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HYRJE 

Thurja e trikotazheve është një zej i vjetër i praktikuar kryesisht nga gratë 
që në kohërat e lashta. Kjo traditë është kaluar nga brezi në brez, nga 
nëna dhe gjyshja tek vajzat, duke parë këto të fundit vetë thurëset se si 
thurnin, si dhe duke u instruktuar nga gratë më me përvojë. 

Mekanizimi i zejeve bëri që dhe thurja e trikotazheve të bëhet kryesisht 
me makineri dhe gjithmonë e më pak të praktikohet si punë shtëpiake. 

Sot thurja e trikotazheve me makineri është përgjithësisht më ekonomike 
se me dorë, gjithsesi ka raste kur thurja me dorë është më me interes sesa 
blerja e veshjeve.  

Një nënë e papunë apo e punësuar me kohë të pjesshme, një gjyshe në 
pension mund ta bëjë veten të dobishme duke thurur veshje për të gjithë 
familjen.  

Veçanërisht rrobat e fëmijëve të vegjël, dorashkat, çorapet e leshit, 
kapelet një thurëse e shkathët mund ti thurë në një kohë të shkurtër. 

Thurja e motiveve të zgjedhura apo ideuara prej nesh, ne veshje të 
stiluara po prej nesh na jep kënaqësinë e krijuesit, kënaqësinë e të qënit i 
pavarur në plotësimin e dëshirave tona. 

Shpresojmë që ky libër të jetë i dobishëm jo vetëm për vajzat dhe gratë 
që janë fillestare në thurje por edhe për thurëset me përvojë.  

Libri është përmbledhje e leksioneve të thurëseve perëndimore me 
përvojë.  
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1 HEDHJA E RRESHTIT TË PARË NË SHTIZË 

1.1 Hedhja e rreshti të parë, teknika e thjeshtë  

 
 Figura 1: Rreshti i 
parë 

 
 

  

Ndiqni figurën 2 për të hedhur rreshtin e parë të sythave mbi shtiza. 

Rreshti i parë i hedhur në shtizë me këtë teknikë nuk është aq estetik sa 
në teknikat e tjera që do ju tregojmë më 
poshtë. Gjithashtu është i vështirë për tu 
thurur më tej. Sythat i shpëtojnë shtizës dhe 
ndryshojnë madhësi gjatë thurjes së 
mëtejshme. 

Por kjo teknikë e hedhjes së rreshtit të parë 
është mjaft e përshtatshme për thurjet 
dandellë, sepse nuk bie në sy si dhe përdoret 
kur shtohen sytha në anë të punimit ose mbi 
një mbyllje sythash (psh në vrimë kopse). 

 

 

 

 

 

Figura 2 

1.2 Hedhja zinxhir  
 

Hapi 1  
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Bëjmë dy laqe (të cilat më vonë do të shthuren) dhe i kalojmë në shtizën 
e majtë. Me shtizën e djathtë tërheqim fillin përmes urës midis dy laqeve. 

  

Figura 3     Figura 4 

Hapi 2 
  

 

Figura 5 E transferojmë fillin mbi shtizën e 
majtë. 

 

Figura 6  

Hapi 3 

Fusim shtizën e djathtë përmes urës midis 
dy sythave të mëparshëm dhe përsërisim 
hapat 1-2 derisa formohet numri i dëshiruar 
i sythave (nuk llogariten në numër dy laqet 
e para sepse këto do të shthuren). Pasi kemi 
përfunduar me shtimin e sythave shthurim 
dy nyjet e para. Dy nyjet e para shthuren 
sepse nuk janë shumë estetike në anë të 
punës. 
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1.3 Hedhja mbi lak që hiqet 

Kjo teknikë hedhjeje e rreshtit të parë
fillojnë të thuren nga mesi (kapele, shall etj.).

 

Figura 
me fillin. Bishti të jetë mbi fillin punues.
punues kalohet
të ketë pamjen e sythit pasi të formohet sythi i 
dytë. Sythi i 3
formohet njëlloj si sythi i parë.

 

Figura 
punues duke formu
mbi shtizë. Sythi i 4
çift formohet njëlloj si sythi i dytë. 

 

 

 

 Figura 7 

ë zakonisht përdoret për punime që 
thuren nga mesi (kapele, shall etj.). 

Figura 2: Rreth dy gishtave formohet një lak 
me fillin. Bishti të jetë mbi fillin punues. Filli 
punues kalohet mbi shtizë. Laku i formuar do 
të ketë pamjen e sythit pasi të formohet sythi i 
dytë. Sythi i 3-të, 5-të e kështu çdo syth tek 
formohet njëlloj si sythi i parë. 

Figura 3: Shtiza tërheq përmes lakut të zi fillin 
punues duke formuar sythin e dytë, që shtrihet 
mbi shtizë. Sythi i 4-t, 6-të, e kështu çdo syth 
çift formohet njëlloj si sythi i dytë.  
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Figura 4 

Bëjmë sythin e tretë njësoj siç bëmë të parin. 
Vazhdojmë kështu me rradhë, duke bërë çdo syth 
tek siç bëmë sythin e parë dhe çdo syth çift siç 
bëmë sythin e dytë, derisa të kemi një numër tek 
sythash. 

 

 

 

Figura 5 

Tërheqim bishtin dhe laku (i shenjuar me të zezë) 
do të ngushtohet. Shpërndajmë sythat në kompletin 
4sh-5ç të shtizave dhe pasi kemi thurur disa rreshta 
e tërheqim bishtin derisa të dalë nga sythat. 

 

 

Figura 6: Kjo kapele ka një rresht të parë me 12 
sytha të hedhur me teknikën e lakut që zhduket 

 

 
Nëse në rreshtin e parë na duhet numër tek sythash atëhere lakun e zi e 
bëjmë duke vendosur fillin punues mbi bishtin dhe sythin e parë dhe 
gjithë sythat tek i bëjmë njësoj siç bëmë sythin e dytë në ilustrimet më 
sipër, kurse sythin e dytë dhe gjithë sythat çift i thurim njësoj siç bëmë 
sythin e parë në ilustrimet e mësipërme. Kështu sythi i fundit i rreshtit të 
parë nuk do të shthuret.  

1.4 Hedhja e rreshtit të parë duke përdorur dy shtiza  
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Figura 7 

 
Kur e hedhim rreshtin e parë me dy shtiza thurja mbi rreshtin e hedhur 
është mjaft e kollajtë, sepse kemi hedhur njëherësh rreshtin “përdhes” 
dhe rreshtin e parë. 

Kjo hedhje është sidomos e përshtatshme nëse punimi do të bëhet me 4-5 
shtiza.  

Si fillim bëjmë një lak siç tregohet në figurë. 

 
Figura 8 

1) Bëjmë një lak duke mbajtur fillin punues mbi bishtin, 
2) Kalojmë bishtin përmes lakut . 
3) Fusim dy shtizat në lakun e krijuar (3) dhe e shtrëngojmë lakun, 
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Figura 9 
Ose vëreni fillin në pozicionin e treguar në 
figurën 15. Kalojeni shtizën si në figurë: 
mbi, nën, mbi fill dhe ngrijeni shtizën . 
Shtrëngojeni lakun, krijohet kështu nyja. 
 

 

Ku duhet vendosur nyja? 

Nga bishti do të krijohen sythat e rreshtit të parë, prandaj ai duhet të jetë 
mjaftueshëm i gjatë. 

 

 
. 

Figura 10 

 
 

Figura 11 

Kalojmë fillin punues siç tregohet në 
figurë.  

 
Rregullimi i tensionit të fillit bëhet 
duke e bllokuar lëvizjen e fillit me 
gishtat midis të cilëve ai kalon.  

 

 

Figura 12 

Përgatitja  

Filli i shënuar me a është filli punues, 
filli i treguar me b është bishti. Dy 
shtizat e kaluara përmes nyjes i 
mbajmë me dorën e djathtë, kurse 
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 fillin e mbajmë siç tregohet në figurë. 

E ngecim fillin b midis gishtit të mesit 
dhe gishtit të unzës dhe kalojmë 
gishtin e madh në lakun b të krijuar. 
Me gishtin e madh tërheqim fillin b 
në drejtimin e treguar me shigjetë 

 

Figura 13 

Kemi arritur në pozicionin e treguar 
Lëvizim shtizat në drejtimin e treguar 
me shigjetë. 

Fijet i mbajmë të tensionuara me 
ndihmën e gishtave.  

 

 

 

 

Figura 14 

 

Pas lëvizjes së shtizave poshtë arrijmë 
në pozicionin e treguar në figurë. 
Lëvizim shtizat në drejtimin e treguar 
me shigjetë: duke i kaluar përmes 
lakut b mbërthejmë pjesën e përparme 
të harkut “a”. 

 

 

 

Figura 15 

 

Fillin “a” te mbërthyer e tërheqim 
poshtë përmes lakut “b”, në të njëjtën 
kohë e lirojmë lakun b nga gishti i 
madh duke ulur gishtin e madh. 
Drejtimi i lëvizjeve tregohet me 
shigjeta. 

 

 Figura 16 
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Laku “a” kalon përmes lakut “b”. 
Laku “a” është sythi i parë i punimit 
kurse laku “b” është sythi “përdhes”. 
Kalojmë gishtin e madh nën fillin që 
del poshtë sythit të sapobërë (siç 
tregohet më lartë me shigjetë) dhe 
jemi kështu në të njëjtin pozicion të 
treguar në hapin 3. 

Përsërisim hapat në figurat 19-22 derisa të kemi hedhur mbi shtiza 
numrin e nevojshëm të sythave. 

Hedhja me dy shtiza bën dy rreshta njëkohësisht. Kjo është shumë më e 
lehtë sesa të hedhim rreshtin e parë dhe mbi këtë të thurim rreshtin e dytë, 
sepse gjate thurjes mbi rreshtin e parë sythat i shpëtojnë shtizave. 
 
Që rreshti i parë i punimit të mos dalë i shtrënguar nuk duhet tensionuar 
shumë filli “b” me gishtin e madh sepse kjo shtrëngon shumë sythat e 
sapokrijuar.  

Pasi kemi hedhur rreshtin e parë heqim njërën shtizë nga sythat.  

Nëse pasi kemi nxjerrë njërën shtizë nga sythat vëmë re se duhet të 
hedhim sytha shtesë , nuk ka nevojë të shthurim rreshtin, mjafton të vëmë 
shtizën anash asaj me sythat dhe të hedhim sythat shtesë. Pas kësaj 
nxjerrim shtizën nga sythat shtesë të hedhur. 

Udhëzimet për hedhjen me dy shtiza i filluam me bërjen e një nyjeje, 
sepse kjo është mënyra që shumë thurëse e fillojnë hedhjen. Gjithsesi, kjo 
nyje nuk është estetike sidomos në punime delikate si psh. shall dandellë, 
prandaj këshillojmë që hedhja të fillohet me një nyje të thjeshtë. Siç 
tregohet në figurë.  

 
Figura 17 
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Nqs. kemi shumë sytha për të hedhur 
dhe nuk duam të vrasim 
gjatë ta lëmë bishtin që të mjaftojë, 
mund të përdorim një fije të veçantë në 
vend të bishtit. Këtë e lidhim gogël me 
fillin punues.
 

 

Figura 18 

1.5 Hedhja e përkohshme  

Nëse nevojitet që sythat e rreshtit të poshtëm të jenë të lirë për tu thurur 
në drejtmi të kundërt veprohet kështu: 

 

Figura 

 
Punimi fillohet me fill çfarëdo (
zez
Më pas punohen disa r
veshjes (ngjyrë 
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Nqs. kemi shumë sytha për të hedhur 
dhe nuk duam të vrasim mendjen sa të 
gjatë ta lëmë bishtin që të mjaftojë, 
mund të përdorim një fije të veçantë në 
vend të bishtit. Këtë e lidhim gogël me 
fillin punues. 

Nëse nevojitet që sythat e rreshtit të poshtëm të jenë të lirë për tu thurur 
në drejtmi të kundërt veprohet kështu:  

Figura 19 

Punimi fillohet me fill çfarëdo (ngjyrë e 
zezë) dhe punohen disa rreshta me të. 
Më pas punohen disa rreshta me fillin e 
veshjes (ngjyrë e bardhë). 

