevar, bet 
citus vilkt netīk. Šos pašus jaukākos cimdiņus nesen vēl VECMĀMIŅA dāvināja, un 
MĀMIŅA vienmēr tik labi palīdzēja tos rokās uzvilkt. 

LĪVA ir bēdīga. Ko lai tagad dara?
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Saule kutina degungalu. Un kāds klusi dod buču uz vaiga. Ai, ir taču LĪVAS 
dzimšanas diena! MĀMIŅA tāpēc tik maigi un sirsnīgi LĪVU modina. 

Cik labi... Ir LĪVAS piektā dzimšanas diena.  
Spoži spīd saule, ir pats vasaras vidus. Un gultā sparīgi ielec CIMDUDUKSIS. 

CIMDUSUNS. DUDUKSIS. Tāds – kaut kur redzēts. Tāds, kaut kā pazīstams. Un mīļš no 
pirmā acu skatiena. Uzlec uz pleciem, strauji nolaiza uzaci.

– Būsim draugi? 
– Uz mūžu,– LĪVA solās. 
– Mēs tik daudz kopā paveiksim, tik daudz ko darīsim!

Tā visa vasara paiet vienos priekos un darbos. 

LĪVA skrien uz dārzu dilles plūkt, CIMDUDUKSIS arī. Kurš gan labāk par viņu spēj 
vajadzīgos zaļumus uzost!

Pa ceļam vēl kāda nezāle jāizravē un kāda agrāk nekad neredzēta puķīte jāapskata.
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LĪVA – uz mežu mellenēs, DUDUKSIS pirmais groziņā ielec. Zaķkāpostus pagaršot tad 
abi varēs. Un ja nu kāda zemene vēl grāvmalā atrodama...

Cik paslēpju un sunīšu ir izspēlēts, cik kopīgu blēņu paveikts!

It īpaši sunīšus skriet CIMDUDUKSIM vislielākais prieks. 

Peldēšanās laiks gan LĪVAS draugam šķiet visskumjākais dienas gaitā. Tad, kad 
MĀMIŅA atvēl LĪVAI papeldēt, DUKSIM jāstāv krastā un jāskatās, jo LĪVA neļauj 
viņam kažoku slapināt. 

Ja kaut ko nedrīkst, tad nedrīkst, bet žēl gan.  
DUDUKSIS zina, ka peldēties prastu vēl labāk par LĪVU!

Kad LĪVA, zosādas klāta, ir laukā no ūdens, DUDUKSIS paspēj vienā rāvienā viņai 
dvieli trīs reizes apkārt aptīt, lai ātri sausa un atkal silta taptu.

7



Toties DUDUKSIS ir vislabākais palīgs, kad LĪVA gatavo savām lellēm pusdienas. 
Smilgu salāti – pats iecienītākais viņu ēdiens.

Par smilšu kūkām un jāņogu kārtojumu, ar ko visi tiek cienāti, ikkatrs tik varētu sapņot. 

Cik jauka dzīve ir vasarā!

98

Bet tagad ir pienācis rudens. Ārā bieži līst lietus.  
DUDUKSIM garlaicīgi. Viņš vientuļš sēž plauktā un sapņo par zaļām puķu pļavām  
un brīvu vēju, kas svilpotu ausīs.  
LĪVA pie galda tikai zīmē un zīmē, un uz viņu nemaz neskatās. 

– Cik neinteresanti! 

CIMDUDUKSIS dosies pasaulē laimi meklēt. Gan jau kaut kur vēl spīd saule, un gan 
jau kaut kur ir kāds, kam viņš būs vajadzīgs. 



Vilciens ir uzņēmis ātrumu. Mājas un koki tā vien zib gar acīm. 

– Uz kurieni šis vilciens brauc? Vai tiešām uz Vasaras Pasaku?

– Ak, cik tas būtu jauki, varbūt satiksim Ziedu PRINCESI, es tagad  
sapņos viņu tik bieži redzu...
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Viens un divi – mugursoma plecos! Trīs un četri – klusi pa durvīm laukā. LĪVA ne 
manīt nemana. Zīmē joprojām. 

Pēc brīža – DUKSIS jau dzelzceļa stacijā un – vilcienā iekšā!

Viena vieta vēl brīva, tieši kā DUDUKSIM paredzēta, tad jau manīs, kurp vilciens ripos.
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DUDUKSIS paceļ acis. Pretim sēž otrs zvērs, strīpaini svītrains, garākām ausīm, 
apaļām acīm, mute smaidā.

