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1. ĮVADAS 
 

Karpiniai – tai liaudies meno šaka. Jie priklauso vienai iš dailės šakų. Ištakos susijusios 

su rytų šalių, konkrečiai Kinijos, menu. Ţinoma, kad seniausieji karpiniai buvo sukurti net prieš du 

tūkstančius metų. Taip yra todėl, kad Kinijoje popierius buvo išrastas būtent prieš tiek laiko ir tik 

nuo tada atsirado galimybė karpyti ir kurti karpinius. Per kitas Europos šalis, kartu su popieriumi, 

jie atkeliavo ir į Lietuvą.  

Karpiniai atspindi originalią liaudies kūrybinę savimonę, vieno ar kito krašto etninę 

kultūrą. Pats karpinys – tai unikalus kūrybinis darbas iš popieriaus, sukurtas ţirklių ar rėţtuko 

pagalba.  

Yra parašyta monografijų, straipsnių ir kitokios literatūros karpinių tema, tačiau jos nėra 

labai daug. Trūksta informacijos šia tema, nėra straipsnių, parodų, recenzijų.  

Kūrybinio darbo tikslas: Papuošti mokyklą kalėdinėmis dekoracijomis. 

Kūrybinio darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti karpinių istoriją Lietuvoje. Pateikti pavyzdţių, kaip šis menas vystėsi. Taip 

pat susipaţindinti su simbolika, vartojama lietuvių karpiniuose. 

2. Susipaţindinti su karpinių meno istorija pasaulyje.  

3. Ištirti karpinių techniką, t.y. kokiais būdais galima karpyti. Taip pat išanalizuoti, koks 

popierius naudojamas karpant, kokie būna karpymo ar pjaustymo įrankiai, kas dar 

reikalinga norint paruošti karpinį. 

4. Surengti kalėdinių puokščių parodą. Papuošti mokyklą kalėdinėmis dekoracijomis. 

 

Ruošiant darbą remtasi įvairiais straipsniais ţurnaluose bei laikraščiuose, taip pat 

naudotasi medţiaga, kuri pateikiama įvairiose internetinėse svetainėse.  

Pateikiame karpinių atsiradimą Lietuvoje, jų vystymąsi ir specifiką. Analizuojame 

karpinių tradicijas, taip pat kalbame apie karpinių simboliką, t.y. ką reiškia vienokie ar kitokie 

karpiniai, ką buvo įprasta vaizduoti nuo seno ir kokios naujovės atsispindi šiuolaikinių 

tautodailininkų kūriniuose. 

Antrajame darbo skyriuje pateikiama informacija, iš kur yra kilę karpiniai, kokie 

motyvai paskatino juos atsirasti. Trečiajame kūrybinio darbo skyriuje tiriama, kokios būna karpinių 

technikos. Pateikiama informacija apie karpymui reikalingus įrankius bei kaip reikia profesionaliai 

karpyti. 
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2. KARPINIAI LIETUVOJE 

2.1. Karpinių meno vystymasis Lietuvoje XIV – XVIII a. 

Popieriaus karpiniai, kaip ir kiekviena tautodailės sritis, ypatinga tradicijų ištakomis, 

atlikimo būdais, komponavimo principais, formomis ir kaita. Šiame skyriuje pateikiama lietuvių 

popieriaus karpinių istoriografija, nuo jų atsiradimo Lietuvoje pradţios – XVI–XVIII a. iki 

šiuolaikinių karpinių raidos,  t.y. XX a. 

Patys pirmieji karpiniai Lietuvoje randami XIVa. juridiniuose aktuose. Tai nedideli 

rombo, apskritimo ar kitos formos popieriaus lopinėliai, vašku priklijuoti prie dokumento, tarsi 

pamušalas antspaudui. Tai dar nebuvo menas ir šių radinių negalima priskirti dailei, tačiau jie yra 

pirmųjų meninių karpinių Lietuvoje uţuomazgos. Pirmųjų karpinių autoriai nėra ţinomi, tačiau 

galima daryti prielaidą, kad tai buvo patys raštininkai, kurie popieriaus lapelį sulenkdavo pusiau ar 

du kartus, išorinį jos pakraštį papuošdavo vingiuota barokine linija, kurią pagyvindavo smailiais ar 

uţapvalintais atsikišimais, o didesnes plokštumas – ovalinėmis ar rombo pavidalo kiaurymėmis. 

Tokius nedidelius karpinius klijuodavo prie dokumentų.  