Figura 20 

Shthurim fillin e përkohshëm.  
 

Figura 21 Kur mbërrijmë në rreshtin e 
fundit të fillit të përkohshëm, kalojmë 
shtizën në sythat e liruar sapo ato 
lirohen. Tani mund ta thurim veshjen 
në drejtim të kundërt me atë të 
fillimit. 
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2 SYTHAT  

Pas hedhjes së rreshtit të parë në shtiza do t
sythave mbi sythat e hedhur në shtizë
majtë, duke kaluar fillin punues në sythat e m
punues mund të bëhet me dorën e majt
Tensionimi i fillit bëhet me po këtë dorë ose në stilin shqiptar duke e 
kaluar fillin rreth qafës. 

 

Figura 

Në figurë: nëse punojmë pa e kaluar fillin 
rreth qafës atëhere filli do të kalohet në 
dorë siç tregohet në figurë dhe do të 
tensionohet me ndihmën e gishtave midis 
të cilëve kalon. 

 

 

Në thurjen norvegjeze me ngjyra ku punohet me 
dorë punon me të dy fijet ose secila dor

Thurja me dy ngjyra njëherësh ka shpejt
njërin fill e mbajmë siç tregohet në figur

Dy llojet kryesore të sythave janë syt
dhe sythi mbrapsht (ose ndryshe i prapm

Sythi mbarë (ose i përparmë) 

 

  
Figura 23    Figura 

15 

shtiza do të vazhdohet me thurjen e 
ë. Thurja bëhet nga e djathta në të 
sythat e mëparshëm. Kalimi i fillit 

n e majtë ose me dorën e djathtë. 
me po këtë dorë ose në stilin shqiptar duke e 

Figura 22 

Në figurë: nëse punojmë pa e kaluar fillin 
rreth qafës atëhere filli do të kalohet në 
dorë siç tregohet në figurë dhe do të 
tensionohet me ndihmën e gishtave midis 
të cilëve kalon.  

Në thurjen norvegjeze me ngjyra ku punohet me dy fije njëherësh e njëjta 
dy fijet ose secila dorë punon me nga një fill.  

sh ka shpejtësi të pranueshme nëse të paktën 
figurë, jo duke e kaluar rreth qafës.  

sythi mbarë (ose ndryshe i përparmë) 
prapmë). 

 
Figura 24: sythi i formuar 
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Shtiza e djathte futet ne syth dhe mberthen fillin duke e tërhequr permes 
sythit, një sy i ri krijohet në shtizën e djathtë. 

Filli nuk duhet mbajtur përpara punimit. Sythi nuk duhet te jete i 
përdredhur. Më poshtë është një ilustrim tjetër i thurjes. 

 

 

 

 

Figura 25: Filli nuk duhet të 
jetë përpara punimit 

 

 

 

 

Figura 26: Sythi nuk duhet 
të jetë i përdredhur 

 

 

Mëngjarashët përdorin shtizën e majtë për të punuar fillin. Fillin mund ta 
mbajnë me dorën e majtë ose të djathtë. 
Sythi mbrapsht (ose i prapmë), i thurur me dorën e majtë.  
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Figura 27: Filli kalohet në syth nga përpara punimit 

Thurja vazhdohet me thurjen e aq rreshtave sa janë të nevojshëm për 
arritjen e lartësisë së kërkuar të veshjes.  

Nëse nuk thurim sythin e parë të çdo rreshti (ose sythin e fundit të çdo 
rreshti), shtyllëza e parë dhe e fundit e punimit do të duken si zinxhir, me 
pamje më estetike si dhe kjo lehtëson punimin e anës nëse duhet të 
shtojmë bordurë.  

 

 

 

 

Figura 34: Shtyllëza e fundit e 
punimit siç duket kur nuk thuret 
sythi i parë ose i fundit i çdo rreshti 
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Në figurë tregohen shtyllëzat e anës së punimit të para nga anash, kur 
sythi i parë ose i fundit i çdo rreshti nuk thuret. 

Si ti numërojmë rreshtat kur jemi duke punuar 

Rreshtin e sythave të hapur, të cilët ndodhen në shtizë, duhet ta 
numërojmë si rresht. Kurse rreshtin e sythave të parë mund ta nëmërojmë 
si rresht ose jo, por në çdo rast duhet të jemi konsekuent në llogaritjen e 
rreshtave, sepse psh. nëse kur thurim kurrizin nuk i përfshijmë sythat në 
shtizë dhe sythat e parë, kurse kur thurim gjoksin i përfshijmë, atëhere në 
pjesën e sqetullës punimet nuk do të puthiten me njëra tjetrën dhe do të 
hasim vështirësi në qepjen e tyre. 

3 THURJA ME 4 OSE 5 SHTIZA  

Për të thurur veshje në formë tubi ose me formë sferike si psh. kapele, 
mëngë, dorashka etj. përdoren komplet me 4 ose 5 shtiza, ose shtiza 
rrethore. Megjithëse mund të duket e ndërlikuar thurja me 4 ose 5 shtiza 
është po aq e thjeshtë sa thurja me 2 shtiza. Nga të gjitha shtizat, në një 
moment të caktuar, punohen vetëm dy. Rekomandohet përdorimi i seteve 
me 5 shtiza sepse punimi është më fleksibël.  

Si ta fillojmë punimin me shtiza pesçe: 

Fillimi është i vështirë. Sythat e parë duhet të jenë të lirshëm sepse do të 
jenë bordura e një çorapi psh, dorashke etj. dhe bordura duhet të jetë 
mjaftueshëm e hapur. Por duke qënë sythat të lirshëm bëjnë që shtizat të 
dalin me lehtësi nga punimi. Për të shmangur këtë problem mjafton të 
mbështesim majat e shtizave në një copë të ashpër derisa vetë punimi 
mos të lejojë daljen e shtizave.  

Puna me shtizat pesçe bëhet njëlloj si me shtizat dyshe, vështirësia 
qëndron në atë që dy shtizat me të cilat nuk punohet për momentin 
pengojnë lëvizjen e lirshme të duarve të thurëses..  
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Figura 35 

 

Meqe shtizat 5çe përdoren për të thurur 
çorape etj. shpesh punohet me fill të hollë. 
Puna me fill të hollë kërkon më shumë durim 
dhe kujdes në tensionimin e fillit. Për këtë 
shtizat mund të duhet ti mbajmë si në figurë.  

 

 

Fillestarët këshillohen të punojnë me shtiza plastike dhe fill leshi, sepse 
punimi nuk bie kaq me lehtësi nga shtizat. Pasi stërvitet dora me këto 
mund të përdoren dhe shtizat metalike dhe penjtë e tjerë 

 

Figura 3628: Shtiza e zezë 
punohet si shtizë e djathtë 
derisa të mbushet me sythat 
e shtizës së hirtë. Shtiza e 
hirtë punohet si shtizë e 
majtë derisa të boshatiset 

 

Figura 37: shtiza e hirtë 
punohet si shtizë e majtë 
derisa të boshatiset. Shtiza e 
zezë punohet si shtizë e 
djathtë derisa të mbushet me 
sythat e shtizës së hirtë. 
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Figura 38: Shtiza pesçe 
punuar me dorën e majtë 

 

 

4 SI TË THURIM MË SHPEJT  

Për të thurur më shpejt duhet të punojmë me minimumin e lëvizjeve. 
Thurëset më të shpejta në botë i lëvizin shumë pak shtizat kur thurin. Në 
kohërat e vjetra thurëset profesioniste i ngecnin shtizat në një brez, 
kështu duart e tyre nuk ngadalësoheshin nga pesha e punimit dhe ishin të 
lira të manipulonin majat e shtizave me një shpejtësi shumë të madhe.  
 
Prandaj uluni për të thurur dhe vëzhgoni me kujdes lëvizjet e bërrylit, 
kyçeve të duarve. Përpiquni të thurni me sa më pak lëvizje të këtyre. 

Githashtu thurja me dorën e majtë është më e shpejtë se thurja me dorën e 
djathtë sepse filli ndodhet më afër sythit për tu punuar. 

Një stil thurjeje i cili është më i shpejtë se të tjerët është thurja e 
kombinuar duke përdorur dorën e majtë dhe pa e kaluar fillin në qafë. Më 
poshtë ju ilustrojmë si thuret sipas këtij stili. Ky stil është më i shpejtë 
sepse punohet me minimumin e lëvizjeve. Por duke qënë se mënyra e 
bërjes së sythit ndryshon nga stili i zakonshëm, animi i shtimeve ose 
pakësimeve është në anë të kundër të asaj të pakësimeve dhe shtimeve 
me stilin e zakonshëm.  

Thurje e sythit të lëmuar sipas stilit të kombinuar: 
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Figura 39   

 

Thurja e sythi mbrapsht sipas stilit të kombinuar: 

    
Figura 40    

 

         
Figura 41   

Drejtimi i zakonshëm i thurjes është nga djathtas-majtas, por nëse punimi 
është i ngushtë dhe vonon thurjen kthimi i punimit nga ana tjetër ( psh. 
mëngë bluze, këmbë pantalloni) ose thjesht jemi të ngadaltë kur thurim 
mbrapsht atëhere mund të thurim dhe nga e majta në të djathtë. 

Thurja vetëm në anën e mbarë të punimit lehtëson dhe thurjen me motive, 
sepse e dallojmë më me lehtësi motivin nga përpara punimit. 

Lëvizjet që kryhen për të thurur lëmuar nga majtas djathtas janë të njëjta 
me lëvizjet e nevojshme për të thurur sytha të prapmë nga djathtas-
majtas, por lëvizjet që do i kryente shtiza e djathtë i kryen shtiza e majtë 
kurse lëvizjet që do i kryente shtiza e majtë i kryen shtiza e djathtë si dhe 
ndryshon drejtimi i përparimit.  
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Mund të thuren dhe sytha të prapmë në

Sa jemi ende të pastërvitur me këtë drejtim thurjeje thurja do t
ngadalë, por shumë shpejt do të shkatht

Në thurjen e copave të rënda ndihmon shpejt
shtizave rrethore. Me këto shtiza kur numri i sythave p
i madh, një pjesë e mirë e sythave dhe punimit shtrihet n
neilonit të shtizave dhe nuk lëviz me çdo thurje, prandaj dora leht
mjaft në lëvizjet e saj. 

 Figura 42 Shtiza rrethore 

 

5 PAKËSIMET E SYTHAVE 

5.1 Pakësimet që shmangen majtas ose djathtas

Nqs. thurja vazhdon rresht pas rreshti duke thurur mbi sythat e 
mëparshëm, punimi do të ketë formë 
veshjes kërkon që punimi të vijë duke u ngushtuar (
thurur nga poshtë lart) ose duke u zgjeruar (m
lart). Me qëllim që punimi të vijë duke u ngushtuar duhen pak
shtyllëzat dhe kjo arrihet duke pak
shpeshtësinë e nevojshme për të arritur ngushtimin e k

Pakësimi mbyll një ose dy sytha. Kur nga të dy sythat që bashkohen sipër 
është sythi në të majtë pakësimi shmanget djathtas, k
në të djathtë pakësimi shmanget majtas.
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ë drejtimin nga majtas-djathtas. 

drejtim thurjeje thurja do të përparojë 
shkathtësohemi. 

nda ndihmon shpejtësinë e thurjes përdorimi i 
to shtiza kur numri i sythave për çdo rresht është 

e sythave dhe punimit shtrihet në kabllot e 
viz me çdo thurje, prandaj dora lehtësohet 

Shtiza rrethore  

majtas ose djathtas 

Nqs. thurja vazhdon rresht pas rreshti duke thurur mbi sythat e 
 drejtkëndore. Por shpesh modeli i 

duke u ngushtuar (psh. një bluzë e 
lart) ose duke u zgjeruar (mëngë e thurur nga poshtë-

duke u ngushtuar duhen pakësuar 
zat dhe kjo arrihet duke pakësuar sythat çdo disa rreshta në 

arritur ngushtimin e kërkuar. 

