ARHEOLOĢISKĀ TĒRPA KREKLS, BIKSES UN
APLIEKAMIE BRUNČI
Ziņas par tagadējā Latvijas teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju apģērbu līdz 16.gadsimta beigām
iegūstamas vienīgi arheoloģiskajos materiālos. Līdz ar to nav iespējams gūt plašu un visaptverošu
informāciju par senajiem tērpiem. Galvenais tekstilmateriālu ieguves avots arheoloģiskajos

izrakumos ir apbedījumu vietas, ļoti retos gadījumos arī depozīti vai dzīvesvietas. […] Viens no

faktoriem, kas sekmē tekstilmateriālu saglabāšanos, ir apbedīšanas tradīcijas, kas paredzēja mirušo

apglabāšanu goda tērpā, kopā ar ieročiem, darbarīkiem un rotām. Šie priekšmeti oksidācijas un

korozijas procesu gaitā savā tuvumā iekonservēja arī nelielus apģērba audumu paraugus. […] Bieži

vien pēc rotu un apģērba rotājumu izkārtojuma, pat nesaglabājoties lielākiem auduma fragmentiem
un zinot pietiekami daudz par ģērbšanās tradīcijām konkrētajā laikā, iespējams spriest par atsevišķu
tērpa sastāvdaļu veidiem un piegriezumu.

Ievērojami vairāk materiālu saglabājušies tieši par sieviešu apģērbu, jo tas bijis vairāk greznots

un papildināts ar rotām. Līdzīgi kā daudzviet Eiropā, par vīriešu apģērbu ziņu ļoti maz. [11.lpp.]

SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU ARHEOLOĢISKĀ TĒRPA KREKLS
Tiek pieņemts, ka krekla piegriezums varējis būt līdzīgs gan sievietēm, gan vīriešiem. Krekls
izgatavots no lina auduma un arheoloģiskajā materiālā atrodamo paraugu skaits ir neliels. Ŗaksturot
pilnībā kreklu piegriezumu pēc nelielajiem arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem paraugiem nav
iespējams, tāpēc tiek pieņemts, ka līdzīgi kā citviet Eiropā, tie bijuši […] tunikveida, ar garām
piedurknēm, bez plecu šuvēm, bez piešūtām aprocēm un apkakles. Piedurkņu gali bijuši sašaurināti
tādā apjomā, lai ērti varētu ievilkt plaukstu. Krūšu daļā krekliem bijis vertikāls iegriezums, kas
aizsprausts ar saktu. […]Gadījumos, kad saktas nav lietotas, domājams, ka iegriezums varēja būt
sasiets ar malā ievērtu aukliņu. [20. lpp.]

Krekla zīmējums

Krekla piegrieztne

VĪRIEŠU ARHEOLOĢISKĀ TĒRPA BIKSES
“Nav saglabājušies nekādi raksturīgi audumu paraugi, kas apliecinātu to piederību biksēm, tāpēc
ziņu par to izveidi, piegriezumu un apdari trūkst. “
“[…] vienīgi Odukalnā atrastie nātna auduma fragmenti varētu būt bikšu fragmenti. Zem ceļiem
bikses varētu būt bijušas aptītas ar kājautiem. “
Bikšu zīmējums

Bikšu piegrieztne

Vīles un dūriena zīmējums.
Gan krekla, gan bikšu šūšanai

Vīle malu apšūšanai.

SIEVIEŠU APLIEKAMIE BRUNČI
“Spriežot pēc nedaudzajiem audumu paraugiem un rotu stāvokļa, latgaļu un sēļu sievietes,
visticamāk , valkājušas viengabala apliekamos brunčus, kas viduklī nostiprināti ar jostu. Brunču
audumi bijuši vienkrāsaini - brūnganos, zilos un pelēcīgos toņos un austi tikai diagonālajā četrnīšu
trinīša tehnikā, ar maisveida eģēm malās. “
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ROTAS DZELZS LAIKMETĀ / 9.-12.GS.
Senajiem latgaļiem rotām bija vairākas funkcijas:
 apģērba saturēšana, saspraušana;
 mītiskā jeb simboliskā, kas simbolizē valkātāja pasaules uzskatus, pasaules un skaistuma izpratni;
 rotu valkātāja statusa parādīšana sabiedrībā - jo vairāk rotu un tās ir greznākas, jo augstāku
stāvokli to valkātājs ieņem sabiedrībā, vietējā kopienā.
Lai izgatavotu rotas, ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un instrumenti, no kuriem daudzus var
pielietot dažādiem darbiem, bet ir daudz tādu instrumentu, kas pielietojami tikai rotu izgatavošanā.
Zinot, ka šie instrumenti izgatavoti no kvalitatīva tērauda, kas 9.-12.gadsimtā bija ļoti dārgs un
arheoloģiskajos izrakumos atrasts reti, kā arī specifiskās zināšanas par apstrādājamo materiālu
nebija atrodamas grāmatās vai internetā, jo tādu šai laikā vēl neeksistēja, var secināt, ka seno
latgaļu rotkalis bija viens no pirmajiem profesionālajiem amatniekiem.