Lietuvoje popieriaus karpiniais pradėta uţsiiminėti XVI a. Karpiniai populiarūs namų 

interjero puošybai. Miesto, ypač kaimo ţmonės karpiniais graţindavo ţibalinių lempų gaubtus, 

lentynas, paveikslų, veidrodţių rėmus. Sudėtingesnio ornamento karpiniais–uţuolaidėlėmis 

puošdavo namų langus, indaujas.  

Būtina paminėti prieţastį, dėl kurios popieriaus karpiniai Lietuvoje ėmė rastis gana 

vėlai, palyginus su Azijos šalimis. Tai - popieriaus brangumas. Menininkai neturėdavo pakankamai 

lėšų įsigyti tiek popieriaus, kad galėtų jį naudoti ne tik rašymui, bet ir karpymui. Tuo metu turėti 

popieriaus buvo gana didelė prabanga. Vėliau, kai popierius atpigo ir tapo prieinamas visiems 

gyventojų sluoksniams, karpiniai tapo Lietuvos valstiečių kultūros dalimi. Daugiau popieriaus 

karpiniais pradėta uţsiiminėti XVI a., kai Vilniuje buvo įkurtas popieriaus malūnas (prietaisas, 

kurio pagalba buvo gaminamas popierius).          

Gaila, tačiau negalima tiksliai nustatyti daug ar maţai buvo karpoma XVI–XVII a., nes 

popierius yra neilgaamţis. Daugiau yra išlikę ţinių apie XIX bei XX a. pradţios karpinius, nes tuo 

metu šis uţsiėmimas buvo gana populiarus. Apie juos savo uţrašuose minėjo keliautojai, lankęsi 

Lietuvoje, taip pat karpinius savo nuotraukose uţfiksavo pirmieji fotografai – etnografijos rinkėjai.  

XIX a. randama ţinių apie karpinius vakarų Lietuvos kaimo vestuvėse. Jaunosios 

kertėje, tarsi linkint jaunajai porai visokio turto, tarp kitų graţumynų kabojo iškarpyti paukščiai, 

arkliai ir karvės, įvairūs vaisiai. Karpiniai daţniausiai būdavo balti. Vėliau juos imta kabinti vietoj 

uţuolaidėlių, kloti ant lentynų bei lentynėlių, dengti jais staliukus ir pan. Buities puošybai sukurtų 

karpinių buvo galima pamatyti daţnoje pirkioje. Karpinių raštai tuo metu buvo nesudėtingi: 
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keturlapiai ar aštuonių lapų simetriški ţiedeliai, iš keturių segmentų sudaryti kryţiaus pavidalo 

ornamentai, iš daugelio dalelių susidedantys vienas ar keli koncentraciniai ratai. Tačiau nors ir 

nesudėtingi, lietuvių liaudies senieji karpiniai buvo saviti, nepanašūs į kitų tautų. Ornamentu bei 

komponavimu jie buvo artimi kitoms liaudies menų šakoms, ypač skrynių puošybai, siuvinėjimams, 

raiţiniams ant verpsčių ir prieverpsčių.  

 

2.2. Karpinių menas Lietuvoje XX a. 

Ypač karpiniai išpopuliarėjo XIX a. pabaigoje. Tuomet ko ne kiekvieno tvarkingo 

lietuvio namuose buvo galima rasti karpinių, puošiančių baldus. Šiuolaikiniame lietuvių karpinių 

mene vyrauja naujų meninės išraiškos priemonių ir net technikos galimybių paieškos. Be tradicinių 

taikomojo meno ornamentų interpretavimo patirties, per pastaruosius du dešimtmečius susiformavo 

vaizduojamojo meno karpiniai, kuriuose sparčiai plinta dekoratyvumo tendencijos. Šiuolaikiniai 

tautodailininkai ieško naujų meninės išraiškos priemonių ir technikos galimybių, savos 

individualybės gilesnio atsiskleidimo. Esminis dabartinių karpinių bruoţas - jų vaizdo grafiškumas, 

kurį lėmė pakitusi karpinių paskirtis bei atlikimo būdai. Jie priartėjo prie vaizduojamojo meno. Tai 

įvairaus formato paveikslai – peizaţai, natiurmortai, ornamentinės kompozicijos. XX a. Lietuvoje 

tvirtai susiformavo dvi stilistinės popieriaus karpinių kūrybos kryptys: 

1) Tradicinė, tęsianti lietuvių kultūros etnines savybes; 

2) Kūrybine, arba, kitaip vadinama, tautiška kryptis. Šios krypties autoriai sąmoningai palaiko 

lietuvių kultūros tapatumą. Jos ištakos apčiuopiamos XX a. septintojo–aštuntojo 

dešimtmečių sandūroje. 