Kur nga të dy sythat që bashkohen sipër 
është sythi në të majtë pakësimi shmanget djathtas, kur sipër është sythi 
në të djathtë pakësimi shmanget majtas. 
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Figura 43: Pakësimi me bashkim 
sythash  

Figura tregon dy pakësime. Ai 
në të majtë të figurës anon 
majtas,ai në të djathtë anon 
djathtas. Pakësimet janë bërë 
duke thurur dy sytha njëherësh 
sikur të ishin një.  

Figura 44: Figura ilustron si 
bëhet pakësimi me bashkim 
sythash, me shmangje djathtas 

 

 

Figura 295: Figura ilustron si 
bëhet pakësimi me bashkim 
sythash, me shmangje majtas  

 

  
 

 

Figura 46: Pakësimi me 
mbyllje sythi 

Pakësimi mund të bëhet dhe 
duke hedhur sythin e fundit në 
shtizën e djathtë mbi sythin e 
parafundit në shtizën e djathtë 
(pakësimi shmanget djathtas), 
ose hedhim sythin e parë në 
shtizën e majtë mbi sythin pas 
tij (pakësimi shmanget 
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Më poshtë ilustrohet pakësimi me mbyllje, me 

 

Figura 47 

Kalojmë sythin e parë (treguar me të zez
shtizën e djathtë duke i ndryshuar orientimin.

 

  

Figura 48 

Thurim sythin tjetër .Kalojmë shtizën e majtë në 
sythin e zi 
hedhim sythin e 
sapothurur. 

 

Figura 49 

Rezultati: Aty ku ishin dy sytha tani ka vetëm 1. 
Meqë sythi i 
punimit drejtimi i këtij dominon nga ana vizuale, 
prandaj pakësimi anon majtas. 

 

Pakësimet bëhen me drejtime të kundë
të jenë përballë njëra tjetrës (psh. mëng
kapele, kur këto thuren nga poshtë lart). Kjo q

Nqs. pakësimet në fillim të rreshtit i bë
në fund të rreshtit i bëjmë në drejtim të
copave bashkë do të kemi pamje simetrike.
 
Pakësimet mund të bëhen edhe nga ana e prapme e punimit
majtas ose djathtas.  
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majtas). 

 

 

me mbyllje, me shmangje majtas. 

ythin e parë (treguar me të zezë) në 
shtizën e djathtë duke i ndryshuar orientimin. 

Thurim sythin tjetër .Kalojmë shtizën e majtë në 
zi pa i ndryshuar orientimin sythit dhe e 

hedhim sythin e zi nga shtiza mbi sythin e 
.  

: Aty ku ishin dy sytha tani ka vetëm 1. 
Meqë sythi i zi është në pjesën e përparme të 
punimit drejtimi i këtij dominon nga ana vizuale, 

andaj pakësimi anon majtas.  

ërta, një majtas, një djathtas, kur do 
ngë raglan me bluzë raglan, ose në 

lart). Kjo që pamja të jetë simetrike.  

ëjmë në një drejtim dhe pakësimet 
ë kundërt atëhere në qepjen e 

kemi pamje simetrike. 

edhe nga ana e prapme e punimit, me shmangje 
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Përveç pakësimeve dhe shtimeve që treguam ka dhe pak
që bëhen për të krijuar dandelle dhe kë
autorit të modelit. 
 
Efekti i pakësimeve dhe/ose shtimeve n

Kur bëhen pakësime ose shtime në çdo disa rreshta
thamë dhe më lart bëhen të pjerrëta dhe sythat e an
se sythat në trup të punimit. Sa më shpesh t
aq më e gjatë bëhet ana e punimit dhe aq m
anës. 

Që sythat e anës së pjerrët janë më të gjat
duhet të kapim sytha në një anë të pjerr
ose mëngë. 

  

Figura 

Në punimin në figurë sythat në anën e djathtë
janë shtuar në çdo rresht. Sythat e anës së 
djathtë janë më të gjatë se ato të anës së 
majtë 

  

Figura 

Në punim sythat në anën e djathtë janë shtuar 
në çdo dy rreshta
janë më pak të zgjatur. 
 

  

Figura 

 

Sythat në anën e 
rreshta
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treguam ka dhe pakësime dhe shtime 
ëto përshkruhen në udhëzimet e 

simeve dhe/ose shtimeve në formën e punimit  

çdo disa rreshta, anët e punimit siç 
ta dhe sythat e anëve bëhen më të gjatë 
shpesh të bëhen pakësimet ose shtimet 

het ana e punimit dhe aq më të zgjatura bëhen sythat e 

gjatë se sythat e tjerë ka rëndësi kur 
pjerrët për të thurur më tej psh. një golf 

Figura 50 

Në punimin në figurë sythat në anën e djathtë 
janë shtuar në çdo rresht. Sythat e anës së 
djathtë janë më të gjatë se ato të anës së 

 

Figura 51 

Në punim sythat në anën e djathtë janë shtuar 
çdo dy rreshta. Sythat e anës së djathtë 

janë më pak të zgjatur.  

Figura 52 

Sythat në anën e djathtë janë shtuar në çdo 4 
rreshta. 
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Figura 

Sythat janë shtuar çdo 6 rreshta

 
Kur sythat shtohen çdo 6 ose 7 rreshta sythat e an
zgjaten në krahasim më sythat e anës s

Sa më i madh këndi i anës ndaj vijës vertikale aq m
gjatësia e sythit në anë të punimit gjerë

5.2 Pakësimi i dyfishtë, i drejtë 

Nuk anon as majtas as djathtas dhe pak
veçanërisht për majat e kapeleve kur maja e kapeles do t
apo për të thurur fundin e sheshtë të nj

 

 

Figura 

Kalojmë dy sythat e parë në shtizën e 
djathtë, pa i thurur. Thurim mbarë sythin e 
tretë. Hedhim dy sythat e pathurur mbi 
sythin e tretë me ndihmën e shtizës së 
majtë
dy sythat që janë prapa sythit të 
figurë, njëri anon majtas, kurse tjetri 
djathtas, prandaj sythi i 
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Figura 53 

Sythat janë shtuar çdo 6 rreshta 

Kur sythat shtohen çdo 6 ose 7 rreshta sythat e anës pothuajse nuk 
s së majtë. 

s vertikale aq më shumë i afrohet 
ësisë së sythit. 

Nuk anon as majtas as djathtas dhe pakëson me 2 sytha. Përdoret 
r majat e kapeleve kur maja e kapeles do të jetë e sheshtë 

një çante.  

 Figura 54 

Figura 55 

Kalojmë dy sythat e parë në shtizën e 
djathtë, pa i thurur. Thurim mbarë sythin e 
tretë. Hedhim dy sythat e pathurur mbi 
sythin e tretë me ndihmën e shtizës së 
majtë (sikur të bënim mbyllje sythi). Nga 
dy sythat që janë prapa sythit të zi në 
figurë, njëri anon majtas, kurse tjetri 
djathtas, prandaj sythi i zi qëndron drejt. 



27 
 

Atje ku kishim tre sytha tani kemi vetëm 
një, pra janë pakësuar dy sytha. 

 

 

5.3 Si të riparojmë pakësimin në vendin e gabuar  

Ndodh që pasi kemi punuar disa rreshta vëmë re se diku kemi pakësuar 
syth gabimisht. Nuk është nevoja të prishim gjithshka kemi punuar pas 
gabimit. Riparimi bëhet si më poshtë:  

 

  

Figura 56 

 

 Duhet të kishim bashkuar sythin e zi  me të 
bardhin por gabimisht kemi bashkuar sythin 
e bardhë me sythin tjetër fqinjë të tij. 
 

 

  

Figura 57 

 

 Shthurim vetëm sythat qe ndodhen sipër 
gabimit. 

  

Figura 58 

 

Bashkojmë sythat siç duhet dhe rikrijojmë 
sythat e shthurur. Më e kollajtë është të 
përdorim bizë për thurjen e këtyre sythave. 
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Figura 59 

 

 

Riparimi i përfunduar 

Ilustrimet më sipër treguan se si riparohet gabimi kur është pozicionuar 
një syth më tutjë nga vendi i duhur. Njësoj veprohet dhe kur gabimi 
pozicionohet disa sytha më tutje.  
 

6 SHTIMI I SYTHAVE 

Nqs. punimi zgjerohet në anë të tij atëhere duhet të shtojmë numrin e 
sythave në rresht në sasinë e nevojshme për të arritur gjerësinë e 
dëshiruar të punimit. Ka disa mënyra të shtimit  

6.1 Mënyra e parë 

Më poshtë është një version shtimi shtyllëzash i cili bie shumë pak në sy 
prandaj është sidomos i përshtatshëm për tu kryer në mes të punimit. 
 
 

  

 
 
Figura 60 Do të shtohet syth midis sythit të zi dhe 
sythit të hirtë. 
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Figura 61 
 
 
E kalojmë sythin 
shtizën e djathte siç tregohet.
 

 

  

Figura 62 
Nga shtiza e djathtë e kalojm
majtë, sythi të jetë i papërdredhur.
bardhë dhe të 

  

Figura 63 
 
Kemi shtuar kështu një syth të 
 

 

 

Figura 

Ky lloj shtimi anon vetëm djathtas. 
Prandaj nqs. punimi do të shtohet në 
mënyrë simetrike në të dy anët dhe copa 
të shtuara simetrikisht do të qepen me 
njëra tjetrën (psh. mënga raglan me 
kurrizin e bluzës raglan etj.) ky shtim 
është i përshtatshëm

6.2 Mënyra e dytë  
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sythin që është poshtë sythit të zi në 
shtizën e djathte siç tregohet. 

Nga shtiza e djathtë e kalojmë sythin në shtizën e 
majtë, sythi të jetë i papërdredhur. Thurim sythin e 

 zi. 

Kemi shtuar kështu një syth të ri në punim. 

Figura 64 

Ky lloj shtimi anon vetëm djathtas. 
Prandaj nqs. punimi do të shtohet në 
mënyrë simetrike në të dy anët dhe copa 
të shtuara simetrikisht do të qepen me 
njëra tjetrën (psh. mënga raglan me 
kurrizin e bluzës raglan etj.) ky shtim nuk 
është i përshtatshëm 
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Thurni të njëjtin syth dy herë, një herë duke e future shtizën nga përpara 
sythit, herën e dytë duke e futur shtizën nga mbrapa sythit.  

 

 

Figura 65 

 

1. Sythi ku do të shtohet është sythi i zi. 

 

Figura 66 

E thurim një herë sythin e zi. Nuk e lëshojmë 
sythin nga shtiza e majtë sepse do e thurim 
edhe një herë. 

 

 

Figura 67 

Me shtizën e djathtë kryejmë lëvizjen e 
treguar me shigjetë duke e përdredhur kështu 
sythin në dy pjesë. 
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Figura 
 

Thurim pjesën e 
përdredhur.

 

Figura 69

Më poshtë tregohet shtimi i përfunduar. Sythi 
i hirte është sythi i shtuar. 

 

Figura 
Shtim sythi duke thurur dy herë në të njëjtin 
syth. 
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Figura 68 

Thurim pjesën e sipërme të sythit të 
përdredhur. 

69 

Më poshtë tregohet shtimi i përfunduar. Sythi 
është sythi i shtuar.  

Figura 70 
Shtim sythi duke thurur dy herë në të njëjtin 
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Figura 71 

Fundi i sythit që shtohet duket si vijë horizontale n
të thurur dy herë. 

Pozicioni i kësaj vije horizontale ka rë
dy fundet e rreshtit. Që pamja e punimit t
fillim të rreshtit e bëjmë duke thurur dy her
kurse shtimin në fund të rreshtit e bë
tretë nga fundi. Kështu do të kemi vij
në fillim dhe fund të rreshtit.  

Shtimet e bëra në copa që do të qepen me nj
vendosura simetrikisht. Kjo ka rëndësi nga ana estetike.

