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Visus savo audimo pradmenis, žinias bei meilę šiam 
amatui gavau iš savo mamos, Pranės Morkūnienės, 
Dijokiškių kaimo (Kaišiadorių raj.) audėjos. Gyvenda-
mos kaime visos aplinkinių sodybų moterys šalia 
kitų savo kasdienių pareigų buvo  ir audėjos- vienos 
gabesnės, išradingesnes, kitos kruopštesnės, dar ki-
tos - paprastesnių audinių kūrėjos. Vykdavo nuolati-
nis keitimas idėjomis, raštais - susirinkusios moterys 
aptardavo audimo subtilumus, technologinius klausi-
mus- vėrimo, dažymo, viena iš kitos pasimokydavo 
naujesnių raštų. Buvo didelė garbė sugalvoti kokį 
naujesnį raštelį, būti pastebėtai dėl savo audimo. Šalia 
kūrybinio džiaugsmo bei bendravimo audimas pildė ir 
svarbią namų aprūpinimo medžiagomis funkciją. Au-
dimas - tai buvo žiemos meto darbas, kai nereikėdavo 
dirbti kitų lauko darbų. Tiesa, paruošiamieji darbai 
vykdavo visus metus - tokie kaip linų paruošimas, 
dažymo priemonių susirinkimas, nendrių šeivų gamy-
bai parsinešimas nuo ežero, kai užšaldavo pirmas ledas 
-  tam, kad jos kuo stipresnės būtų - čia būdavo tėvo 
darbas.

Audėja Aldona darbo vietoje. Staklių vaizdas iš galo.

Šie moterų susitikimai vykdavo apsuptyje vaikų- 
tokiu būdu ne visai tiesiogiai jau ankstyvoje vaikystėje 
mes sužinodavome pagrindinius audimo proceso 
dėsnius, atlikdavome pagalbinius darbelius- rink-
davome pienių žiedus, ąžuolo žieves, svogūnų lukštus 
siūlų dažymui, vydavome šeivas, pagelbėdavome ma-
mai austi rinktinius raštus- kilodavome lentas.

Dalį labai vertingos informacijos pateikė 
dailininkės O.Kreivytė bei Gudonytė surengę audėjų 
seminarą Kaišiadorių rajone Anglininkų kaime apyti-
kriai 1965 m. 

Nuolat dalyvaudavau parodose, į tautodailininkų 
sąjungą (tuo metu - liaudies meistrų draugiją) įstojau 
1965m. 

2007 sausio 10-vasario 10 d. kartu su savo ses-
erimi R.Balčiūniene surengėme savo audinių parodą 
“Saulutės” galerijoje. Austi moka mano abi dukros, po 
truputį domisi ir mažieji anūkėliai.

Trumpai apie audimo procesą
Stalius pagamindavo stakles iš eglės ar pušies 

medienos. Mano mama turėjo dvejas stakles, abe-
jas paveldėjo iš savo mamos Rainienės Marijonos 
- iki dabar išsaugojau keletą šių staklių detalių - ret-
kas, šaudyklę, keletą nendrinių skietų. Mano pačios 
staklės pagamintos 1962 m. - nuo tada pradėjau austi 
savarankiškai, įsidarbinau kombinate “Dailė” Vilniuje. 

Pasiruošus siūlus, susižiūrėjus jų stiprumą, storį 
metamas metimas. Metimui siūlus susukdavo iš dviejų, 
siekiant kuo didesnio stiprumo. Ataudams siūlai 
galėdavo būti ir nesukti, o tik suverpti. Priklausomai 
nuo siūlų storio pasirenkamas skieto tankumas- jeigu 
siūlai bus stori, o skietas tankus, arba jeigu siūlai bus 
ploni, o skietas retas- audinys bus nekokybiškas, retas, 
audėja paprasčiausiai negalės tankiai suausti.