Abi kryptys yra vienodai reikšmingos ir reikalingos lietuvių kultūrai. Laikui bėgant, jos 

suklestėjo, įgavo savitų bruoţų. XX a. viduryje karpinių menas buvo atsidūręs prie išnykimo 

ribos. Lietuvos tautodailininkų sąjunga buvo įkurta 1966 m.  

 

2.3. Ornamentika ir simboliai 

Norint gerai suvokti, kas vaizduojama senovės lietuvių karpiniuose, reikia gerai 

išmanyti jų simboliką. Daţnai, atrodo, paprastas bei graţus paveikslas, iš tikrųjų turi savo reikšmę. 

Simbolius arba konkrečią prasmę turinčius vaizdinius, įkūnijančius kokią nors idėją, tikėjimą, mintį, 

prietarą, lietuvių liaudies puošyboje galima dalinti į tris grupes: 

1) Senieji vietiniai simboliai ir ţenklai. Šie simboliai yra atėję iš lietuvių pagonybės laikų. Tais 

laikais karpinių Lietuvoje dar nebuvo, tačiau ant įvairių paviršių, tokių  kaip medţio, buvo 

raiţomi įvairūs su tuometiniais dievais susiję dalykai: dangaus kūnai, įvairūs gyvūnai 

(ţalčiai), medţiai.Vėliau, atsiradus karpiniams (jau krikščionybės laikais), lietuviai senu 
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papratimu karpydavo tuos pačius įprastus dalykus. Taip galėjo būti ir dėl to, kad tie patys 

daiktai yra minimi ir biblijoje. Be to, įvedus krikščionybę, lengviausiai buvo suvokiamos tos 

naujojo tikėjimo sąvokos, kurios priminė senąsias.  

2) Senieji Europos arba Rytų Europos simboliai ir ţenklai. Šie ţenklai yra paplitę ne tik 

Lietuvoje, bet ir kituose Europos kraštuose. Tai lėkiai – ţirgeliai, dangaus kūnų pavidalo 

lėkiai, dvigalvių erelių ir kitų paukščių atvaizdai, eglutės ir kt.  

3) Krikščionybės atnešti religiniai simboliai ir emblemos.  Ši simbolių grupė yra pati aiškiausia 

ir apie ją plačiausiai ţinoma. Ją sudaro simboliai, paimti iš krikščioniškojo pasaulio ir 

turintys aiškia prasmę. Tai, pavyzdţiui, kryţeliai, apvaizdos akis, angeliukai, širdelės, 

taurės, monstrancijos. Šios grupės simboliai labai paplitę įvairių vietų Lietuvos karpiniuose. 

Visi šie dalykai simbolizuoja lietuvių dievobaimingumą, gerovės prašymą, santarvės 

troškimą. Įvairiuose kituose karpiniuose, daţnai galima įţvelgti geometrinių ornamentų. 

Senovės lietuvių karpiniuose jie neabejotinai turėjo tam tikrą reikšmę.  

XXa. karpytojai taip pat daţnai kerpa vienokias ar kitokias geometrines figūras, 

norėdami pavaizduoti tam tikrus daiktus. Pavyzdţiui, skrituliukas – yra saulės ţenklas, liudijantis 

saulės, kaip gyvybės, šviesos, šilumos dievybės kultą; rombas ar keturkampis – tai ţemės ţenklas; 

taškas – sėklos simbolis, siejamas su nesibaigiančiu vaisingumu; trikampis – moters ţenklas; 

kryţelis – viso pasaulio tautoms ţinomas kaip ugnies simbolis, kuris turėjo pašalinti blogį bei 

mirusiems garantuoti ramybę; svastika – ţaibo ir ugnies simbolis, saugantis nuo įvairių nesėkmių; 

spiralė – simbolizavo gyvatę arba ţaltį, kaip amţiną gyvybingumą.  

Be geometrinių ornamentų karpiniuose daţnai aptinkamas ir gyvūnų vaizdavimas. 

Daţniausiai vaizduojami paukščiai, ţalčiai, gyvatės, elniai, arkliai, šunys. Gyvatės ir ţalčiai 

simbolizuoja nesibaigiančią saulės ir ţemės gyvybinę jėgą, nuolatinį gamtos atsinaujinimą. 