Nqs. do të shtojmë në largësi një syth nga ana e punimit, at
nga sythi i parë në fillim të punimit dhe nga sythi

6.3 Mënyra e tretë e shtimit 

 

Figura 

Kjo mënyrë shtimi përdoret zakonisht në 
brendësi të punimit, në thurje dandellë. Ura 
lidhëse midis sythit të sapothurur dhe sythit 
të parë mbi shtizën e majtë kalohet mbi 
shtizën e majtë dhe shërben si laku nëpër të 
cilin do të shtohet sythi i ri. 

Shtimi 
krijon një vrimë të madhe.

 

6.4 Shtimi i sythave në fund të një

Në këtë seksion do ju tregojmë se si të
një rreshti, ose mbi një mbyllje sythash si psh. n
xhepi etj.  

Me mënyrën tradicionale, thjesht duke shtuar sythat n
lidhja midis pjesës së shtuar dhe trupit t
dhe jo shumë estetike, siç tregohet në figur
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horizontale në anën e majtë të sythit 

ëndësi nqs. bëjmë shtim sythi në të 
pamja e punimit të jetë simetrike, shtimin në 
duke thurur dy herë sythin e dytë të rreshtit 

ëjmë duke thurur dy herë sythin e 
kemi vijë horizontale dy sytha brenda anës 

qepen me njëra tjetrën duhet të jenë të 
si nga ana estetike. 

syth nga ana e punimit, atëhere shtojmë 
punimit dhe nga sythi i parafundit të rreshtit.  

Figura 72 

Kjo mënyrë shtimi përdoret zakonisht në 
brendësi të punimit, në thurje dandellë. Ura 
lidhëse midis sythit të sapothurur dhe sythit 
të parë mbi shtizën e majtë kalohet mbi 
shtizën e majtë dhe shërben si laku nëpër të 
cilin do të shtohet sythi i ri.  

Shtimi duke përdorur urat lidhëse të sythave 
krijon një vrimë të madhe.  

ë rreshti, si ti thurim më bukur  

ë shtojmë më bukur sytha në fund të 
mbyllje sythash si psh. në vrimë kopse, hapje 

n tradicionale, thjesht duke shtuar sythat në numrin e duhur, 
shtuar dhe trupit të punimit është e dobët, e lëshuar 

figurën 1. 
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Figura 73 

Hapi 1. E zëmë se duhet të 
shtojmë 4 sytha në fund të 
thurjes së lëmuar. Le të hedhim 
në fillim vetëm 3 sytha. Fija që i 
lidh këto sytha me trupin e 
punimit tregohet me të zezë. 

 

 

Figura 74 
 
Hapi 2: E kthejmë punimin. 
 
 

 

Figura 75 
Hapi 3., 4.: Thurim 3 sythat.  
 

 

Figura 76 
Hapi 4.:  Siç e shikoni filli midis 
shtesës dhe trupit të punimit 
është zgjatur. 
 

 

 

Figura 77 

 

Hapi 5: Shtojmë sythin e katërt 
duke përdorur fillin e zi (fillin e 
zi e bëjmë lak në shtizën e 
majtë). 
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Figura 78 

 
 
Hapi 6. Thurim lakun e shtuar 
 

 
 

Figura 79 

 
Hapi 7. Rezultati përfundimtar. 
 

 
Njësoj si më sipër veprohet edhe kur duam të shtojmë sytha mbi një 
mbyllje si psh. për të bërë vrimë kopse, hapje xhepi.  
 
Mund të ndodhë që një lak të mos mjaftojë për të shkurtuar fillin lidhës 
(ngjyrë e zezë). Mjafton të shtojmë dhe një lak tjetër nga filli i zi dhe ta 
pakësojmë atë me sythin e parë të trupit të punimit.  

6.5 Kur shtojmë syth në vendin e gabuar 

 

 

. 
Figura 80 

1. Shtimi duhet të ishte bërë në të 
majtë të sythit të bardhë, por 
gabimisht është bërë në të djathtë të 
tij. Sythi i shtuar tregohet me të zezë. 
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Figura 81 

 

2. Shthurim vetëm sythat që ndodhen 
sipër gabimit, pra sipër sythit të 
bardhë dhe të zi. 

 

 

Figura 30 

 

3. Shtojmë atje ku duhet të kishim 
shtuar (në të majtë të sythit të bardhë) 
duke rregulluar tensionin e fillit. 

 

Figura 82 

 

 

4. Rithurim sythat e shthurur. 



36 
 

 

Figura 83 

 

5. Riparimi i përfunduar 

 

6.6 Kur harrojmë të shtojmë në rreshtat e poshtëm 

Mënyra më e mirë për të bërë një shtim në rreshtat e poshtëm është të 
prishet gjithë puna deri në vendin ku duhet të shtojmë. Kjo sepse shtimi 
kërkon fill shtesë në rreshtin ku kryhet si dhe në shtyllëzën mbi shtimin. 
Nqs. e bëjmë shtimin e harruar pa prishur punimin në të vërtëtë nuk e 
kemi rritur gjerësinë e punës. 
 
Por nëse nuk dëshirojmë të prishim punimin atëhere veprojmë si më 
poshtë 
 

 

 
 
 

Figura 84 
 
 
Shtimi i sythit duhet të ishte bërë në 
urën e treguar në figurë (e rrethuar). 
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Figura 85 

E përdredhim urën që të formojë një 
syth (kjo bëhet më lehtë me bizë). 
Lirojmë sa më shumë fill të mundemi 
për krijimin e saj duke e tërhequr nga 
sythat ngjitur. Tërheqim urën e 
pozicionuar më sipër përmes sythit të 
formuar, duke krijuar një syth të ri, e 
kështu me rradhë. Është formuar 
kështu një shtyllëz e re. 
 

Ky marifet e shtrëngon paksa punimin, por me kalimin e kohës punimi sa 
vjen e bëhet më i njëtrajtshëm e riparimi nuk duket më. 

7 SKICIMI I PUNIMIT  

 

Përpara fillimit të punimit, nëse psh. do të thurim veshje duhen marrë 
masat e trupit të personit për të cilin po e thurim veshjen, do të 
përcaktojmë modelin e veshjes, motivin e thurjes, fillin dhe shtizat me të 
cilat do të punojmë. Nëse do të thurim shalle, batanije etj. duhet të 
përcaktojmë përmasat e punimit.  

Thurim me shtizat, fillin dhe motivin që do të punojmë, një mostër cope 
10 cm*10 cm. E lajmë mostrën (kjo mund të mblidhet pas larjes) dhe 
llogarisim sa sytha ka copa në 10 cm rresht dhe 10 cm shtyllëz.  

Pasi kemi marrë masat e trupit dhe kemi thurur copën mostër, do të 
hedhim në letër një skicë të thjeshtë të punimit ku do të përcaktojmë 
numrin e rreshtave, shtyllëzave, numrin dhe vendin e pakësimeve, 
shtimeve. Kjo bëhet me qëllim që punimi i përfunduar të ketë përmasat 
dhe format e duhura.  

 

Figura 86 

Për të skicuar një bluzë me mëngë të 
varura: 

Vizatojmë pjesët e bluzës, trupin veç, 
mëngën veç. Aty ku anët e punimit 
ndryshojnë drejtim heqim vija 
horizontale të shkëputura. Vijat e 
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Për çdo vijë vertikale dhe horizontale t
përcaktojmë gjatësinë e saj. Kurse p
përcaktojmë gjatësinë e projeksioneve vertikale dhe horizontale t

 

 
Figura 87 

Gjatësitë mund ti përcaktojmë nga masat e tru
veshë bluzën, ose mund të përdorim masat standarte t
publikuara për rrobaqepësitë (për masat m,s, l, xl etj.)

 

 

Figura 

Në rastin e vijave të pjerrëta, si psh. 
përgjatë mëngës, duhet të përcaktojmë 
dhe numrin e pakësimeve ose shtimeve si 
dhe shpeshtësinë e tyre. Lartësia e vijës së 
pjerrët përcakton numrin e rreshtave ku do 
të bëhen pakësimet (ose shtimet nëse 
punimi thuret
gjerësia e vijës së pjerrët (projeksioni 
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shkëputura e ndajnë punimin në zona 
ku do të duhet të bëhen pakësime 
ose/shtime, ose ku nuk do të ketë të 
tilla 

vertikale dhe horizontale të bluzës, mëngës, duhet të 
e saj. Kurse për çdo vijë të pjerrët duhet të 

e projeksioneve vertikale dhe horizontale të saj.  

 

nga masat e trupit të përsonit që do të 
rdorim masat standarte të trupit të 

masat m,s, l, xl etj.). 

Figura 88 

Në rastin e vijave të pjerrëta, si psh. 
përgjatë mëngës, duhet të përcaktojmë 
dhe numrin e pakësimeve ose shtimeve si 
dhe shpeshtësinë e tyre. Lartësia e vijës së 
pjerrët përcakton numrin e rreshtave ku do 
të bëhen pakësimet (ose shtimet nëse 
punimi thuret në drejtim të kundërt), kurse 
gjerësia e vijës së pjerrët (projeksioni 
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horizontal) përcakton numrin e sythave që 
do të pakësohen. 

Nqs. psh. gjerësia e hapjes së sqetullës do të jetë 2 cm dhe dimë nga 
mostra që janë 20 sytha në 10 cm, atëhere duhet të pakësojmë 4 sytha. 
Nqs. lartësia e hapjes së sqetullës (aty ku është e pjerrët) është 4 cm dhe 
dimë se janë 27 sytha në 10 cm lartësi, atëhere në ~11 rreshta duhet të 
pakësojmë 4 sytha për të krijuar hapjen e sqetullës. Dmth. pakësojmë 1 
syth në çdo ~3 rreshta gjatë 11 rreshtave. 

8 MBYLLJA E SYTHAVE 

8.1 Mbyllja e sythave të një rreshti  

Kur përfundojmë së thururi punimin psh. kurrizin ose gjoksin e trikos, 
shallin etj. duhet të mbyllim sythat që këto të mos shthuren. Mbyllja e 
sythave bëhet si vijon:  

 

Figura 89 

Thurim sythin e parë. 

 



40 
 

  

. Figura 90 

Thurim sythin e dytë  

 

 

Figura 31 

Fusim shtizën e majtë në sythin e parë 
(ngjyrë e zezë) dhe e kalojmë sythin e zi 
mbi sythin e hirtë. 

 

 

Figura 91 

 

 

Kalojmë sythin e zi mbi sythin e hirtë. 
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Figura 92 

Përsërisim hapat 2-4 

 

 

Figura 93 

 

Përsërisim hapat 2-4 

 

 

Kjo lloj mbylljeje nuk është shumë elastike. Nëse mbyllim rresht në 
qafën e një çorapeje, në bazën e nëj kapeleje, dorashke mbyllja 
mundësisht bëhet me shtiza një numër më të madh. Për pjesën e prapme 
të qafës, supet nevojitet mbyllje jo aq elastike, prandaj për këto nuk ka 
nevojë të bëhet mbyllja me shtizë një numër më të madh. 

 

Sythin e fundit mund ta thurim në 3 mënyra që mos të mbetet i madh. 

 

 

Figura 94 

 

 

Mënyra a: Bishtin e sythit të fundit e kalojmë 
përmes sythit duke e shtrënguar ngadalë. 
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Figura 95 

 

Mënyra b. Thurim dhe 2 sythat e fundit. Sythin e 
parafundit nuk e kalojmë mbi sythin e fundit siç 
vepruam me sythat e mëparshëm, por kalojmë 
bishtin përmes dy sythave dhe e tërheqim ngadalë, 
kështu dy sythat e fundit zvogëlohen. 

 

 

Figura 96 

Mënyra c. Sythin e fundit nuk e thurim. Më tej 
veprojmë si në mënyrën b (kalojmë bishtin 
përmes dy sythave të fundit).  

 

 

Si të bëjmë që rreshti i parë dhe i fundit i punimit të kenë pamje 
identike  

Kjo mund të ketë rëndësi kur rreshti i parë dhe i fundit janë të gjatë dhe 
afër njëri tjetrit si psh. në një shall. Në këtë rast bie në sy ndryshimi në 
pamje midis rreshtit të parë dhe të fundit. 
 