Mama dar audė nendriniuose skietuose, o man 
pradedant rimtai austi atsirado metaliniai skietai - ly-
gesni, tvirtesni. Tiesa, dar vienas rimtas darbas buvo 
nyčių gamyba. Iš storesnių, tvirtesnių siūlų vienos 
moterys susimazgydavo nytis (stovukyje susirišdavo 
ar susimazgydavo), o mes turėjome tėvelio pagamintą 
nedidelio formato vadinamą varstotėlį su štampeliu 
viduryje (apvali itin lygi lazdelė vienodo dydžio nyčių 
akutėms) ir dvejomis balanomis, kuriame nytis dviese 
nusimegzdavome - viena sėdi iš vienos pusės ir daro 
vadinamąją kišką, kita iš kitos jau daro siūlui akį - ši 
pusė būdavo sudėtingesnė, nes reikėdavo mazgus 
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megzti. Abi mezgėjos su specialiomis medinėmis 
šaudyklikėmis be šeivų. Ir šiuo metu audžiu savos 
gamybos nytyse. Žinoma, nyčių kasmet naujų gamintis 
nereikėdavo, nutrūkus vienai nyčiai beaudžiant galima 
ją pakeisti nauja.

Audinio metimas metamas ant vertikalių arba 
horizinatalių mestuvų. Mes naudodavome tik vertika-
lius ir iki šiol aš metimą metu taip pat. Metimą galima 
mesti iš mažiausiai dviejų siūlų, o daugiausia aš metu 
iš dešimties - tai priklauso nuo to, kokiam audimui 
metimas metamas - jeigu meti iš dešimties siūlų reikia 
parinkti vadinamus skiemenis, kad iš eilės būtų galima 
suverti į nytis. Mestuvų viršuje yra tie siūlų galai, kuri-
uos reikia suverti į nytis, tad reikia kad būtinai būtų du 
siūlai skiemenyse, o apačioje mestuvų gali būti ir po 
dešimt siūlų, nes ta dalis bus dedama į retkas, sukama 
ant veleno - tad skiemenys gali būti ir stambesni, po 
daugiau siūlų.

Metimo nuėmimas nuo mestuvų mūsų krašte va-
dosi metimo mąstymas - nuėmus siūlus nuo mestuvų 
virbų viršuje, pradedi mąstyti siūlus abiejomis ranko-
mis į pynę - tą pynę galima išmegzti tik iš to galo, kur 
baigei mąstyti. Jeigu visus siūlus be mąstymo nuimtum 
nuo mestuvų, tai jie nusipainiotų ir būtų neįmanoma 
jų susukti ant veleno. Pynės galą susidedi į retkas pa-
gal vienodą siūlų skaičių, galima šiek tiek storiau 
kraštuose, ir suki į veleną. Dažniausiai ant veleno su-
kama trise- vienas laiko metimo siūlus įtempęs stipriai, 
vienas suka veleną, o audėja pati laiko retkas ir reguli-
uoja, kaip metimas bus susuktas - be nuirusių kraštų, 
tolygiai siaurėtų, kad velenas pasidarytų tokios formos 
kaip šeiva.  

Susukus siūlus ant veleno, skiemenis susidedi ant 
balanos ir prasideda siūlų vėrimas į nytis - audėja sėdi 
iš staklių priekio su mediniu vašeliu - kukeliu, o pagal-
bininkas nuo veleno pusės paduoda siūlus iš eilės pagal 
skiemenis. 

Baigus verti siūlus, jų galai pririšami prie taip va-
dinamos lendravonės - medžiagos gabalo su lazdelėmis 
galuose.

Audimui reikia naudoti šaudykles, šeivas.

Siūlų dažymas
Visų pirma išverdami dažai, jie nukošiami. Į šiltus 

dažus sudedami siūlai ir užverdama. Tiesa, jeigu 
dažome vilnonius siūlus, tai reikia pilti truputį rūgšties. 
Ąžuolo žievės dažai dažo rusvai žalsvai, pienių žiedai- 
geltonai, svogūnų lukštai (priklausomai nuo stiprumo 
dažo)- nuo oranžinės iki bordo. Juodai spalvai išgauti 
būdavo naudojami iš raisto iškastos rūdys, papildo-
mai į dažus pridėdavo geležies - tokiu būdu būdavo 
išgaunama “skroska” - intensyvus juodas dažas.

Šiuo metu siūlus dažau retai, daugumos spalvų 
siūlų įsigyju parduotuvėse “Lana”, lininius bei medvil-
ninius turiu nuo seno - visos giminės nebeaudžiančių 
audėjų siūlus likučius tebenaudoju.