Paukščių schematika daugiareikšmė. Jie simbolizuoja Pasaulio medţio viršūnę – dangų. Jie taip pat 

pavasario, laimės, budrumo simbolis. Elniai suprantami kaip dievų tarnai, galintys nukreipti ligas, 

apsaugoti nuo potvynių.  

Geometriniai, gyvūniniai bei augaliniai ornamentai labai daţnai vaizduojami viename 

karpinyje, nes jie yra vienas su kitu glaudţiai susiję bei paryškina ir papildo vienas kito simbolinę 

prasmę.  
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3. KARPINIAI PASAULYJE 
 

Nagrinėjant karpinių istoriją pasaulyje, būtina  paminėti Kiniją. Jų karpiniai yra 

ypatingi. Apie kiniečių karpinius ţinoma visame pasaulyje. Ši dailės šaka, kurioje sukaupta 

autentiškoji kinų kultūra, turi pačias seniausias tradicijas, siekiančias beveik du tūkstančius metų. 

Popieriaus išradėju laikomas kinas Cai Lunas, kuris 105 m. po Kr. aprašė jo gamybą. Jau tada šiame 

krašte karpė, tačiau tuo laiku tam tikslui buvo naudojami augalų lapai. Šiuolaikiniai kinų karpiniai 

yra nedideli, tačiau labai talpūs savo prasme. Juose panaudotas kiekvienas augalas, gėlės ţiedas – 

simbolis, palinkėjimas. Pavyzdţiui, granato vaisius, įkomponuotas į subtilų ornamentą, reiškia 

linkėjimą sulaukti sūnaus, persikas – sutuoktinių laimę, lotoso ţiedas – groţį bei tyrumą, gaidys – 

linkėjimą geros karjeros. Taip pat kinų karpiniuose daţni pavieniai hieroglifai arba ištisi jų tekstai, 

iliustruojamos pasakos, padavimai, jų herojai, įvairios kaukės. Kiekvieno kinų regiono karpiniai yra 

skirtingi, jie turi ryškius specifinius bruoţus, kurie praturtina jų tradicijas. Šios šalies popieriaus 

karpiniai naudojami ne tik kaip atvirukas ar siuţetinis paveikslas, bet ir kaip trafaretas siuvinėjimui, 

o kai kuriose provincijose trafaretai naudojami vazų puošyboje. Kinų darbai yra eksponuojami 

visame pasaulyje ir visur jie išsiskiria didele precizija, aukšta meistryste, subtiliu skoniu. Jų 

karpiniai buvo rodomi ir jau minėtoje Lietuvos tautodailininkų sąjungos organizuotoje parodoje 

„Pasaulio popieriaus karpiniai 89“.   

Taigi, karpinius, kaip ir daugelį kitų dalykų, galima laikyti kinų išradimu. Vėliau 

popieriaus karpinių menas kartu su popieriaus gamyba paplito beveik po visus kontinentus. 

Daugelyje šalių ši dailės šaka turi senas tradicijas. XVIII a. Berlyno Alech turguje iš čia pat 

kuriančių meistrų kiekvienas galėjo įsigyti iš juodo ar balto popieriaus iškarpytą siluetą. Siluetiniai 

portretai buvo ypač populiarūs. Savo draugų portretus karpė ir pasaulinio garso rašytojas J. V. Gėtė.  
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4. KARPINIŲ ATLIKIMO TECHNIKA 

4.1. Medžiagos ir įrankiai 

Pagrindinė karpinių medţiaga yra popierius. Jo būna įvairių spalvų, įvairaus storio bei 

rūšių. Ploniausias yra rūkomasis ir „šilkinis“ popierius. Jis daţniausiai būna baltas. Šiek tiek 

storesnis, taip pat daţniausiai baltas, būna rašomasis, ofsetinis, spaudos popierius. Iš pastarųjų 

įvairaus storio popieriaus lakštų, kurių viena pusė spalvota, būna sudaryti rinkiniai, skirti mokinių 

rankdarbiams. Panašių rinkinių būna ir vadinamojo „zomšinio“ popieriaus, kurio viena pusė 

padengta trumpais plaukeliais. Pradedantieji karpytojai daţniausiai vartoja popierių, kurio viena 

pusė padengta klijais ir ant kitos pusės įspaustas reljefas. Tokiu būdu lengviau lavinti ranką karpant 

bei pritvirtinti karpinį prie kitos medţiagos.  

