
Trejdeviņu kreklu rits 

Labdien, mīļie! Mani sauc Vita, kreklu ritu vadīju pirmajā Trejdeviņu saietā. Vairākus gadus aicināju 

sievas savā Meža ciltī. Nu ir iekrājies pūriņš, lai atkal varētu padalīties ar savām prasmēm un 

meistarstiķiem kreklu darināšanas laukā. 

Daudzi pastāvīgie Trejdeviņu ļaudis jau paguvuši uzdarināt sev ne vienu vien kreklu, ko pie goda tērpa 

valkāt vai ikdienā skriet. Tālab šogad vēlos piedāvāt iespēju gan tiem, kas nu nobrieduši uzšūt savu pirmo 

tradicionālo tunikveida kreklu, gan arī tiem, kas gatavi radoši „paspēlēties”– likdami kopā dažādu toņu 

audumu gabaliņus un/vai izmēģinot cita veida piegriezumus, lai radītu savu neatkārtojamo, unikālo 

kreklu (vai varbūt kleitu!). Kādu varētu ieintriģēt savdabīgais Užavas krekla piedurknes šuvums, kas 

vienlīdz skaisti un interesanti iederas gan tautiskā, gan mūsdienīgākā apģērbā. 

Lina audumus dabiskos toņos būs iespējams nopirkt uz vietas (izmaksas atkarīgas no gabala garuma un 

konkrētā auduma veida cenas veikalā, orientējoši – 20 – 30 eiro). Taču rosinu pārskatīt arī savus 

krājumus un ņemt līdzi pat nelielus lina gabaliņus (īpaši tie, kas gatavi darināt savu Neatkārtojamo 

kreklu/kleitu) vai lūkot veikalā tīkamāko krāsas un tekstūras ziņā. Ja audumu gādājat paši, tad jāņem 2 

garumi – t.i., ar mērlentu mērot no potītēm pāri mugurai, plecam un atpakaļ priekšpusē līdz potītēm 

(sievām) vai no plaukstas tiesas virs ceļiem mugurpusē, tad pāri mugurai, pleciem un līdz plaukstas tiesai 

virs ceļiem priekšpusē (vīriem). 

Šūšanas piederumi. Uz vietas būs pieejami – kniepadatas, šujamās adatas, balts un dabiski pelēkie diegi, 

gludeklis, mērlentas, šķēres un lineāls (tikai pa vienam, tāpēc šos vēlams ņemt līdzi arī pašiem). Ja jums 

būs savi krāsainie audumi, diegus, lūdzu, piemeklējiet paši.  

Līdzi jāņem – groziņš, kur katram savu šujamo un piederumus uzglabāt, papīrs un rakstāmais 

pierakstiem. Ja savam tērpam gribat piedurknes, kādas ir Užavas kreklam, ņemat līdzi savu lineālu 

(pietiks kaut ar 30cm garu), kam var labi saskatīt milimetrus un zīmuli, kurš labi saskatāms uz jūsu 

izvēlētās auduma krāsas.  

Ritā ne vairāk kā 8 cilvēki – sievas un vīri. 

Ar prieku gaidot tikšanos, Vita 