Teknika 1: Hedhja e rreshtit të parë me fill provizor  
 

Rreshtat e parë hidhen me fill provizor. Pasi është mbyllur punimi, hiqet 
filli provizor dhe mbyllen sythat e liruara me të njëjtin stil që u mbyll 
punimi. Kështu si rreshti i parë ashtu dhe i fundit janë thurur njësoj, pra 
janë identikë. 

 
Teknika 2: hedhja zinxhir ngjason shumë me mbylljen e zakonshme, 
prandaj mund të përdorim këtë hedhje.  

8.2 Mbyllje sythash në trupin e punimit  
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Kur bëjmë vrimë kopse, hapje xhepi , hapje qafe duhet t
Punimi në cepin e mbylljes shpesh ësht

Në mënyrën tradicionale të mbylljes veprohet siç ilustruam m
mbylljen e rreshtit.  

.

 
Figura 97   Figura 98 

Ura në cepin e mbylljes, me kalimin e koh
zgjatet duke zmadhuar sythin poshtë saj dhe prishur estetik

 

Për të shmangur këtë veprojmë si më posht
 

 

Figura 

Sythin 
dy herë (sythi i 
të hirtë)
sythat e tjerë me rradhë. K
mbyllja të lidhet më fortë me pjesën tjetër 
të punimit në qoshe të saj, sepse 
mbështetet në disa fije, dhe i reziston më 
mirë amortizimit nga përdorimi. 

 

. 
Sythin e shtuar nuk e marrim parasysh n
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kopse, hapje xhepi , hapje qafe duhet të mbyllim sytha. 
shtë i lëshuar.  

mbylljes veprohet siç ilustruam më lart për 

  

   Figura 99 

me kalimin e kohës, nën forcat e tërheqjes, 
saj dhe prishur estetikën e punimit  

poshtë:  

Figura 100 

Sythin e zi (poshtë sythit të hirtë) e thurim 
dy herë (sythi i shtuar shënuar dhe ai me 

hirtë). Mbyllim sythin e shtuar, pastaj 
sythat e tjerë me rradhë. Kjo bën që 
mbyllja të lidhet më fortë me pjesën tjetër 
të punimit në qoshe të saj, sepse 
mbështetet në disa fije, dhe i reziston më 
mirë amortizimit nga përdorimi.  

Sythin e shtuar nuk e marrim parasysh në llogaritjen e sythave të mbyllur.  
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Përfundimi i mbylljes së sythave në 
 

 

Figura 

Sythi i fundit i mbyllur në trupin e punimit, 
si psh. në të çarë xhepi etj. nuk duket 
shumë estetik 
mënyrën tradicionale (duke kaluar sythin e 
parafundit mbi sythin e fundit).

 

 

Figura
Sythi i hirtë është i fundit i mbylljes

. 

 
Për të shmangur ndërprerjen e shtyllëz
hirtë e lëmë pa thurur dhe në vend që ta 
sythin e bardhë), e pakësojmë me sythin e zi. Pak
që sythi i zi të jetë mbi sythin e hirtë. 
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Në figurën Figura 101 tregohet 
si duket qoshja e mbylljes me 
mënyrën e përmirësuar. 

 fund të punimit   

Figura 102 

Sythi i fundit i mbyllur në trupin e punimit, 
si psh. në të çarë xhepi etj. nuk duket 
shumë estetik nqs. mbylljen e bëjmë në 
mënyrën tradicionale (duke kaluar sythin e 
parafundit mbi sythin e fundit). 

Figura 103: Figura ilustron situatën. 
Sythi i hirtë është i fundit i mbylljes 

zës ku shtrihet sythi i zi , sythin e 
ta mbyllim (duke e kaluar mbi 

me sythin e zi. Pakësimin e bëjmë të tillë 
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Figura 104  Figura 105   Figura106 
 Figura 107 

 

 

Figura 108 

Nqs. sythi i hirtë na duket i lirshëm mund ta përdredhim përpara se ti 
kalojmë sythin e zi sipër në hapin d.  
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8.3 Riparimi i punimit kur shthuret në anë

 

Figura 110 Punimi është shthurur në anë.

 
Edhe kur punimi shthuret në anë nuk është e nevojshme që të shthuren të 
gjithë rreshtat ku ka sytha të shthurur dhe të rithuren rreshtat nga e para.
Laqet e liruara ngatërrohen me njëra tjetrën dhe mund të duket e 
pamundur riparimi.  

 

Figura 111 

Por nëse i shkokolepsim laqet nga njëri tjetri 
dhe i drejtojmë atëhere punimi duhet 
si në figurë: Në ilustrim 3 sythat e anës janë 
shthurur përgjatë

 

Riparimi në anë të punimit kur ana është thurur me shkitje sythash

 
1 Punimi është bërë duke lënë pa thurur çdo syth në fillim ose fund të 
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Figura 109 

Mbyllja sipas stilit të përmirësuar.  

 

Riparimi i punimit kur shthuret në anë  

Punimi është shthurur në anë. 

Edhe kur punimi shthuret në anë nuk është e nevojshme që të shthuren të 
gjithë rreshtat ku ka sytha të shthurur dhe të rithuren rreshtat nga e para. 
Laqet e liruara ngatërrohen me njëra tjetrën dhe mund të duket e 

Por nëse i shkokolepsim laqet nga njëri tjetri 
dhe i drejtojmë atëhere punimi duhet të duket 

: Në ilustrim 3 sythat e anës janë 
shthurur përgjatë 6 rreshtave. 

Riparimi në anë të punimit kur ana është thurur me shkitje sythash 

bërë duke lënë pa thurur çdo syth në fillim ose fund të 
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rreshtit, pra për çdo dy rreshta ka nga një syth në anë. Në ilustrim 3 sythat 
e anës kanë rrëshqitur 6 rreshta me rradhë. 

Për çdo dy rreshta do të rikrijohet një syth në anë. Meqë janë shthurur 6 
rreshta, do të rithuren 3 sytha në anë mbi sythin e zi. Kurse mbi sythat 
laroshë dhe të hirtë rithurja e shtyllëzës do të kryhet si zakonisht, nga një 
syth për çdo rresht, pra 6 sytha në çdo shtyllëz të shthurur do të rithuren. 

 

 

Figura 112 

 

Ana e punimit e shthurur. 

 

Figura 113 

 

 

Me bizë kalojmë nëpër sythin e zi lakun e 
parë të liruar. Kemi rithurur kështu një syth 
të liruar 
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Figura 114 

 

Nëpër sythin e rithurur në hapin 2 kalojmë 
lakun e dytë. Vazhdojmë derisa të kemi 
rithurur të gjitha sythat e liruar mbi sythin 
e zi. 

 

Figura 115 

 

Vazhdohet me rithurjen e sythave të liruar 
mbi sythin larosh: me ndihmën e bizës 
kalohet çdo urë nëpër sythin paraardhës. 

 

Figura 116 

 

Vazhdohet me rithurjen e sythave të hirtë. 
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Figura 117 

Riparimi me kalimin e kohës nuk do të 
dallohet nga pjesa tjetër e punimit. 

 
 

Riparimi i gabimeve në anë të punimit kur çdo syth i anës është 
thurur  

1.Kur punimin e thurim pa shkarë sythat e parë apo të fundit të punimit, 
riparimi i shthurjes në anë bëhet pak më i vështirë.  

 

Figura 118 

Fiksojmë me spicë laqet e liruara, siç tregohet 
në figurë. Me ndihmën e bizës kalojmë pjesën 
e poshtme të e lakut të fundit të liruar përmes 
sythit të zi. 

 

Figura 119 
Kalojmë pjesën e sipërme të të njëjtit lak 
përmes sythit të krijuar në hapin 1. Përsërisim 
hapin 1 dhe 2. 
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Figura 120 

3. Pasi janë rithurur sythat e anës i heqim 
spicat dhe shtyllëzat e tjera të shthurura, nëse 
ka, i rithurim. 

 

 

Figura 121 

Punimi i riparuar plotësisht. Punimi në pjesën 
e riparuar duket i çrregullt por me kalimin e 
kohës do të njëtrajtësohet. 

 

9 KAPJA E SYTHAVE 

Kapja e sythave bëhet me fillin dhe shtizën e punimit, mbi një rresht të 
mbyllur sythash ose në anë të punimit. Me kapjen krijohet një rresht i ri 
sythash mbi të cilin mund të vazhdohet thurja. Mënga, bordura e qafës, e 
hapjes së kardiganit etj. mund të thuren mbi kapje sythash në vend që të 
qepen pas punimit. Kjo teknikë është më e shpejtë dhe më estetike sesa 
qepja. 

1. Punojmë në anën e mbarë. Fillojmë kapjen e sythave në të djathtë 
të punimit. Fusim shtizën midis 2 urave të para që lidhin sythat e 
mbyllur me sythat më brenda punimit. 

2. Mbërthejmë fillin me shtizën, e kalojmë përmes 2 urave dhe e 
hedhim lak mbi shtizë. 

3. Përsërisim hapat 1-2 anash sythave të mbyllur derisa mbi shtizë të 
kemi numrin e dëshiruar të sythave për të thurur bordurën, 
mëngën etj. 
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Nëse do të kapen apo jo të gjith
e punimit, sepse sythat në gjerë
lartësi. 

 

      

Figura 122    Figura 

Kapja e sythave përgjatë anës së pjerrë

 
Figura 124 
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gjithë sythat e anës varet nga pjerrtësia 
ësinë e tyre janë më të gjatë sesa në 

 

 

Figura 123 

ët. 
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Kapja e sythave për të thurur mëngë

Mëngët duhet të kenë të njëjtën gjerësi që ka dhe hapja e trikos ku do të 
futen, sepse nëse janë më të gjera do të rrudhosen, nëse janë më të 
ngushta do të deformojnë copën.  

Për të thurur mëngën kapim sythat e hapjes s
do të lihet pa kapur për thurjen e mëngës
e kanë më të shkurtër se gjerësia e sythave t

 

 
 

Nëse mënga punohet me fill më të hollë dhe shtizë më të hollë, nuk 
duhen lënë sytha pa kapur në hapjen për mëngën.
Nëse duam të thurim mëngë më të trashë me shtiza më të trasha duh
lëmë më shumë sytha pa kapur. Se sa, kjo ndryshon rast pas rasti, por 
zakonisht mjafton të lihen 1 syth në çdo 2 rreshta pa kapur. 
Nqs. thurja e hapjes së mëngës është thurje dy majtas atëhere, ndryshe 
nga rasti kur hapja është me thurje të lëmuar d
rreshta pa kapur, këtu duhet të lëmë pa kapur 1 syth në çdo dy rreshta. 

 

Figura 
kapur çdo syth i hapjes. Mënga ka dalë e 
valëzuar
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mëngët 

Mëngët duhet të kenë të njëjtën gjerësi që ka dhe hapja e trikos ku do të 
futen, sepse nëse janë më të gjera do të rrudhosen, nëse janë më të 

sythat e hapjes së mëngës. 1 në çdo 4 sytha 
e mëngës, meqë sythat e hapjes gjatësinë 

sia e sythave të mëngës. 

 

Figura 125 

Në figurën në të majtë, është 
kapur çdo syth i anës. Si rezultat 
mënga ka dalë shumë e gjerë dhe 
duket e valëzuar. 
 

 

Figura 126: Në çdo 4 rreshta një 
syth është lënë pa kapur. 

Nëse mënga punohet me fill më të hollë dhe shtizë më të hollë, nuk 
duhen lënë sytha pa kapur në hapjen për mëngën. 
Nëse duam të thurim mëngë më të trashë me shtiza më të trasha duhet të 
lëmë më shumë sytha pa kapur. Se sa, kjo ndryshon rast pas rasti, por 

1 syth në çdo 2 rreshta pa kapur.  
Nqs. thurja e hapjes së mëngës është thurje dy majtas atëhere, ndryshe 
nga rasti kur hapja është me thurje të lëmuar dhe linim 1 syth në çdo 4 
rreshta pa kapur, këtu duhet të lëmë pa kapur 1 syth në çdo dy rreshta.  