Įvairaus storio ir rūšies popierius, kurio viena pusė spalvota yra vadinamas vienpusiu 

popieriumi. Taip pat yra ir dvipusis popierius – tai popierius, kurio abi pusės vienodos (pavyzdţiui, 

vyniojamasis popierius). Iš vyniojamojo popieriaus yra lengviau karpyti, nes maţiau pastebimos 

sulenkimo ţymės bei piešiant nereikia viso piešinio komponuoti priešinga kryptimi. 

Popierius, ant kurio yra klijuojamas karpinys taip pat būna labai įvairus. Jei karpinys 

bus kabinamas kaip paveikslas (jei nėra stambių nekarpytų detalių), galima jį klijuoti ant plono 

(rašomojo ar ofsetinio) popieriaus. Atvirukus, plakatus, skelbimus, skirtukus, bukletus bei 

paveikslus be stiklo geriausiai klijuoti ant standesnio popieriaus. Tai gali būti piešimo ar braiţybos 

popierius, taip pat  įvairaus storio bei spalvų lygus arba reljefinio paviršiaus puskartonis. Dedant 

paveikslą po stiklu į rėmą (kad karpinys būtų lygiau prispaustas prie stiklo), iš antros pusės 

dedamas kartonas. Maţesnio formato karpiniams jis gali būti plonesnis ir minkštesnis, o dideliems 

darbams – tik standus bei storas. Spalva šiuo atveju nėra svarbi.  

Karpant ir klijuojant karpinį yra svarbus ne tik popierius, bet ir klijai, su kuriais 

karpinys klijuojamas ant plokštumos. Jie turi būti tokie, kad nekeistų karpinio spalvos, nesutrauktų 

nei paties karpinio, nei pagrindo, ant kurio jis klijuojamas, taip pat jie turi dţiūti nei per greitai, nei 

per lėtai. Klijavimui geriausiai tinka balti arba geltoni dekstrino milteliai, skiedţiami vandeniu, 

balta klijų emulsija arba bespalviai sintetiniai klijai popieriui.  

Klijuojant negalima naudoti silikatinių klijų. Išvardinti klijai būna plastmasinėse 

tūbelėse ar buteliukuose. Visų rūšių paruoštus klijus reikia laikyti sandariai uţdarytus, kad neimtų 

dţiūti. 

Svarbiausiais, populiariausias bei patogiausias įrankis karpyti yra ţirklės. Ţirklių yra 

labai įvairių: didelių ir maţų, siaurų ir plačių, plonų ir storų, ilgų ir trumpų, tiesiais ir lenktais galais. 
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Patogiausios ir prie kurių greičiausiai priprantama yra chirurgo ţirklutės. Jų išvaizda: maţos, 

plonos, siauros, tiesios, smailiais galais. Dėl jų universalumo  nesunkiu iškirpti stambias bei 

smulkias karpinių detales, taip pat padaryti tiesias ar raitytas linijas.  

Visus įrankius, tik įsigijus ir ilgiau panaudojus, reikia paaštrinti. Tai geriausiai atlieka 

tam tikri specialistai. Tačiau paprasčiausiais būdais juos paaštrinti turi mokėti ir pats karpytojas. 

Ţirklės aštrinamos taip: imama adata ir jomis „kerpama“ labai švelniai bei atsargiai nuo ţirklučių 

sujungimo link smailių. Turi būti aštrinama laisvai, be įtampos, spaudimo, nes kitaip ţirklutės gali 

sulūţti ar blogai pasigalasti. Yra ir kitas ţirklių aštrinimo būdas. Ant stalo uţdedama 1 – 3 

centimetrų lentutė ir ant jos uţklojamas labai smulkus švitrinis popierius. Ant jo dedama viena 

ţirklių pusė taip, kad vidinė jos dalis būtų nukreipta į kairę pusę, o rankenėlė laikoma dešine ranka. 

Vidutiniškai spaudţiant prie popieriaus, ţirklių plokštuma tolygiai braukiama iš kairės į dešinę. 

Vėliau, dar maţiau spaudţiant, ta pati ţirklių plokštuma sukama pagal laikrodţio rodyklę. Tas pats 

daroma ir su antrąja ţirklių puse. Braukimų ir sukimų skaičius abiems pusėms turi būti vienodas, 

kad ţirklės pasigaląstų tolygiai.  

Kitas įrankis, kuriuo galima sukurti karpinį, yra peilis. Jų, kaip ir ţirklių, yra įvairių. 