DARBA RĪKI UN MATERIĀLI
No kāda metāla izgatavoja rotas dzelzs laikmetā?
Visbiežāk sastopamas rotas, kas izgatavotas no zaļvara, jeb dažādiem vara sakausējumiem, vara un
alvas sakausējuma, ko mūsdienās sauc par bronzu, un vara un cinka sakausējuma, ko mūsdienās sauc
par misiņu. Daudz mazākā skaitā arheoloģiskajos izrakumos atrod rotas, kas izgatavotas no sudraba.
Misiņu un bronzu vizuāli atšķirt ir gandrīz neiespējami, un senais rotkalis to noteica eksperimentālā
kārtā. Bronzu nevar kalt, uzsitot ar veseri pa bronzas stieni - tas sadrūp. Bronzai ir zemāka kušanas
temperatūra un lejot veidnēs tā labāk plūst un aizpilda veidni. No bronzas izgatavoja dažādas lietas
rotas, piemēram piekariņus, rotadatas. Misiņu izmantoja rotās, kas ir kaltas, piemēram, kakla riņķos,
saktās, gredzenos, aprocēs.
Kādi instrumenti bija senā rotkaļa darbnīcā?
 Ēze un plēšas - ugunskvēles avots, ko izmanto metāla kausēšanai un sagataves atkvēlināšanai
kalšanas procesā. Ar plēšu palīdzību kokoglēm papildus pievadīja gaisu; (1. attēls)
 Veseri - dažādu formu, izmēru un nozīmes veseri, kas maz atšķiras no mūsdienās pieejamajiem;
 Laktas - senās laktas ievērojami atšķiras no mūsdienu kalēju laktām, tās atgādina masīvas
metāla piramīdas, kuras ar spico galu iedzina koka bluķī. Lai nokaltu pusapaļu vai trīsstūrveida
sagatavi vai stiepli, laktās tika ievīlētas dažāda profila gropes; (2. attēls)
 Knaibles un pincetes (dažāda izmēra) - materiāla saturēšanai;
 Cirtņi, zāģi, šķēres. Ja arheoloģijā cirtņus atrod samērā daudz, tad par zāģiem un šķērēm ziņu ir
samērā maz. To, ka šādi instrumenti ir izmantoti, var secināt, aplūkojot izgatavotos priekšmetus
palielinājumā pēc to atstātajām pēdām uz rotām.
 Vīles – izmanto nokaltā vai izlietā priekšmeta tālākai apstrādei. Vīles bijušas dažāda izmēra,
profila un dažādiem zobu uzcirtumiem.
 Blīvokļi (štance, puansons) - tērauda stienis, kuram viens gals izveidots kā aplītis vai trīsstūris,
rombs, krustiņš u.t.t. Izmanto ornamenta iestrādei rotā; (3.attēls)
 Dzeļi (štiheļi) - raksta līniju iegriešanai vai iegravēšanai. Tas ir tērauda instruments ar vajadzīgā
leņķī uzasinātu un noslīpētu galu. Visbiežāk rotās ar dzeli veido trīsinātās līnijas - iegravētas zigzag veida līnijas, kuras kombinē ar dažādiem blīvokļu iespiedumiem. (4.attēls)