Figura 127 Në figurën në të majtë është 
kapur çdo syth i hapjes. Mënga ka dalë e 
valëzuar 
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Figura 128  
Në figurën djathtas është kapur një syth 
në çdo 2 rreshta. 

 
Nëse hapja e sqetullës është thurur me motiv tjetër nga thurja e lëmuar 
dhe thurja dy majtas, rregullat më lart nuk vlejnë. Në këtë rast duhet të 
masim gjatësinë e hapjes së sqetullës dhe të llogarisim numrin e sythave 
të nevojshëm për të pasur këtë gjatësi. Kapim këtë numër sythash në 
hapjen e sqetullës. Nëse duhet të lëmë një numër sythash pa kapur, këto i 
lëmë pa kapur në intervale të rregullta. 

 

10 BORDURAT 

 
Sythat e veshjes qe ndodhen në anët e saj (psh. fundi i bluzës, i mëngës 
etj.) i nënshtrohen forcave më të mëdha fizike dhe për pasojë me kalimin 
e kohës deformohen më shpejt se pjesa tjetër e veshjes, prandaj për të 
rritur jetëgjatësinë e veshjes dhe ruajtur bukurinë e saj i jepet rëndësi të 
veçantë thurjes së bordurave të veshjeve. 
 
Sythat e bordurave të veshjes nuk duhet të jenë thurur lirshëm. Gjithashtu 
ato nuk duhet të thuren shumë shtrënguar për të mos penguar veshjen e 
trikotazhit. 
Që bordura të jetë më e fortë sythat e fundit të copës nuk duhet të jenë në 
anë të veshjes. Kjo arrihet ose duke e kthyer bordurën më dysh ose duke 
thurur rreshtat e parë të bordurës me thurje të lëmuar.  
Thurja e lëmuar ka aftësinë të përdridhet. Thuren aq rreshta sa duhen qe 
sythat e rreshtit të parë të fshihen nga brenda përdredhjes. Fshehja e tyre 
brenda përdredhjes i ruan nga deformimi i parakohshëm. Sythat e rreshtit 
të parë këshillohet të thuren lirshëm në këtë rast, qe të lejojnë përdredhje 
të bollshme. Nëse bordurën e dëshirojmë dhe elastike mbi thurjen e 
lëmuar thurim disa rreshta llastik. 
Bordura e përdredhur është shumë më jetëgjatë se llojet e tjera të 
bordurave.  
Më poshtë ka veshje të thurura me këtë lloj bordure.  
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Figura 129 

 

 

Figura 130 

 
Gjithsesi kjo lloj bordure shpesh 
konsiderohet si jo shik, më e 
përshtatshme për veshje shtëpie. 

Një problem tjetër me bordurën e 
përdredhur është që kur është bordurë 
bluze, në pjesën e prapme sheshohet nga 
të ulurit.  

 

10.1 Motive thurjeje që nuk përdridhen 

Bordurat thuren shpesh me motive thurjeje që nuk përdridhet. Llojet 
kryesore të thurjeve që nuk përdridhen janë:  

 

Thurja dy majtas   

Figura 131 

 

Kur punojmë me dy shtiza thurim mbarë çdo 
rresht. Kurse kur punojmë në rreth (me 
komplet 4-5 shtizash ose me shtiza rrethore) 
thurim mbarë një rresht mbrapsht rreshtin 
vijues. 
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2. Thurja llastik  

Figura 132 

Në komplet 2 shtizash: rreshti 1: *thurim 1 
syth mbarë, një mbrapsht*, e përsërisim deri në 
fund të rreshtit; rreshti 2: *thurim 1 syth 
mbrapsht, 1 mbarë*, e përsërisim deri në fund 
të rreshtit. Në vijim përsërisim rreshtin 1. dhe 
2. . 
Thurja në komplet 4-5 shtizash: në çdo rresht 
*thurim 1 syth mbarë, 1 mbrapsht *, e 
përsërisim. 

Kjo quhet thurje lastik 1+1. Thurja llastik 
mund të jetë dhe 2+2, 3+3. Është 2+2 kur 
thurim *2 sytha mbarë, 2 mbrapsht*, e 
përsërisim. 

 

 

Thurja oriz 

Figura 133 

Në komplet me dy shtiza:  *thurim 1 syth 
mbrapsht, një mbarë* përsërisim në çdo rresht.  

 
Në komplet me 4-5 shtiza: 
rreshti 1: *thurim 1 syth mbrapsht, 1 mbarë*  
rreshti 2: *thurim 1 syth mbrapsht, 1 mbarë*  

 

Thurja myshk  

Figura 134  

 

Në komplet me 2 shtiza, 
rreshti 1: *thurim 1 syth mbrapsht, 1 mbarë*, 
përsërisim 
rreshti 2: *thurim 1 syth mbarë, një mbrasht* 
përsërisim 
rreshti 3: njësoj si rreshti 2 
rreshti 4: njësoj si rreshti 1 

Përsërisim 4 rreshtat 
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Thurja myshk parë nga përpar punimit

Kurse në komplet me 4
rreshti 1: *thurim 1 syth mbrapsht, 1 mbarë * 
rreshti 2: njësoj si rreshti 1
rreshti 3: *thurim 1 syth mbarë, 1 mbrapsht*
rreshti 4: njësoj si rreshti 3

 

 

10.2 Bordurat e kthyera më dysh 

. 
Figura 135 

Bordura më e hasur në veshje është bordura me thurje llastik dhe e kthyer 
më dysh. Thuren llastik dy herë aq rreshta sa 
më dysh dhe fiksohet në pjesën e brendshme t
del i trashë duke përballuar kështu me leht

56 

Thurja myshk parë nga përpar punimit 

Kurse në komplet me 4-5 shtiza thurja bëhet, 
rreshti 1: *thurim 1 syth mbrapsht, 1 mbarë *  
rreshti 2: njësoj si rreshti 1 
rreshti 3: *thurim 1 syth mbarë, 1 mbrapsht* 
rreshti 4: njësoj si rreshti 3 

 

bordura me thurje llastik dhe e kthyer 
aq rreshta sa ka bordura. Bordura kthehet 

brendshme të veshjes. Fundi i veshjes 
shtu me lehtësi amortizimin nga koha.  



57 
 

 

Figura 136: Kjo triko ka bordurë të 
dyfishtë llastik 

 

Bordura e thyer më dysh del e trashë. Nëse dëshirojmë një bordurë më të 
hollë veprohet kështu: thuren pak rreshta me thurje të lëmuar pastaj 
vazhdohet me thurjen llastik. Përthyhet dhe fiksohet nga brenda thurja e 
lëmuar.  

 

Figura 137: Dorashka është filluar me disa rreshta 
punim të lëmuar, i cili është fiksuar në pjesën e 
brendshme. Më pas është punuar me thurje llastik. 

 

 

Një lloj tjetër bordure e kthyer më dysh është 
bordure pikot: 

Thuren disa rreshta të lëmuar. Rreshti ku do të 
kthehet bordura thuret “dy sytha bashkë, filli 
sipër”. Punimi përdridhet vetë gjatë këtij rreshti, 
prandaj në gjatësinë e tij bëhet kthimi nga brenda i 
punimit. Kur punohet nga lart-poshtë këto veprime 
kryhen në rradhë të kundërt.  

Figura 138: Bordurë e dyfishtë pikot 
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Bordurë tjetër e kthyer më dysh: Thuren disa 
rreshta me thurje të lëmuar, thuret një rresht me 
sytha mbrapsht, pastaj disa rreshta të tjerë të 
lëmuar. Trikotazhi ka prirjen të përdridhet përgjatë 
rreshtit me sytha mbrapsht.  

Figura 139: Rreshti i përthyerjes së bordurës së 
dyfishtë të kapeles është thurur me sytha të 
prapmë. 

 

Për të zvogëluar trashësinë e bordurës pjesa e brendshme mund të thuret 
me pe më të hollë 

. 

 

Figura 140: Figura tregon pjesën e 
brendshme të një bordure të dyfishtë 
bluze, e thurur me pe më të hollë se 
bluza, madje dhe me një mesazh 
urimi. 

 

 

Fiksimi nga brenda i bordurave  

Ka dy mënyra për fiksimin nga brenda të bordurave: me qepje ose me 
thurje. 

Me thurje 

Sythat në rreshtin e parë të bordurës thuren me sythat në rreshtin e fundit 
të bordurës. Hapat që ndiqen: 
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Figura 141 

 

Thurim bordurën deri në dyfishin e 
lartësisë së dëshiruar, në ilustrim 
tregohet një bordurë llastik. Filli 
punues qëndron në të djathtë. 

 

 

Figura 142 

Kalojmë një shtizë në sythat e rreshtit 
të parë. 

Figura 143 

Përdorim një shtizë të tretë ose gjilpërë 
për të thurur bashkë dy rreshtat. 
 

Figura 144 

Rreshti bashkues tregohet me të 
bardhë, rreshti i parë i punimit me 
ngjyrë të zezë, rreshtat e tjerë tregohen 
me ngjyrë hiri. 
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Figura 145: Rezultati 
 

 

Figura 146 

 
Përmes bordurës së kthyer mund të 
kalojmë një ushkur ose llastik. Kjo 
është shumë praktike sidomos për 
veshje të përditshme. 

 

Kjo bordurë e fiksuar në këtë mënyrë ka tendencë të përdridhet, prandaj 
është më e përshtatshme për veshje në formë tubi të ngushtë si psh. 
çorape, mëngë etj. . 
 

Fiksimi i bordurës së dyfishtë me qepje 

Fiksimi i bordurës së dyfishtë me thurje nuk është gjithmonë i mundur, si 
psh. kur bluza thuret nga lart poshtë. Ose për bordurat e kopsave 
teknikisht nuk është i mundur fiksimi i bordurës me thurje. 

 
Figura 147 

Gjithashtu kur pjesa e brendshme e bordurës ka 
ngjyre tjetër, sepse është thurur me fill tjetër 
më të hollë për ta holluar, atëhere fiksimi me 
thurje nuk rekomandohet, sepse ngjyra e 
ndryshme e pjesës së brendshme të bordurës do 
të bëhet e dukshme në sipërfaqe te punimit dhe 
do të prishë estetikën e tij. Kjo ilustrohet në 
figurën ngjitur. Ngjyra e zezë e pjesës së 
brendshme dallohet në sipërfaqe të punimit. 
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Arësyeja e fundit dhe më e rëndësishmja për ta fiksuar bordurën e 
dyfishtë me qepje, është që fiksimi me thurje i jep tendencë të përdridhet.  

 

Figura 148 

Në ilustrim bordura është përthyer dhe 
tregohet qepja në anën e pasme të 
punimit. Përdoret pe me ngjyrë sa më të 
afërt me të punimit. Gjilpëra kalohet 
përmes sythave të rreshtit të parë, më tej 
përmes fillit të barqeve të sythave të 
rreshtit pas të cilit do të bëhet qepja. Kemi 
kujdes në tensionimin e fillit që qepja mos 
të krijojë gropëza në pjesën e mbarë të 
punimit 

Figura 149 

Majtas peu i qepjes ka ngjyrë tjetër nga 
punimi. Djathtas peu ka ngjyrë të njëjtë 
me punimin dhe nuk dallohet. 

 

 

Prirja e bordurës për tu përdredhur është më e vogël kur qepja e pjesës së 
brendshme bëhet pak më lartë (një rresht) mbi thurjen llastik ose dy 
majtas të bordurës.  

10.3 Bordurat e qafave 

Ana e qafës duhet thurur me kujdes sepse bie në sy. Nqs. pakësimet ose 
shtimet (në varësi të cilit drejtim është thurur trikoja) për formimin e 
qafës janë bërë mu në anë të punimit ana e punimit do të jetë me gropëza 
e të dala të vogla dhe thurja e bordurës së qafës do të vështirësohet. 
Prandaj pakësimet (ose shtimet) bëhen dy ose më shumë sytha brenda 
anës së punimit. 

Qafat e rrumbullakëta  
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Pasi qepet njëri sup, thuret bordura e qaf
supi tjetër.  