– Es esmu ZEĶUZAĶIS, – nepazīstamais priecīgs parāda zobus.

– Mēs tālāk varētu doties kopā.

– Protams, divatā jautrāk PRINCESI meklēt.

Tālāk vilciena ceļš ved gar augstiem kalniem uz bezgalīgu tuksnesi,  
kur daudz skaistu kaktusu. DUDUKSIS un ZEĶUZAĶIS nevar vien nobrīnīties.

Tad DRAUGI kādā vientuļā pieturā satiek Lielo Gudro ČŪSKU, kas ļoti grib braukt 
viņiem līdzi uz Pasaku. 

Viņa varot būt īpaša dāvana PRINCESEI. 
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Padomājuši un nopietni apspriedušies, DUKSIS  
un ZAĶIS piekrīt, un turpmākā ceļā visi trīs dodas kopā. 

Skaļās balsīs CIMDUDUKSIS un ZEĶUZAĶIS viens otram klāsta  
savus šīsvasaras piedzīvojumus. 

ČŪSKA, omulīgi saritinājusies gredzenā, neko daudz neklausās un apkārtni nepēta. 
Par kaktusiem viņa nebrīnās, izskatās, ka Gudrā ČŪSKA snauž.
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Vilciens nonāk līdz Zilajai Jūrai un apstājas.

DRAUGI izkāpj un redz, ka jūras krastā viņus jau gaida kuģis.  
Stalts burinieks tūlīt traucas pāri jūrai, tikko mūsu trīs DRAUGI uzkāpj uz klāja. 

Jūras gaiss ir spirdzinošs, nezināmā nākotne vilina.
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Atkal spīd saule, daudzas sīkas ZIVTIŅAS piepeld, grib mūsu DRAUGIEM palīdzēt,  
bet nevar, padoma pietrūkst. Tad ČŪSKA saka:

– ZIVTIŅAS, skaistās, ZIVTIŅAS, ašās! Sasauciet Lielo PUTNU, tas mūs līdz pilij pārnesīs.

ZIVTIŅAS ar astēm ūdeni virpulī sakuļ, no putu vidus Lielais PUTNS paceļas un pie 
ceļinieku kājām nolaižas.

Tā viņi kuģo kādu laiku, vilnīši līksmi viz. Dzīve ir tik skaista! 

Bet te piepeši trakota vētra ir negaidot klāt un uzklūp buriniekam. Baigas bangas 
triecas pret kuģi un vientuļā salā to izmet. 

Pēc brīža viss laimīgi beidzies. Slapji līdz pēdējai vīlītei CEĻOTĀJI izkāpj svešās zemes malā.
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– Aiznes mūs līdz Ziedu PRINCESES pilij! – visi vienā balsī lūdzas. 

PUTNS lēni un cēli pamāj ar galvu, CIMDUDUKSIS, ZEĶUZAĶIS un Gudrā ČŪSKA tam 
sasēžas mugurā. 

Daži spēcīgi spārnu vēzieni – un Zilā Jūra šķērsota, Lielais PUTNS jau pasaku pils 
pagalmā nolaidies.

DRAUGI grib doties pie PRINCESES, bet Pils SARGS nevēlas laist viņus iekšā. 
PRINCESE garo miegu guļot. Citugad gan viņa ap šo laiku jau cēlusies augšā un 
rīkojusi savu Puķu Balli, bet šogad neviens viņu nespējot pamodināt.

ZVĒRU trijotne noskumst, bet tad pēc īsas apdomāšanās apņēmīgi saka:

– Mēs to izdarīsim, mēs pamodināsim PRINCESI!

Pils SARGAM nu nekas cits neatliek, kā laist DRAUGUS iekšā. 
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PRINCESE joprojām saldi aizmigusi savā lielajā, skaistajā zelta gultā. Kad DUKSIS 
ar ZAĶI un ČŪSKU no visas sirds sāk dziedāt un dancot, PRINCESEI vairs miega nav 
nevienā acī, viņa grib celties un diet līdzi.

– Es esmu Tev dāvana, – klusi atzīstas Lielā ČŪSKA. – Un varēšu palikt pilī uz visiem laikiem.

PRINCESEI par to lielum lielie prieki. 
– Rītvakar Puķu balle, – viņa sauc. – Es jūs arī uzlūdzu! 
– Paldies, noteikti būsim, – ZVĒRI apsola.