Tačiau turi būti naudojami tik aštrūs bei smailiu galu peiliai. Tai gali būti kišeniniai, virtuviniai 

peiliai bei peiliai iš specialių rinkinių inkrustacijai. Taip pat dar naudojami skalpeliai ir skutimosi 

peiliukai. Pastariesiems įtvirtinti naudojama speciali plastmasinė rankenėlė. Aštrinant peilius ir 

didesnes ţirkles reikia švitrinio popieriaus. Svarbiausia yra teisingai ant jo uţdėti aštrinamo daikto 

ašmenis. Tam reikia ţinoti, kuo kerpa ar pjauna aštrinamas įrankis.   

Ţirklės kerpa dviem aštriom briaunom. Kiekvieną briauną sudaro dvi plokštumos: 

pagrindo ir pjaunamoji. Aštrinant reikia taip uţdėti ant švitrinio popieriaus pjaunamąją plokštumą, 

kad ji tvirtai prigludusi prie popieriaus su pagrindo plokštuma sudarytų tokį kampą, koks jau yra 

pagamintame įrankyje. Aštrinant instrumentą būtina, kad pjaunamoji plokštuma būtų tiesiai 

nuoţulni, o ne apvali.  

Apvalias karpinio detales galima iškirsti puansonais. Tai tuščiaviduriai įvairaus 

skersmens metaliniai vamzdeliai, kurių vienas galas turi būti paaštrintas. Karpinio popierius 

padedamas ant medinės lentelės arba storo kartono, vamzdelis aštriuoju galu uţdedamas reikiamoje 

piešinio vietoje ir iš viršaus per jį suduodama plaktuku. Tokiu būdu iškertama reikiamo skersmens 

apvali skylutė.  

Labai smulkiai išpjaustinėti peiliu ar skalpeliu ir išbadyti karpinius galima peiliu – yla. 

Šį įrankį karpytojas turi pasidaryti pats. Tam imama stora pavalkinė adata ir įkalama į medinį kotelį 

– rankenėlę. Adatos auselė nupjaunama arba nulauţiama. Gaunama labai buka yla, kurią reikia 

paaštrinti galąstuvu , o vėliau švitriniu popieriumi. Paaštrintasis galas turi būti plokščias, kaip 

atsuktuvo, tik aštrus, t.y. ašmenys turi sudaryti smailiojo trikampio viršūnę. Kotelis būtinai turi būti 
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su įlinkimu, kuris padaromas ne toliau kaip vienas centimetras ir ne arčiau kaip puse centimetro nuo 

to galo, į kurį įkalta adatos smailė. Aštrinant šį įrankį reikia elgtis taip: jis paimamas dešine ranka. 

Viena jo ašmenų pusė ant popieriaus uţdedama taip, kad ji labai lygiai ir gerai priglustų visa savo 

pjaunamąja plokštuma prie popieriaus. Ta pusė braukiama iš kairės į dešinę vieną kartą. Po to 

įrankis apverčiamas antrąja puse. Daroma viskas tai pat kaip ir su pirmąja. Vėliau vėl peilį – ylą 

reikia apversti pirmąja puse ir viską kartoti tol, kol įrankis pagalandamas. Galandant negalima 

stipriai spausti. Be jau išvardintų pagrindinių įrankių yra ir kitų, kurie taip pat yra gana svarbūs: 

1) Teptukas (smulkiam karpiniui reikia maţesnio, o didesniam – didelio bei 

standesnio teptuko. Įsigijus teptuką reikia nukirpti jo šerelius, kad jie tesiektų 

2,5 – 4 milimetrus ilgio. Pieštukas ( Juo yra braiţomas karpinio piešinys. 

Pieštukas turi būti    vidutinio minkštumo ir gerai nusmailintas.) 

2) Trintukas (juo ištrinamos nereikalingos, arba blogos piešinio detalės). 

 

4.2. Karpymo būdai 

Karpymas iš popieriaus yra gana paprastas uţsiėmimas, prieinamas visiems. Pradţioje 

jie būna paprastesni, o vėliau, rankai įgudus, galima iškarpyti smulkiausiaus, sudėtingiausius raštus. 

Kiekvienas karpytojas kerpa savaip, kaip jam patogiau, tačiau yra paplitę karpymo būdai – kirpimas 

ţirklėmis ir pjaustymas peiliu. 