Nqs. do të bëjmë supe te kopsitshme at
prapme e qafës thuren veçmas. 

Nqs. bordura e qafës nuk do të qepet dhe do t
thurim me komplet shtizash 4-5çe dhe t
së saj.  

 

Figura 

Sythat e kurrizit dhe të hapjes 
horizontale të qafës i lëmë pa mbyllur 
dhe i kalojmë në shtizë rezervë,
paramandë.

 

 

Figura 

Kapen sythat e anës së qafës dhe thuret 
bordura
me punimin nga ana e mbarë, që të 
shikojmë qartë.

 

 
 

Nqs. kapen për thurje më shumë sytha se
madhe, do të rrijë e lëshuar, nëse do të
jetë e vogël dhe do të shformojë anën e punimit duke e shtr
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ri sup, thuret bordura e qafës së rrumbullaktë, pastaj qepet 

supe te kopsitshme atëhere bordura e përparme dhe e 

qepet dhe do të jetë e mbyllur atëhere e 
5çe dhe të dy supet i qepim përpara thurjes 

Figura 150 

Sythat e kurrizit dhe të hapjes 
horizontale të qafës i lëmë pa mbyllur 
dhe i kalojmë në shtizë rezervë, ose 
paramandë. 

Figura 151 

Kapen sythat e anës së qafës dhe thuret 
bordura. Kapja e sythave në shtiza bëhet 
me punimin nga ana e mbarë, që të 
shikojmë qartë. 

sytha se duhet bordura do të dalë më e 
ë kapen më pak sytha, bordura do të 

n e punimit duke e shtrënguar. 
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Figura 152: Bordura është thurur me 
më shumë sytha seç duhet dhe ka dalë 
e valëzuar. 

 

Figura 

B
anë të punimit janë

Nqs. bordurën e thurim me shtizë të të
punimin, atëhere përgjatë anëve të pjerr
sytha pa kapur.  

Kur pjerrësia e anës nuk është shumë 
pa kapur, ose 1 syth në 6 rreshta për an
anën horizontale kapim çdo syth. 

Nqs. bordurën e qafës e thurim me shtiz
thurur punimin, kapim çdo syth në an
sytha pa kapur. Kjo sepse sythat e thurur me shtiz
vogël do të jenë më të vegjël.  

Edhe sythat në fundin horizontal të bordur
sythat e bazamentit, por kjo kundërbalancohet nga sythat e

 

Bordura e qafës mund të thuret dhe veçmas punimit dhe t

Qepja kryhet njësoj siç e kemi shpjeguar n
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Figura 153:  

Bordura është e vogël dhe rreshtat në 
anë të punimit janë shformuar. 

ë njëjtës madhësi me atë që thurëm 
pjerrëta të qafës duhet të lëmë 1 në 4 

 e theksuar lihet 1 syth në 5 rreshta 
r anë akoma më pak të pjerrët. Në 

s e thurim me shtizë me numër më të vogël seç kemi 
anë të qafës. Nuk ka nevojë të lëmë 

Kjo sepse sythat e thurur me shtizën me numër më të 

bordurës do të jenë më të vegjël se 
rbalancohet nga sythat e anës. 

thuret dhe veçmas punimit dhe të qepet me të.  

iç e kemi shpjeguar në kapitullin për qepjen. 
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Figura 154   Figura 155

Qafat V  

Qafa V ka formën V në pjesën e përparme.
sigurojmë në karficë ose paramandë dhe formojm
pakësuar çdo disa rreshta. 

Pakësimet bëhen dy ose më shumë sytha brenda an

 

Figura 156 

Dy anët e qafës mund të punohen dhe nj
e secilës anë thuren gjithmonë mbarë. 

Pasi është formuar qafa do të thuret bordura. Bordura mund t
veçmas ose thuret pas qafës duke kapur sythat e an
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155: Qafë e rrumbullakët 

rparme. Sythin e qendrës së qafës e 
dhe formojmë dy anët e qafës duke 

sytha brenda anës së punimit. 

punohen dhe njëkohësisht, me dy tura. Dy sythat 
.  

thuret bordura. Bordura mund të thuret 
s duke kapur sythat e anës së qafës. 
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Figura 157 

Pakësimet për formimin e qafës janë bërë 1 në çdo 
4 rreshta, pjerrësia është e madhe, prandaj në çdo 5 
rreshta është lënë 1 syth pa kapur. 

 

 
Nqs. pakësimet bëhen çdo rresht ose çdo 2 rreshta mund të lëmë pa kapur 
1 në 6 sytha, ose nëse bordura del e vogël, kapim çdo syth të anës së 
pjerrët. 

Kur përdorim shtizë më të vogël për të thurur bordurën, dhe pakësimet 
janë bërë një në çdo 6 rreshta ose më rrallë, kapim çdo syth të anës, sepse 
gjerësia e sythave të thurur me shtizë më të vogël është pothuaj sa 
gjatësia e sythave të thurur me shtizën më të madhe. 

Kur pakësimet janë të shpeshta, pjerrësia e anës është më e vogël, dhe 
bordurën e thurim me shtiza më të vogla se trupin, do të duhet të shtojmë 
sytha në bordurë. Masim gjatësinë e njërit krah të V-së dhe llogarisim sa 
sytha duhet të ketë bordura që të ketë këtë gjatësi. Pasi kemi kapur çdo 
syth të V-së, thurur rreshtin e parë të bordurës, shtojmë në rreshtin e dytë 
në intervale të rregullta numrin e nevojshëm të sythave për të arritur 
gjatësinë e kërkuar të bordurës. 

Nëse i kemi qepur supet, thurim bordurën me set 4-sh shtizash.  

Pakësojmë nga një syth në të majtë dhe të djathtë të sythit në qendër, me 
shmangje majtas dhe djathtas.  
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    Figura 158    Figura 

Figura 161  Figura 162 

Bordurën mund ta lëmë me funde katrore dhe njërin nga fundet
mbi tjetrin 

Qafat katrore 
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Figura 159  Figura 160 

  

Bordurën mund ta lëmë me funde katrore dhe njërin nga fundet e qepim 
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Figura 

Bordura thuret 
pasi supet janë q
punimit kapen në shtiza: n
horizontal të punimit kapet çdo syth
anët vertikale 1 në çdo 4 sytha lihen pa 
kapur.
rresh, anash sythit të cepit pakësohet nga 
një syth, me shmangje majtas dhe 
djathtas. 

 

 

Udhëzime të tjera për qepjen e qafave: 

Nqs. bordura është bërë me thurje llastik edhe mbyllja e saj duhet b
dukë thurur llastik. Kjo bëhet që të ruhet elasticiteti

Nqs. qafa thuret veçmas dhe qepet pas punimit duhet pasur kujdes q
qepja të mos bëhet shumë e shtrënguar (se si arrihet kjo shikoni kapitullin 
për qepjen) që mos të pengohet veshja e trikos.

Çfarë përshkruam janë të vlefshme dhe p
cilat i thurim me komplet 4 shtizash, ose me 2 shtiza t
sup është thurur.  

Duhet pasur kujdes në qepjen e bordur
gjatë veshjes. 

Kur thurim golf: pasi kemi thurur 1/3 e golfit shtojm
intervale të rregullta në një rresht. Kjo e zgjeron golfin dhe e b
bollshëm. Vrimat e shtimeve në rreshtin ku 
dallohen sepse do të jenë poshtë golfit.

10.4 Bordura e hapjes së kardiganit

67 

Figura 163 

Bordura thuret me komplet shtizash 5-çe 
pasi supet janë qepur. Sythat e anës së 
punimit kapen në shtiza: në fundin 
horizontal të punimit kapet çdo syth, në 
anët vertikale 1 në çdo 4 sytha lihen pa 
kapur. Gjatë thurjes së bordurës, në çdo 
rresh, anash sythit të cepit pakësohet nga 
një syth, me shmangje majtas dhe 
djathtas.  

r qepjen e qafave:  

me thurje llastik edhe mbyllja e saj duhet bërë 
ruhet elasticiteti i bordurës.  

Nqs. qafa thuret veçmas dhe qepet pas punimit duhet pasur kujdes që 
nguar (se si arrihet kjo shikoni kapitullin 

pengohet veshja e trikos. 

vlefshme dhe për modelet e tjera të qafave, të 
thurim me komplet 4 shtizash, ose me 2 shtiza të shkurtëra pasi një 

qepjen e bordurës nëse kjo do të kthehet më dysh 

r thurim golf: pasi kemi thurur 1/3 e golfit shtojmë disa sytha në 
rresht. Kjo e zgjeron golfin dhe e bën më të 

rreshtin ku është shtuar nuk do të 
golfit. 

kardiganit  
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Ka disa mënyra për punimin e bordurës së kardiganit (triko e hapur 
përpara). Bordura mund të thuret si vazhdim i trikos, zakonisht me një 
thurje që nuk përdridhet si psh. thurje dy majtas, ose thurje llastik. Ose 
bordura mund të thuret pas sythave të kapur të hapjes së trikos. Mënyra e 
tretë është të thuret veçmas dhe të qepet pas hapjes së trikos. 
Kur bordura thuret me kapje sythash në anë ajo mund të dalë më e gjatë 
ose më e shkurtër se trikoja. 

 

 

 
  

 

 

Figura 164 
Bordura ka dalë 
më e gjatë seç 
duhet, prandaj 
është e valëzuar. 

Figura 165 Fundi i 
bordurës varet 
sepse është tepër e 
gjatë. 

Figura 166 
Bordura është 
bërë me më pak 
sytha seç duhet, 
prandaj 
mblidhet. 

Figura 167 

Nqs. bordura thuret me të njëjtën shtizë si punimi, që të dalë po aq e gjatë 
sa ana e punimit, një në çdo 4 rreshta të anës lihen pa kapur. Mbi to 
thuret bordura. 

Nqs. përdorim shtizë më të hollë për thurjen e bordurës, çdo syth të anës 
e kapim.  

Pas kapjes së sythave të anës thurim bordurën, me vrima nëse trikoja do 
të ketë kopsa, dhe me pjerrësi në pjesën e sipërme nëse qafa do të jetë e 
rrumbullakët.  
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Kur qafa do të jetë e rrumbullakët bordurën e thurim të pjerrët në fundin 
e sipërm, dukë shtuar 1 syth në çdo fund rreshti. Bordura e qafës thuret e 
pjerrët në fundin e poshtëm, duke shtuar 1 syth në çdo rresht. 

  

 
Figura 168       Figura 169 

Bashkojmë bordurën e kopsave me bordurën e qafës.  

 

 

 

Figura 170: Mënyrë tjetër është që të thurim 
bordurën e qafës një herë, pa shtuar sytha në 
fund, pra fundi i qafës ka formë 
drejtkëndëshi, jo trekëndëshi 

 

 

Figura 171 

Bordurën e thurim mbi hapjen e bluzës dhe 
bordurën e qafës, pasi kemi kapur sythat. 
Bordura bëhet në formë drejtkëndëshi në cep, 
pra nuk shtojmë sytha në fundin e sipërm të 
saj. 

 

 

Nqs. qafa është në formë V-je bordurën e kopsave e thurim duke shtuar 
në fundin e sipërm nga një syth në çdo 2 rreshta. Pra nuk shtojmë 1 syth 
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në çdo rresht si në rastin kur qafa është e rrumbullakët, sepse këndi i 
bashkimit nuk do të jetë kaq i fortë.  

Bordura mund të thuret dhe më njësh, duke kapur në shtizë sythat e 
hapjes së trikos dhe të qafës. Meqë rreshti do të jetë shumë i gjatë 
punojmë me shtiza rrethore (me kabëll nejloni).  

 

 

Figura 172 

 

Një mënyrë tjetër është thurja e bordurës së 
kardiganit dhe bordurës së qafës si një bordurë e 
vetme dhe qepja e saj pas hapjes së trikos. Në 
llogaritjen e gjerësisë së bordurës duhet pasur 
parasysh se një shtyllëz me sytha do të zhduket 
për shkak të qepjes.  