21

Otrā dienā Ziedu PRINCESES pilī, kad visi viesi ielūgti un visi darbi paveikti, Puķu 
Balli var svinēt pa īstam. Neviens nav aizmirsts, un nekas nav aizmirsts. 

Ir meža baložu koris, varžu un griežu orķestris, sienāžu stīgu kvartets. Ir naktsvijoļu 
dejas un sila pulkstenīšu dziedājumi, un ēnu teātris, un nebeidzamais KASDĀRZĀ. 

Tik skaistas PUĶES kā šajā vakarā neviens nekad vēl nav redzējis. Un savu PUĶU 
vidū it laimīga Ziedu PRINCESE danco un līksmojas. 

– Paldies, – viņa saviem draugiem DUKSIM un ZAĶIM pateicas. – Jūs mani 
pamodinājāt. Jūs man Gudro ČŪSKU atvedāt.
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Cik labi!

Tās nemaz nav BEIGAS.

Var sākties atkal jauna pasaka.

– MĀMIŅ! MĀMIŅ! – Tā ir LĪVA, kas agri no rīta skrien pie MAMMAS un grib savu 
savādo šīs nakts sapni viņai pastāstīt.

– Es redzēju Puķu Balli, tur bija arī mans CIMDUDUKSIS. Un viņam bija DRAUGI.  
Ai, MAMMUCĪT, bet kur viņš ir tagad? Vai es viņu vēl kādreiz satikšu?

Nu LĪVA ar MAMMU iet DUKSI meklēt.

Vai vari iedomāties, ko viņas rotaļlietu plauktā atrod?
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Lai varētu izspēlēt pasaku, vajadzīgas lelles – CIMDUDUKSIS un 
ZEĶUZAĶIS, Gudrā ČŪSKA un Lielais PUTNS, kā arī PRINCESE, 
Pils SARGS un visi pārējie. 
Aicinām pieaugušos – bērnudārzu audzinātājus, sākumskolu 
skolotājus, pulciņu vadītājus, bērnu centru pedagogus, vecākus 
un vecvecākus – palīdzēt bērniem pašiem radīt šīs pasakas 
tēlus un izspēlēt aprakstītos piedzīvojumus, kā arī izdomāt un 
izdzīvot jaunus notikumus.
Ieteicams strādāt ar otrreiz lietojamiem materiāliem, ar visu, 
kas saimniecībā vairs nav vajadzīgs, bet varētu sagādāt prieku 
un noderēt rotaļlietu darināšanā.
Darba apraksti un piegrieztņu paraugi parāda, kā pasakas 
varoņus ir veidojuši grāmatas autori, bet, protams, ir daudz citu 
iespēju.
Šie tēli ir izmantojami kā iedvesmas avots dažādām bērnu 
nodarbībām, lai mācītu un mudinātu viņus citādi paskatīties uz 
ierastām lietām. 
Lelles gatavo no dažādiem tekstilmateriālu atlikumiem. 
Vislabākais pildījuma materiāls ir tas, kas mājās atrodams.
Lāpāma cepure, par mazu kļuvušas zeķbikses, savēlusies 
vilnas jaciņa, kā arī vientuļi palikušie cimdi un zeķes – tas viss, 
pieliekot izdomu, pacietību un darbu, var pārtapt lellītēs. 
Autori aicina būt radošiem un, piešķirot lietām jaunu dzīvi, 
samazināt ārā metamo atkritumu daudzumu.

Nepieciešamie materiāli
 Divi vai trīs dažādi plāna, elastīga adījuma cimdi (pirkstaiņi) 

vai viens cimds un trikotāžas atgriezumi.
  Pildījums*.
  Piemērotas krāsas diegi.
  Šujamadata.
  Šķēres.
  Filcējamā adata un filcējamā vilna vai dzija matiem.
  2 pogas acīm.