 Stiepļu velkamā dzelzs – saukta arī par kalibru. Izgatavota no tērauda plāksnītes, kurā izurbti
caurumi. Katrs nākamais caurums ir nedaudz (desmitdaļa milimetra) mazāks par iepriekšējo.
Velkot caur caurumiem iepriekš nokaltu kvadrātveida stieni, sākot no resnākā cauruma, katru
nākamo reizi, velkot caur tievāku caurumiņu, iegūst vajadzīgā diametra stiepli.
 Tīģelis - lai izlietu rotas sagatavi vai piekariņu, bija vajadzīgs tīģelis, kur izkausēt zaļvara lūžņus
vai rotas gatavošanas procesā radušos atgriezumus. Tīģeli gatavoja no šamota, tas ir saberžot,
sasmalcinot augstā temperatūrā apdedzinātu māla trauka lauskas un no šīs masas izveidojot
nelielus trauciņus, kam ir lielāka temperatūras izturība, jo, lai izkausētu bronzu vai misiņu, tas
jāsakarsē līdz 900-1100 grādiem atkarībā no sastāva.
 Lejamās veidnes - izgatavoja no māla, kurā atspieda jau izgatavotu priekšmetu vai vaska
modeli. Lejamveidni izžāvēja, apdedzināja, un pēc tam izmantoja liešanai. Tā kā veidnes nebija
izjaucamas, tad, lai izgatavotu nākamo, bija jātaisa jauna veidne. Māla veidnēs gatavotās lietas
bija mazākas par oriģinālajām lietām, jo mālam izžūstot un tajā ielietais metāls atdziestot
saraujas.

Ēze ar plēšām.

 Stiepļu velkamā dzelzs – saukta arī par kalibru. Izgatavota no tērauda plāksnītes, kurā izurbti
caurumi. Katrs nākamais caurums ir nedaudz (desmitdaļa milimetra) mazāks par iepriekšējo.
Velkot caur caurumiem iepriekš nokaltu kvadrātveida stieni, sākot no resnākā cauruma, katru
nākamo reizi, velkot caur tievāku caurumiņu, iegūst vajadzīgā diametra stiepli.
 Tīģelis - lai izlietu rotas sagatavi vai piekariņu, bija vajadzīgs tīģelis, kur izkausēt zaļvara lūžņus
vai rotas gatavošanas procesā radušos atgriezumus. Tīģeli gatavoja no šamota, tas ir saberžot,
sasmalcinot augstā temperatūrā apdedzinātu māla trauka lauskas un no šīs masas izveidojot
nelielus trauciņus, kam ir lielāka temperatūras izturība, jo, lai izkausētu bronzu vai misiņu, tas
jāsakarsē līdz 900-1100 grādiem atkarībā no sastāva.
 Lejamās veidnes - izgatavoja no māla, kurā atspieda jau izgatavotu priekšmetu vai vaska
modeli. Lejamveidni izžāvēja, apdedzināja, un pēc tam izmantoja liešanai. Tā kā veidnes nebija
izjaucamas, tad, lai izgatavotu nākamo, bija jātaisa jauna veidne. Māla veidnēs gatavotās lietas
bija mazākas par oriģinālajām lietām, jo mālam izžūstot un tajā ielietais metāls atdziestot
saraujas.

Laktas.

Blīvokļi.

Dzeļi.

Velkamā dzelzs.

TORDĒTĀS PAKAVSAKTAS IZGATAVOŠANA
Sagatave – 5mm resns un 100mm garš misiņa stienis.
 Ar vesera palīdzību uz laktas stieni nokaļ kvadrātisku. Kaļot misiņa stienis nospriegojas, tāpēc tas
ik pa laikam jāatlaidina, jāuzkarsē līdz 600 – 650 grādiem ( metāla stienis paliek tumši sarkans).
 No katra gala atzīmē apmēram 10 mm, kur vienu galu iestiprina skrūvspīlēs, otru tur ar knaiblēm
vai rokas spīlēm un griež stieni ap savu asi (tordē). Tordējot stienis ik pa laikam jāatlaidina.
 Saktas netordētos galus ar veseri uz gludas laktas nokaļ apmēram 0,5 līdz 0.6 mm biezus.
 Galu ar vīli apvīlē, nolīdzina un sarullē līdz tordējumam.
 Saktu saloka loka formā, atstājot apmēram 3 mm starp loka galiem.
 Izgatavo zoslu (adatu). Ņem 3 mm resnu un 60-70 mm garu stiepli, kurai vienu galu - 30 mm
nokaļ apmēram 1mm biezu.
 Plakano galu 2-2.5 reizes brīvi aptin ap saktas tordēto daļu.
 Ar asknaiblēm nokniebj vajadzīgajā garumā un uzasina, lai var izdurt cauri saspraužamajam
audumam.
 Izslīpē vīles atstātās pēdas un nopulē.
Sakta gatava!
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CELOTAS JOSTAS VĒLAJĀ DZELZS LAIKMETĀ
Apģērba tekstilijas vēlajā dzelzs laikmetā tika izgatavotas, vai nu aužot aužamajos stāvos lielākus
auduma gabalus vai jostveida audumus darinot celošanas, aušanas vai mežģītā pinuma tehnikā.
Jostu lietoja gan apģērba saturēšanai, gan ikdienā nepieciešamu priekšmetu – maka, naža un citu
pārnēsāšanai.
Celotās jostas tika darinātas, izmantojot celu galdiņus jeb celus, kas ir četrstūraini dēlīši ar
caurumiņiem katrā stūrī, kuros ievērti velku diegi. Celu galdiņi senāk bijuši gan no koka, gan kaula
vai raga, mūsdienās ērti un ekonomiski ir celot arī ar kartona celu galdiņiem. Celu galdiņu izmērs
parasti ir no 5x5 līdz 7x7 cm, bet, jāizmanto tāds lielums, kas parocīgs rokai.
Celu jostas dzelzs laikmetā lielākoties bijušas 2-3 cm platas, ar vienkāršu rakstu – vienkrāsainas,
garensvītrainas, ar līkloci vai mazu skujiņu.
Celaiņu aušanai izmantota brūna, zila, sarkana, nedaudz arī dzeltena dzija.

