
SUVENYRAS 

 
Pavadinimas: Užupis „Undinės delne“ 

Paskirtis: suvenyrinis megztinis devėjimui. 

Kodėl pasirinkai tokia idėja? 

Užupio undinė- ją galima pamatyti tik perėjus tiltą, jungiantį Vilniaus senamiestį 

ir Užupį, kadangi undinė yra Užupio globėja, ji įleisdama žmones į menininkų 

pasaulį, juos apkerėja, kad jie nebenorėtų išvykti iš Užupio. Sakoma, jog jei 



nebūtų undinėlės, Užupis liūdėtų. Įdomus faktas tai, jog 2004 m. pakilęs Vilnelės 

vanduo buvo nuplukdęs „Undinę“, bet narai ją pavijo ir atgal sugrąžino. 

Užupio pasaulis- burbulas, kurį laiko undinė, simbolizuoja Užupį kaip 

nepriklausomą respubliką. Burbulas kuria alegorinę tyro, doro, kūrybingo ir 

individualaus užupiečių pasaulio prasmę. 

Šią idėją pasirinkome todėl, nes joje yra viskas, ką mes pačios matome savomis 

akimis ir kas mums atrodo įspūdinga, mūsų nuomone, paveikslėlis reprezentuoja 

visus simbolius, kuriuos pirmiausiai pamato jaunieji „užupiukai“. Paveikslėlyje 

ryškiausiai pastebimi simboliai taip pat reprezentuoja ir garsius Užupio 

menininkus, kurie juos sukūrė. 

Užupio undinė: Romas Vilčiauskas 

Užupio angelas: Romas Vilčiauskas 

Užupio katinas: Jonas Gelčys 

Užupio konstitucijos siena: Romas Lileikis ir Tomas Čepaitis 

Medžiagos ir darbo priemonės- megztinis, ir mūsų sukurtas, atspausdintas 

logotipas ant tekstilei skirto popieriaus, lyginimo lenta, lygintuvas, plokštelinis 

popierius 

Gaminimo etapai: 

a) Sukurti logotipo idėja 

b) Laikantis reikalavimų, idėją perteikti ant lapo ir pakoreguoti detales 

c) (nebūtina) idėją galima perpiešti skaitmeniniu piešimu 

d) Sukurtą paveikslėlį atspausdinti ant tekstilei pritaikyto popieriaus 

e) Pasirinkti tinkamą darbo pagrindą (maišelis, marškinėliai, megztinis), ir 

tinkamą pagrindo medžiagą (medvilnė, linas, viskozė) 

f) Įjungti lygintuvą ir nustatyti aukštesnę temperatūrą be garų. 

g) Paruošti lyginimo lentą 

h) Nukreipti paveikslėlį į darbo pagrindą tiksliai ten, kur norite jį atspausdinti 

i) Uždėję ant paveikslėlio plokštelinį popierių, laikykite lygintuvą tol, kol 

įsitikinsite kad padengėte visą paveikslėlį 

j) Po lyginimo leisti pagamintam produktui atvėsti, tai užtruks apie 15 

sekundžių. 

k) Atsargiai ir lėtai atskirti popierių nuo pagaminto produkto 

l) Išlyginti produkto vidinę pusę 

 

Pasirinktų darbo operacijų pagrindimas: 



Šią darbo operaciją (paveikslėlio perteikimas ant darbo pagrindo lygintuvu) 

pasirinkome todėl, nes: 

• Tai yra lengviausias ir greičiausias būdas pasigaminti šį produktą. 

• Darbo operacijai nereikia daug išlaidų ir priemonių, viską galima rasti 

namuose. 

• Produkto pagaminimo trukmė yra gan neilga. 

 

 