Darba gaita
  Cimdus apvērš uz kreiso pusi.
  Sašuj pa norādītajām līnijām, izveidojot galvu un ķermeni ar kājām. 
  Nogriež liekās cimdu daļas, atstājot nelielu vīles tiesu, 
 Vīles apdarina, lai neirtu.
 Sašūtās detaļas apvērš uz labo pusi. 
 Rūpīgi piepilda*.
 Galvas aizmugurējo daļu aizloka līdzīgi kā aploksni, aizšuj, 

piešuj ķermenim. 
 Cimdu pirkstiem, no kā veidos ausis, ieloka maliņas un ausis 

piešuj galvai. 
 Ja ir tikai viens cimds, galvu, priekšķepas un zābaciņus var 

veidot no atbilstoša biezuma un krāsas trikotāžas auduma.
 Kaklam var aplikt šallīti, lai nomaskētu vīli.
 Ar stipriem diegiem piešuj pogu acis, izšuj purniņu, muti, uzacis. 
 Pirkstiņus, kas veidos priekšķepas, piepilda*, ieloka detaļu 

maliņas un ķepas piešuj ķermenim. 
 Tāpat dara ar asti (to var nepildīt).
 No diviem cimda pirkstiņiem veido Dukša zābaciņus – uzvelk 

cimdu pirkstiņus uz ķepām, ieloka malas un piešuj. 
 Uz galvas zvēriņam var veidot matus – piefilcējot ar filcējamo 

adatu filcējamo vilnu vai piešujot dzijas pavedienus.
 Var līdzīgi kā paraugā dekoratīvi izšūt ķermeni – veidojot 

pogas uz vēdera un lāpījumus.

C I M D U D U K S I S
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Pa d o m i  p a s a k a s  t u r p i n ā j u m a m

* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.

ausis

galvas aizmugurējā 
daļa, ko vēlāk aizšuj

degungals

galva

aste

priekšķepas

ķermenis
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M i e g a  b r i l l e s ,  p r i e k š a u t s , m u g u r s o m a

Nepieciešamie materiāli
 Filcs vai biezāks audums brillēm.
 Auduma atgriezums priekšautam (apmēram 20x20cm).
 Auduma atgriezums mugursomai (apmēram 16x14cm).
 Podziņas un lenta mugursomai.
 Apaļā gumija vai aukliņa brillēm.
 Dekoratīva lentīte vai diegs mugursomas augšdaļai.

Darba gaita
 No filca vai biezāka auduma izgriež brilles, piešuj gumiju vai 

aukliņu vajadzīgajā garumā. Ja audums irstošs, briļļu maliņas 
apdarina ar kādu dekoratīvu dūrienu. 

 Priekšautu piegriež, uzšuj kabatu. Ja audums irstošs, maliņas 
apvīlē.

 Mugursomai no auduma izgriež taisnstūri, saloka uz pusēm, 
no kreisās puses sašuj maliņas, apvērš uz labo pusi. Ja 
nepieciešams, augšējo maliņu atloka, lai neirst, nošuj un 
ar adatu ievelk maliņā kādu dekoratīvu lentīti vai diegu, lai 
mugursomu varētu aizsiet. Tad piešuj mugursomai lences no 
auduma lentes. (Apakšējā malā tās var piešūt ar podziņām.)

Z E Ķ U Z A Ķ I S

Nepieciešamie materiāli
 Bērnu zeķbikses vai zeķes.
 Trikotāžas atgriezumi.
 Pildījums*.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šķēres.
 Šujamadata.            
 Filca bumbiņa vai poga degunam.
 2 pogas vai krellītes acīm.

Darba gaita
 Zeķes apvērš uz kreiso pusi.
 Sašuj pa norādītajām līnijām, izveidojot no vienas zeķes 

ķermeni ar kājām, no otras – galvu, priekšķepas un ausis.
 Nogriež liekās zeķu daļas, atstājot nelielu vīles tiesu. 
 Vīles apdarina, lai neirtu.
 Sašūtās detaļas apvērš uz labo pusi, rūpīgi piepilda*.
 Aizšuj galvas mugurpusi un piešuj galvu ķermenim. 
 Piešuj ausis (pirms šūšanas maliņas ieliec), piešuj filca 

bumbiņu (pogu) kā degunu, piešuj krellītes (podziņas) – acis, 
izšuj muti.

 Kaklam var aplikt šallīti, lai nomaskētu vīli.
 Priekšķepas nedaudz piepilda*, ieloka maliņas un ķepas 

piešuj ķermenim.  
 Astīti izgriež un sašuj no zeķes atlikušās daļas, nedaudz 

piepilda*, piešuj ķermenim tāpat kā priekšķepas.
 Zeķu vietā var izmantot krāsainas zeķbikses vai vienu zeķi un 

piemērotus trikotāžas atgriezumus, kādas cimda daļas.

* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.

gumija
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miega brilles

galva

ausis

rokas kājas
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L i e l ā  G u d rā  Č Ū S K A

Nepieciešamie materiāli
 Bērnu zeķbikses vai trikotāžas atgriezums.
 Pildījums*.
 Pērlītes acīm.
 Sarkana filca atgriezums mēlei.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šķēres.
 Šujamadata.

Darba gaita
 No zeķbikses vienas puses izgriež garu gabalu (kā parādīts 

zīmējumā). Čūskas galvu veido no pēdas daļas, uz astes galu 
ķermeni sašaurina.

 Sašuj no kreisās puses, vidū atstājot nesašūtu posmu, lai 
varētu piepildīt. Vīli apdarina, lai neirst, apvērš uz labo pusi.

 Piepilda*, aizšuj līdz galam.
 Izšuj muti ar sarkanu diegu, piešuj mēli (sarkana filca 

strēmelīti) un acis (pērlītes).

Nepieciešamie materiāli
 Lielas vīriešu zeķes.
 Pildījums*.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šujamadata.
 Šķēres.
 2 pogas acīm.

Darba gaita
 Zeķes apvērš uz kreiso pusi.
 Zeķes sagriež pa norādītajām līnijām, no kreisās puses nošuj 

pa vajadzīgajām līnijām, izveidojot ķermeni un galvu
 Sašuj ķermeni, galvu, spārnus, asti, atstājot neaizšūtu vietu 

piepildīšanai, vīles apdarina, lai neirst.  
 Apvērš uz labo pusi, piepilda*.
 Aizšuj galvu līdzīgi kā Duksim un piešuj ķermenim.
 Kaklam var aplikt šallīti, lai nomaskētu vīli.
 Piešuj ķermenim spārnus un asti.
 Knābi veido no svītrainas zeķes vai auduma, piepilda* un 

piešuj galvai.
 Piešuj pogu acis.

* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.

spārni

ķermenis

galva

galviņa

aste

L i e l a i s  P U T N S
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M a z a i s  P U T N I Ņ Š

Nepieciešamie materiāli
 Divas dažādu krāsu bērnu zeķītes.
 Pildījums*.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šujamadata.
 Šķēres.
 Pogas acīm.

Darba gaita
 No vienas zeķes pēdas izgriež zivs ķermeni.
 Piepilda* un vaļējo galu savelk ciešāk ar diegu.
 No otras zeķes nogriež valnīša daļu un, savelkot ar diegu, 

veido zivs asti un piešuj ķermenim.
 Piešuj acis – pogas.

Z I V S

P R I N C E S E

Nepieciešamie materiāli 
 Cimds vai trikotāžas gabaliņš.
 Pildījums*.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šujamadata.
 Šķēres.
 Filcs vai biezs, neirstošs audums.

Darba gaita
 Cimdu no kreisās puses nošuj pa norādīto līniju, galā atstājot 

neaizšūtu vietu piepildīšanai. Vīli apdarina, lai neirst.
 Apvērš uz labo pusi, piepilda*, aizšuj līdz galam.
 Galviņu sašuj līdzīgā veidā no cimda pirksta vai auduma, 

piepilda*, tad piešuj ķermenim.
 No filca vai neirstoša auduma izgriež spārnus un asti, piešuj.
 Acis izšuj ar diegu vai to vietā iešuj pērlītes.

Nepieciešamie materiāli
 Cimdu pāris (var izmantot baltos, kokvilnas darba cimdus).
 Pildījums*.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šujamadata.
 Šķēres.
 Filcējamā vilna vai dzija matiem.
 Pērlītes, krellītes, podziņas, lentītes, mežģīnītes rotājumiem.
 Dažādi tekstilmateriālu atgriezumi tērpam.

Darba gaita
 Cimdus no kreisās puses sašuj pa norādītajām vietām.
 Liekās daļas nogriež, vīles apdarina, lai neirtu, sašūtās detaļas 

apvērš uz labo pusi.
 Piepilda*.
 Galvu aizšuj līdzīgi kā Duksim, ar filcējamo adatu piefilcē 

vilnas matus vai veido tos no dzijas un piešuj.
 Acis, muti izšuj (vai iešuj acu vietā pērlītes, krellītes, pogas). 
 Ķermeni piepilda, piešuj galvu.
 Tērpu šuj no materiāliem, kādi ir. Uz galvas veido rotājumu kā 

princeses vainadziņu.

* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.

ķermenis
priekšdaļa

aste

citas krāsas 
zeķe

ķermenis

ķermenis+kājas

galva

rokas
rokas
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P i l s  Ļ AU D I S  –  g a l m a  d ā m a s ,  p avā re

* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.

K A K T U S S

Nepieciešamie materiāli
 Cimds.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šujamadata.
 Šķēres.
 Pildījums*.
 Rotāšanai – krāsains, plāns audums, pogas, pērlītes u.tml.
 Biezāka neirstoša auduma vai filca gabaliņš.

Darba gaita: 
 Cimdam nogriež delnas daļu, kā norādīts.
 Apvērš uz kreiso pusi.
 Sašuj augšpusi. 
 Apvērš uz labo pusi.
 Piepilda*.  
 Apakšējā daļā piešuj apaļu pamatnīti no filca vai biezāka 

auduma.
 Kaktusa augšgalā veido vienu vai vairākus ziedus, kā vēlas un 

prot – no plāna, krāsaina auduma aplīšiem, no filca, un rotā ar 
pērlītēm, podziņām.

Nepieciešamie materiāli
 Tualetes papīra kartona viducīši.
 Dažādu krāsainu audumu atgriezumi.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šujamadata. 
 Šķēres.
 Pildījums*.
 Krāsainas lentītes.
 Cimda pirksti vai gaišs trikotāžas gabaliņš.

Darba gaita
 Ķermeni veido no tualetes papīra kartona rullīša. Ap to apliek 

audumu kā kleitu (augšpusē galus sabāž rullītī kakla vietā), 
audumus var arī sašūt, apsien lentīti kā jostu.

 Galviņu veido no cimda pirksta vai trikotāžas aplīša, piepilda*.
 Galvas apakšējo daļu nosien ar diegu, lai veidojas kakla daļa, 

ko stingri ievieto ķermenī.
 Vēl var piešūt matus no dzijas (vai veidot no filca) un apģērbt, 

papildināt un izrotāt lellīti, kā vēlas. 
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P U Ķ E S

Nepieciešamie materiāli tekstila puķēm
 Lokanas, pūkainas stieplītes.
 Plāns, krāsains audums.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Šujamadata.
 Pērlītes, pogas.
 Cimds vai tekstila atgriezumi.
 Pildījums*.

Darba gaita
 No stieplītes darina puķes kātu un lapiņas.
 Ziedus veido dažādi: izloka no stieplītes, izgriež aplīšus no 

plāna, krāsaina auduma, viducī savelk, rotā ar pērlītēm, sašuj 
2 izgrieztus auduma vai trikotāžas aplīšus zieda viducītim, 
piepilda* un cimda pirkstiņus piešuj kā ziedlapiņas, podziņas 
izkārto zieda formā un no kreisās puses salīmē ar karsto līmi 
(līmes pistoli). 

 Ziedam aizmugurē piestiprina kātiņu. 

Nepieciešamie materiāli puķēm no olu kastītēm
 Papīrmasas olu kastīte.
 Koka iesmiņš.
 Zaļš papīrs.
 Krāsa (guaša, akrila).
 PVA līme.
 Šķēres.

Darba gaita
 No olu kastītes izgriež vienu padziļinājumu zieda formā un nokrāso. 
 Caur zieda vidiņu izdur zaļu nokrāsotu koka iesmiņu.
 No dubulta zaļā papīra izgriež lapiņu (ar locījuma vietu pie kātiņa). 
 Liek ap kātiņu un salīmē kopā.
 Ūdensrozei ziedu griež īsāku, kātiņš nav vajadzīgs. Izgriež no kastītes 

vāka ūdensrozes lapu, nokrāso zaļu un uz tās uzlīmē ziedu.

Nepieciešamie materiāli pilij
 Dažādas mājās atrodamas kastes, kārbas.
 PVA līme.
 Ass nazis vai šķēres.
 Krāsains papīrs (vai krāsa).
 Līmes pistole vai PVA līme.
 Kokosrieksta čaumala.

Darba gaita
 Kastēm izgriež logus, tās nokrāso vai aplīmē ar krāsainu papīru.
 Kastes salīmē.
 Pili var dažādi izrotāt ar karodziņiem u. tml.
 Torņa augšgalā pielīmē kokosrieksta čaumalas pusi.