Kirpimas. Paprastos ţirklės daţniausiai laikomos taip: į vieną asą ikišamas rankos 

nykštis, o į antrą – didysis arba bevardis pirštas. Tokiu būdu ţirklutes lengva valdyti, jų ţingsnis 

tampa nedidelis ir iškirpti galima tiksliau ir graţiau. Nelabai vingiuotas linijas galima iškirpti 

nejudinant lapo ir laikant kairėje rankoje, o dešiniąja kerpant. Kerpant sudėtingesnį raštą, patogiau 

sukinėti ne ranką su ţirklutėmis, o patį lapą taip, kad ţirklės kirptų pagal jame iš anksto nubraiţytą 

liniją. 

Kerpant iš vieno lapo, geriau tinka standesnis popierius. Jei reikia padaryti kelis 

vienodus karpinius, naudinga paimti kelis vienodo storumo lapus, jų kampus suklijuoti ar susiųti į 

vieną plokštumą ir tada kirpti.  

Pjaustymas. Šis būdas iki šiol yra paplitęs Azijos šalyse. Manoma, kad pjaustymas 

peiliu yra net senesnis uţ karpymą, nes peilis atsirado anksčiau nei ţirklės. Lietuvoje pjaustymas 

maţiau paplitęs, nes yra sudėtingesnis. Pjaustoma yra uţdėjus lapą ant labai plonos lentos, fanieros, 

storo kartono arba linoleumo.  

Raštas prieš tai nupiešiamas gerojoje arba blogojoje popieriaus pusėje. Pjaustymo būdai 

yra labai įvairūs ir individualūs, nes jie labai priklauso nuo įrankio ir jo valdymo.  
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1) Pjaustoma labai aštriu smailiu trumpaašmeniu peiliuku. Jis laikomas uţ koto prie ašmenų, 

panašiai kaip plunksna arba pieštukas. Rašto linijos išpjaunamos vedţiojant peilį dešine 

ranka, o kairiąja kartais pasukant lapą taip, kad būtų patogiau pjauti. Pjaunant smulkų raštą, 

kairės rankos pirštais prilaikomas popierius netoli tos vietos, kur peiliu yra vedama linija. 

Taip įtemptas popierius nesiraukšlėja, pjūvis būna dailesnis.  

2) Popierius pjaunamas laikant peiliuką kumštyje smaigaliu ţemyn. Tai labiau tinka pjaunant 

storą popierių arba kelių, sudėtų vienas ant kito lapų sluoksnį. Daţnai darant tą patį raštą 

pjaustoma abiem būdais.  
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5. MŪSŲ ATLIKTI DARBAI 

5.1. Puokščių paroda 

2015 m. gruodţio 4 d. buvo paskelbta paroda - konkursas „Ţiemos puokštė“.  

Mokiniai savo klasėse kūrė individualias ir bendras puokštes. Savaitę laiko mokiniai 

turėjo pristatyti savo darbus į parodą, kuri vyko mokyklos antro aukšto fojė. Puokštes vertinome 

gruodţio 10 d. Vertinimo komisiją sudarė Violeta Gelaţienė, Roma Balnionienė, ir 3g klasės 

mokinės: Kamilė Pašiškevičiūtė, Dţiordana Zagytė, Urtė Navickaitė. Apdovanojimai uţ 

dalyvavimą vyko gruodţio 14 d. mokyklos antro aukšto fojė. Uţ dalyvavimą buvo įteikti padėkos 

raštai ir saldūs prizai.  

Padėkos raštai buvo atspausdinti ant specialaus popieriaus, o prizai supakuoti kaip 

dideli saldainiai.  

 

1–4 kl. prizinės vietos: 

1 vietą uţėmė mokytojos J. Gelţinienės auklėtiniai - 3b klasė 

2 vietą uţėmė mokytojos M. Pališkienės auklėtiniai - 4a klasė 

3 vietą uţėmė mokytojos L. Masilionienės auklėtiniai - 2b klasė  

 

 

5–4g kl. prizinės vietos: 

1 vietą uţėmė mokytojos V. Kilčiauskienės auklėtiniai - 8a klasė 

2 vietą uţėmė mokytojos D. Romanovienės auklėtiniai - 1ga klasė 

3 vietą uţėmė mokytojos L. Prancelevičienės auklėtiniai - 1gb klasė  
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1 paveikslas. 1 vieta. 3b klasė. Klasės vadovė J. Gelţinienė. 
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2 paveikslas. 2 vieta. 4a klasė. Klasės vadovė M. Pališkienė. 
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3 paveikslas. 3 vieta.  2b klasė. Klasės vadovė L. Masilionienė. 
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4 paveikslas. 1 vieta. 8a klasė. Klasės vadovė V.Kilčiauskienė. 