DARBA RĪKI UN MATERIĀLI

Lai austu celotas jostas, nepieciešams:
 celu galdiņi - kvadrātveida dēlīši ar 5-8 cm garām malām, kuriem visos četros stūros ir
caurumiņi, kuros tiek savērti diegi, divas auklas – lai piesietu vienus velku galus pie nekustīga
priekšmeta un otrus piesietu audējam pie vidukļa;
 saiviņa;
 aužamais nazis;
 grodi šķeterēta vilnas dzija - parasti izmanto divkārtīgu, grodi šķeterētu dziju.

CELOTAS JOSTAS AUŠANA

Izdomā celaines rakstu, aprēķina diegu garumu atbilstoši vēlamajam jostas garumam. Tā kā celaines
aužot krietni ieraujas, tad aprēķinot vajadzīgo velku garumu, sareizina vēlamo garumu ar 1,5.
Uzzīmē rakstu, izvēlas krāsas, aprēķina diegu daudzumu.

Saver dziju galdiņos atbilstoši rakstam – katrā caurumiņā vienu diegu.

Audums jeb pinums veidojas, izņemot šķīrienam cauri audu diegu un pagriežot visus celu galdiņus
reizē par 90 grādiem un pēc tam piesitot ar koka nazi.
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9.- 10. GS. ZEMIE ĀDAS APAVI
Agrajiem viduslaikiem raksturīgie ādas apavi pieskaitāmi pie mīkstajiem apaviem ar sasienamu aizdari. Apavi
izgatavoti no viena miecētas liellopa, teļa, kazas, aitas vai brieža ādas gabala, neatdalot zoles un virsas daļu
vienu no otras. Tas nozīmē, ka zoles un virsas daļās ādas biezums ir vienāds. Virsas un zoles savienojuma šuve
veidota kurpes purngalā un papēža daļā, sašujot ar vaskotu lina diegu. Gar kurpes augšmalu izveidoti
iecirtumi, caur kuriem izvērta ādas saite un sasieta priekšpusē - tādā veidā piestiprinot kurpi pie kājas.
Agro viduslaiku apavi pēc to konstruktīvās uzbūves iedalīti 10 pamattipos, kas, savukārt, iedalīti vairākos
apakštipos - sākot no vienkāršiem bez aizdares līdz sarežģītākiem ar sasienamu vai aizpogājumu aizdari.

DARBA RĪKI UN MATERIĀLI

Apavu izgatavošanai nepieciešamie darba rīki un materiāli:
 āmurs;
 zīmulis,;
 taisnais īlens, liektais īlens;
 nazis;
 šķēres;
 standziņas,;
 cirtnītis;
 bišu vasks;
 divas adatas;
 lina diegs;
 kauliņš;
 dabīgi miecēta liellopa āda.

APAVU DARINĀŠANA SOLI PA SOLIM

1. Kurpes piegrieztne.

2. Piegrieztnes pārnešana uz ādas.

3. Detaļu izgriešana.

4. Iecirtumu izveidošana gar kurpes augšmalu.

5. Virsas vīles sašūšana.

6. Vīles placināšana ar āmuru.

7. Purngala un papēža vīļu sašūšana.

8. Vīļu noplacināšana.

9. Kurpes izvēršana no kreisās uz labo pusi.

10. Kurpe izvērsta uz labo pusi.

11. Ādas siksniņas ievēršana.
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