Darba gaita
 Vienai zeķei nogriež pēdas daļu līdz papēdim – tā veidos galvu. 
 To piepilda*. 
 Galvas aizmugurējo daļu aizloka līdzīgi kā aploksni, aizšuj.
 Piešuj ausis (no cimda pirkstiņiem vai izgrieztas no zeķes). 

Ausis var piepildīt*, bet var to nedarīt.
 Ar stipru diegu piešuj acis (pogas), izšuj muti.
 Otru zeķi apvērš uz kreiso pusi.
 Izgriež pa norādīto kāju līniju un nošuj.
 Apvērš uz labo pusi, piepilda tāpat kā galvu, nedaudz savelk 

ar diegu kakla daļu, lai tā veidojas apaļa, un piešuj galvu.
 Kaklam var aplikt šallīti, lai nomaskētu vīli.
 Ar rupjāko diegu iešuj roku līnijas (sākot no kakla un stipri 

pievelkot). Papēdis veido vēdera daļu.

P i l s  S A RG S  u n  P I L S

* Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem. * Šujot pasakas tēlus, detaļas pilda ar: filcējamo vilnu, sintaponu, vatelīnu vai dziju, diegu un citu mīkstu tekstila materiālu atgriezumiem.

Nepieciešamie materiāli sargam
 2 zeķes.
 Pildījums*.
 Piemērotas krāsas diegi.
 Rupjāks diegs (linu vai mulinē).
 Šujamadata.
 Šķēres.
 2 pogas acīm.

galva

ķermenis

papēdis ir 
vēders
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Nepieciešamie materiāli 
 Divas kartona kastes. Metāla kārba lokomotīvei.
 Piemērota garuma bambusa kociņi (5 gab.) – riteņu 

stiprināšanai (asīm).
 Resnais kokteiļsalmiņš asu uzlikām.
 Saldējuma kociņi (12 gab.) – lokomotīves jumta stiprināšanai.
 Skrūvējamie metāla vāciņi (2 gab.) – lokomotīves lielajiem 

riteņiem.
 Plastmasas pudeļu vāciņi (16 gab., vēlams vidēja lieluma) – 

vilciena mazajiem riteņiem.
 Šķēres.
 Knaibles asu piegriešanai. 
 Aukliņa vilciena savienošanai (15 cm).
 Pudeļu korķi (2 gab.).
 Nazis.
 PVA līme un līmes pistole.
 Īlens.
 Lineāls.
 Dažādi materiāli vilciena dekorēšanai (filcs, ietinamie papīri, 

auduma atgriezumi).

V I LC I E N S  –  l o ko m o t ī ve  a r  1  va g o n u

Darba gaita
 Kurpju kastes vāku pārgriež uz 2 daļām, lai viena no tām būtu 

3 cm īsāka par metāla kārbu. Šajā daļā izgriež vietu kārbai, kā 
parādīts zīmējumā.

 Izmēra un sagriež vajadzīgos garumos bambusa kociņus tā, lai 
to garums atbilstu kastes platumam un 4 vāciņu biezumam. 
Sagriež 4 līdz 5 milimetru garos gabaliņos kokteiļsalmiņu.         

 Abām kurpju kastēm sānos atzīmē vietas riteņu asīm 
(caurumu vietas jāizvēlas tik augstu, lai kastes apakšējā mala 
atrastos augstāk par pamata virsmu un lielā un mazā riteņa 
apakšmala būtu vienādā attālumā no pamata virsmas). Ar 
īlenu tur izdur caurumus.

 Caurumos ieliek bambusa kociņus.
 Ar īlenu izdur caurumus 8 pudeļu un 2 burciņu vāciņiem.

Metāla vāciņiem ieteicams izmantot naglu un āmuru. 
Izver cauri caurumiem kociņus, katrā galā uzliek 
kokteiļsalmiņa gabaliņu, tad vāciņa riteni.

 Ņem korķi un ar nazi sadala (apm.1 cm) platās šķēlēs. Ar īlenu 
izdur caurumus un uzliek uz asīm riteņos. Ar līmes pistoli 
korķa gabaliņus rūpīgi piestiprina pie vāciņiem. 
Ar līmes pistoli pielīmē riteņiem otrās nosedzošās daļas – 
vāciņus.

 Ar īlenu lokomotīves aizmugurējā  un vagona priekšējā daļā  
izdur caurumus, kur iever auklu, kam galos aizmet mezglus.