17 
 

 

 

5 paveikslas. 3 vieta. 1gb klasė. Klasės vadovė D.Romanovienė 
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5.2. Scenarijus 

Urtė: Kai baltos snaigės tyliai krinta, papuošia jos Kalėdų eglę sidabru. Kiek daug stebuklų tuo 

metu nutinka, kiek daug išsipildo tuo metu svajų!   

 

6 paveikslas 

Kamilė: Praėjusią savaitę vyko konkursas – paroda ir atėjo laikas apdovanojimams. 

Urtė: Parodoje buvo vertinami pirmų–ketvirtų, penktų–dvyliktų klasių mokiniai. Komisijos narės: 

pavaduotoja ugdymui Violeta Gelaţienė, technologijų mokytoja Roma Balnonienė, ir mes: Urtė, 

Kamilė, Dţiordana. 

Kamilė: Atėjo metas apdovanojimams (apdovanojami mokiniai saldţiais prizais ir padėkos raštais) 

 

7 paveikslas 

 

Kamilė: Ačiū visiems dalyvavusiems ir čia susirinkusiems. Linkime graţių švenčių ir dosnaus 

Kalėdų senelio.  
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8 paveikslas 

 

9 paveikslas 
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5.3. Mokyklos puošyba 

Gruodţio pradţioje antro aukšto fojė šviestuvai buvo dekoruoti kalėdinėmis 

girliandomis, paukščiukais ir angelais. 

 

10 paveikslas 

 

Dekoravimo kolona buvo gausiai nupuošta įvairiais mokinių darbais: kalėdinėmis 

kojinėmis, 3D atvirukais, popierinėmis gėlėmis, pirštinėmis, eglutėmis. Antrų gimnazinių klasių 

mokiniai puošė pagrindinį, kalėdų simbolį - gyvą kalėdinę eglę. Buvo sukurta puiki kalėdinė 

atmosfera mokykloje. 

 

 

11 paveikslas. Dekoruota kolona 

 

Internetiniuose puslapiuose ieškojome idėjų, kaip orginaliai papuošti langus bei 

koridorius. Gruodţio 5 dieną Linkuvos gimnazijos paradinės pastato pusės langai dekoruoti 
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snaigėmis, ţibintais bei zylutėmis, taip pat buvo papuošti ir mokytojų kambario langai. Šis langų 

puošimas uţtruko apie 6h.  

 

 

 

 

12 paveikslas. Langų dekoracijų pavyzdys 

Mūsų dekoracijose ţibintai simbolizuoja šviesą bei dievišką sielos skaidrumą, o snaigės 

yra sniego ţvaigţdutės, kurios yra trapios, jų groţis simbolizuoja tiesą ir išmintį. Paukščiai languose 

- amţinumo išlaikymo pagalbininkai, ţmonių gerovės sargai, laisvos dvasios simbolis. 
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Mokykloje kiekvienas kabineto duris papuošėme kalėdinėmis kojinėmis su 

sentencijomis ir palinkėjimais mokiniams bei visiems mokyklos darbuotojams.  

 

13 paveikslas. Durų puošyba. 
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6. IŠVADOS 
 

1. Išanalizavome karpinių istoriją Lietuvoje, kaip šis menas vystėsi. Taip pat susipaţinome su 

simbolika, vartojama lietuvių karpiniuose; domėjomės karpinių techniką, t.y kokiais būdais 

galima karpyti. 

2. Skaitėme ir domėjomės, koks popierius naudojamas karpant, kokie būna karpymo ar 

pjaustymo įrankiai, kas dar reikalinga norint paruošti karpinį.  

3. Buvo surengtas konkursas - paroda „Ţiemos puokštė“, kurioje dalyvavo nuo 1–12 kl. 

mokyklos mokiniai. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldţiais prizais, o nugalėtojai saldţiais 

prizais bei padėkos raštais. 

4. Mokykla buvo papuošta kalėdinėmis dekoracijomis nuo gruodţio 5 d. iki Trijų Karalių 

(sausio 6 d.) Sukūrusios kalėdinę atmosferą sulaukėme daug pagyrų. Mes taip pat esame 

patenkintos savo padarytu darbu. Dekoravimo kolona buvo papuošta 1–12 kl. mokinių 

darbais. 
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Priedai 

1 priedas 
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2 Priedas 
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3 priedas 
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4 priedas 
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5 priedas 
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6 priedas 
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