 Uzliek kastei  izgriezto vāka daļu, ar PVA līmi pielīmē un tajā 
"iesēdina" metāla kārbu, ko nostiprina ar līmes pistoli.

 Izmantojot saldējuma kociņus, ar PVA līmi pielīmē 
lokomotīves jumtiņu – kastes vāka atlikušo daļu.

 Vilcienu izdaiļo kā paraugā vai kā nu sanāk.
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Nepieciešamie materiāli*
  Kaste kuģa karkasam.
  Kartons klāja un priekšgala veidošanai.
  4 gab. sērkociņu kastītes vai kas līdzīgs klāja pamatam.
  Koka tapiņas un kociņi bortu margām.
  Kociņš mastam, tā garums ir lielāks par kastes garumu.
  Stingra materiāla (kartona vai plastmasas) aplis 

aptuveni 7 cm diametrā vai kokosrieksta  
čaumala masta skatu laukumam.  

  A4 izmēra papīrs (2 loksnes) burām.
  Tieva aukla vai rupjš diegs.
  Spēļu kauliņi signālugunīm.
  Krāsainais papīrs karodziņiem.
  Sērkociņi vai zobu bakstāmie kociņi kāpnēm.
  Viss, kas varētu noderēt kārtīgam buriniekam.
  Šķēres, nazis.
  Līmes pistole.
  PVA līme.
  Caurumsitis vai īlens.

B U R I N I E K S

Darba gaita
  Piegriež kartonu vai papīru kuģa sāniem, aplīmē.
  Piegriež kartonu, noloka un salīmē kuģa priekšgalu.
  Pielīmē priekšgalu kuģa korpusam.
  Piegriež kartonu klājam, norādītajā vietā izdur vai izsit 

caurumu mastam. Tajā pašā vietā kastes dibenā iestiprina 
plastilīna gabalu masta pamatam. Katrā kastes stūrī ielīmē 
mazo kastīti un uz tām klāju uzlīmē. 

  Mastu caur klāja caurumu iestiprina plastilīna pamatā, pie 
klāja cauruma  mastu vēl papildus nostiprina ar karsto līmi.

  Mastam ar aukliņu piesien 2 šķērskokus apakšējai burai, tad 
uzliek un nostiprina skatu laukumiņu, tad atlikušos 2 buras 
šķērskokus. Visu var papildus nostiprināt ar karsto līmi. 

  Burām ar caurumsiti izsit četrus caurumus katrā garajā malā, 
caur tiem buras piesien pie šķērskokiem.

  Veido kāpnītes – pie 2 paralēlām aukliņām ar līmpistoli 
pielīmējot šķērslīšus kā kāpslīšus. Pakāpienus var veidot, 
kociņus iesienot aukliņās. Kāpnītes piestiprina pie masta no 
skatu laukumiņa uz leju.

  No tapiņām un kociņiem veido kuģa bortu margas, ko 
nostiprina ar līmpistoles palīdzību. Spēļu kauliņi izmantojami 
par signālugunīm.

  No krāsaina papīra izgriež karodziņus un pielīmē aukliņām, 
kuras no masta nostiepj uz kuģa priekšgalu un pakaļgalu. 

  Darina glābšanas riņķi – kartona apli aptin ar dzijām vai 
aplīmē ar krāsainu papīru, to piestiprina kuģa aizmugurē.

  Kuģim gar malām nostiepj auklu, uz kuras uzkabina riepas no 
rotaļu mašīnām.

  Uz klāja nostiprina stūres ratu un vēl kādas detaļas. 
  Mastā piestiprina karogu.
 

* Visus papīra un koka līmēšanas darbus var veikt ar PVA līmi. Līmes pistole 
nepieciešama vietās, kurām ātri jānožūst un plastmasas detaļu līmēšanai 
(piemēram, pielīmēt bākugunis, salīmēt trepes). 
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Pasaka par vientuļā cimdiņa pārtapšanu CIMDUDUKSĪ un citiem neparastiem notikumiem.

Padomu un piegrieztņu krājums pasakas iedzīvināšanai un izspēlēšanai.

Pēc CIMDUDUKŠA un ZEĶUZAĶA neparastā ceļojuma izlasīšanas Tu uzzināsi, kā no cimda 
vai zeķes radīt sev jauku rotaļu biedru, kā no saimniecībā nevajadzīgiem priekšmetiem 
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