 

 

Figura 173 

Bordura e thurur veçmas dhe për së gjati duhet 
thurur shtrënguar sepse meqë i ka rreshtat e 
shkurtër tendenca është që të thuret lirshëm dhe 
mund të dalë më e gjatë se trikoja.  
Kur bordura duket se është mjaftueshëm e gjatë 
fillojmë qepjen e saj, por pa e mbyllur, sepse 
mund të duhet të thurim rreshta shtesë nëse nuk i 
mjafton gjatësia. 

 

Figura 174  

Nqs. qafa do të jetë e rrumbullakët, pas sythit të 
cepit të qafës qepim 5-6 rreshta të bordurës për të 
lejuar marrjen e kthesës.  

 

 

Gjatë qepjes së bordurës pas hapjes horizontale të qafës kapërcejmë 1 në 
çdo 4 sytha të qafës. 
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Në hapjen vertikale të qafës qepet çdo rresht.  
 
Kur jaka është V dhe qepim bordurën e thurur veçmas rekomandojmë që 
gjatë pjerrësisë së jakës 1 në çdo 5 rreshta të lihet pa qepur. 

Nëse bordura është thurur me shtiza më të holla, rreshtat i ka më të 
shkurtër se rreshtat e trikos, prandaj gjatë qepjes 1 në 4 rreshta të 
bordurës lihet pa qepur. 

Vrimat e kopsave 

Vrimat e kopsave dhe kopsat duhet të jenë të një madhësie të 
përshtatshme për trashësinë e perit të punimit. Nqs. peri është i hollë 
vrima e madhe e kopsës do e dëmtojë punimin kurse kopsa të vogla në 
punim të trashë nuk mbajnë.  
Vrima e kopsës ka tendencë të zmadhohet me kalimin e kohës prandaj 
duhet bërë sa më e vogël. 
 
 

 

Figura 175 Në vendin ku do të 
jetë vrima thurim dy sytha 
bashkë, kalojmë fillin lak sipër 
shtizës; ose kalojmë fillin lak 
sipër shtizës pastaj thurim 2 
sytha bashkë. Në rreshtin tjetër 
lakun e hedhur e thurim, pra 
shtojmë një syth mbi sythin e 
mbyllur në rreshtin e parë.  

 

 
Vrimën e kopsës është mirë ta vendosim të paktën një gjerësi butoni larg 
anës sepse në veshje butoni anon drejt anës së bordurës. 
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Figura 176  

Vrimat e kopsave 
zakonisht bëhen në rreshtin 
e mesit të bordurës, në 
largësi të barabarta nga 
njëri tjetri. 

Figura 177  

Nqs. qafa do të 
jetë e 
rrumbullakët 
vrima e kopsës 
bëhet sa më afër 
majës, sepse nqs. 
do të jetë shumë 
poshtë, qafa do të 
varet. 

Figura 178  

Kur jaka është në formë V-je 
butoni duhet të jetë në fillim të 
formës V. 

Nqs. vrima e kopsës del shumë poshtë mund të vihet sustë mashkull-
femër për të mbajtur qafën. 
Me qëllim që vrimat të vendosen barazlarguar nga njëra tjetra mund të 
ndryshojmë largësinë e vrimes më afër fundit të bluzës, mjafton që kjo të 
mos bjerë mu në fund. 

Përpara qepjes së kopsave shenjojmë vendin ku do të qepen. 

Vrimat e kopsave për gratë duhen bërë në anën e majtë të punimit, kurse 
për burrat në anën e djathtë të punimit.Kur e kemi të veshur trikon, 
vrimat janë në të djathtë tonë (për gratë). 

Qepja e bishtave 
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Figura 179 

Kur bishti bie në anë të punimit e 
kalojmë me gjilpërë përgjatë rreshtit 
të sythave të qepur dhe i presim 
fundin e mbetur jashtë.Nëse janë dy 
bishta, bishtin tjetër e kalojmë me 
gjilpërë në drejtimin e kundërt.  

 
 

11 XHEPAT 

Xhepat mund ti thurim si vazhdim i veshjes ose ti thurim veçmas dhe ti 
qepim më pas. Xhepin mund ta pozicionojmë afër anës së trikos ose në 
anë të trikos. Hapja e xhepit duhet të jetë e pozicionuar në një pozicion të 
përshtatshëm për futjen e duarve. Xhepa mund të vendosen dhe në pjesën 
e sipërme të trikos.  
 

 

 

Figura 180 

Vendin ku do të vendoset xhepi e 
shënjojmë me pe me ngjyrë kontrastuese 
ose me spica. Nëse do të ketë xhepa në të 
dy anët gjatë shenjimit duhet të kujdesemi 
që pozicionimi të jetë identik në të dy 
anët. 

 

Figura 181 

Fundi i xhepit duhet të vendoset 
horizontalisht dhe kjo arrihet më lehtë 
duke kapur sythat e rreshtit të shënjuar 
dhe thurur xhepin mbi to.  
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Figura 182 

Qepjen e xhepit pas veshjes e bëjmë 
njësoj siç kemi shpjeguar në kapitullin për 
qepjen. Kur hedhim rreshtin e parë të 
xhepit ose kur bëjmë mbylljen e fundit të 
rreshtit të lemë një bisht të gjatë dhe me 
këtë bëjmë qepjen. 

Një mënyrë tjetër qepjeje të xhepit është 
me thurje duplikatë  

Figura 183 

Qepja e xhepit të thurur veçmas me thurje 
duplikatë. 

 

Një metodë tjetër qepjeje: 

Figura 184 

Kalojmë shtiza nëpër sythat e çdo dy 
rreshtave përgjatë vendosjes vertikale të 
xhepit dhe nëpër sythat e çdo shtyllëze 
përgjatë vendosjes horizontale të xhepit.  

 

Figura 185 

Vendosim xhepin në pozicion dhe me 
qepjen “thyerje për fundi” qepim çdo një 
syth të xhepit me çdo një syth në shtizë. 

 

Figura 186 
 

Xhepi mund të thuret dhe si vazhdim i 
veshjes. Thurim punimin deri në rreshtin 
ku do të jetë hapja e xhepit. Kalojmë në 
shtiza ndihmëse sythat anash xhepit. 
Thurim numrin e rreshtave të nevojshëm 
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për thellësinë e xhepit dhe i kalojmë në 
shtizë ndihmëse. 

 

Figura 187  

Pasi përfundojmë thurjen e xhepit, 
kalojmë sythat e hequra mënjanë si dhe 
sythat e xhepit në një shtizë dhe 
vazhdojmë me thurjen. 

Gjatësia e veshjes së brendshme të xhepit 
duhet të jetë sa dyfishi i thellësisë së 
kërkuar të xhepit.  

 

Figura 188 

Në anën e mbrapme qepim anët e xhepit 
bashkë.  

 
Figura 189 

Mbi hapjen e xhepit mund të thurim 
bordurë.  
 

Figura 190 

Kapim me shtizë sythat e rreshtit qe 
shtrihet mbi gojën e xhepit dhe thurim 
mbi to bordurën e xhepit. Qepim 
bordurën pas punimit 
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Figura 191 

Xhepi i parë nga brenda  

 

 

Që xhepi të mos jetë i trashë mund ta thurim me fill më të hollë se 
punimin. Megjithatë, thurjen e xhepit e bëjmë me të njëjtat shtiza që 
thurëm punimin. 

Nga ana e mbrapme e punimit e hekurosim xhepin veçmas punimit që të 
sheshohet mirë. 

Një mënyrë tjetër për të bërë xhep horizontal është të bëjmë një vrimë 
kopse të gjatë sa goja e xhepit, të thurim xhepin veçmas dhe ta qepim pas 
punimit.  

Xhepi me gojë vertikale 

 

Figura 192 

Thurim punimin deri në vendin ku do të 
hapet xhepi, kalojmë sythat që nuk do të 
punohen në shtiza ndihmëse. Thurim anën e 
punimit në të djathtë të gojës së xhepit derisa 
të mbërrijmë në majë të xhepit. I kalojmë 
sythat e thurur në shtizë ndihmëse 

 

 

Figura 193 

Thurim anën e punimit në të majtë të xhepit 
derisa të mbërrijmë në majë të xhepit. 
Thurim po aq rreshta sa thurëm për anën e 
djathtë minus një rresht. Hedhim gjithë sythat 
e lirë në një shtizë dhe vazhdojmë punimin e 
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veshjes. 

 

 

 

Figura 194 

Kapim në shtizë sythat përgjatë gojës së 
xhepit dhe thurim bordurën e xhepit. 
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Qepim bordurën në anët e saj. Thurim veshjen e brendshme të xhepit dhe 
e qepim nga brenda veshjes vetëm në pjesën e bordurës 
 
Goja e xhepit mund të bëhet dhe në anë te punimit, aty ku qepen anët me 
njëra tjetrën. Në këtë rast nuk ka nevojë që goja të thuret veçmas, mjafton 
të mos qepen anët aty ku do të jetë goja e xhepit. 

 

Figura 195: Vendosja e motiveve 
me ngjyra në veshje 

 

 

Figura 196 

Për sa i përket kapeleve kur këto 
thuren me ngjyra zakonisht thurjen 
me ngjyra e kanë në pjesën e 
poshtme,  
 

Motiv i thjeshtë 

Figura 197 

Thurja më e thjeshtë me ngjyra do 
të kishte këto veçori: 
 
* Motivi ka 2 ngjyra, një ngjyrë 
dominante dhe ngjyra e kontrastit. 
Thurja me 3 a më shumë ngjyra 
rekomandohet për thurësit më me 
eksperiencë.  
*fijet e varura mos të jenë më të 
gjata se 4-5 sytha në rastin e thurjes 
norvegjeze.  
*Nuk ka sytha të vetmuar të një 
ngjyre. 
*Pasi thuret rreshti me motivin me 
ngjyra, disa rreshta sipër tij thuren 
me një ngjyrë. Kjo i jep elasticitet 
më të mirë punimit 
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12 THURJA ME DISA NGJYRA  

Vendosja e motivit me ngjyra: Trikotazhi
trashë se trikotazhi me një ngjyrë (përjashtim nga kjo b
sepse ngjyra që nuk punohet në sipë
duhet shmangur vendosja e motiveve n
në fundin e mëngëve sepse nuk është estetik nj
Pra motivi me ngjyra duhet të vendoset n
pjesën e sipërme të tij (gjoks, supe). 
 
 
Që elasticiteti i punimit të mos pengohet nga fijet e varura, sythet duhen 
përhapur mirë në shtizë përpara fillimit t
sythat nuk duhen mbajtur ngjeshur në 
mbrapa tyre do të jetë i shkurtër për të 
trikotazhit.  
 

12.1 Thurja norvegjeze me ngjyra 

Në stilin norvegjez të thurjes me ngjyra punohet me dy fije 
“njëkohësisht”. 
Fijet duhen mbajtur në dorë në mënyr
dhe qe filli i ngjyrës me të cilën nuk punohet 
prapa shtizës së djathë, kështu nuk do të duket në pjesën e përparme të 
punimit. 
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motivit me ngjyra: Trikotazhi i punuar me ngjyra ështe më i 
rjashtim nga kjo bën thurja mozaik), 
ërfaqe varet prapa punimit. Prandaj 

duhet shmangur vendosja e motiveve në pjesën e poshtme të trikove dhe 
estetik një mes dhe mëngë të trasha. 

vendoset në gjithë trupin e punimit ose në 

mos pengohet nga fijet e varura, sythet duhen 
rpara fillimit të thurjes me ngjyrën tjetër. Pra 

 shtizë sepse atëhere filli i varur 
 lejuar tendosjen normale të 

 

thurjes me ngjyra punohet me dy fije 

nyrë të tillë që të mos pengohet puna 
n nuk punohet për momentin të mbetet 

shtizës së djathë, kështu nuk do të duket në pjesën e përparme të 

 

Figura 198 
Me qëllim që ngjyrat të mos 
kokolepsen i kalojmë njërën 
sipër kurse tjetrën poshtë 
gishtit të mesit , siç tregohet në 
figurë.  
 

 

Figura 199 
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Figura 200  

Pulqeri mund të përdoret për të 
veçuar fijet nga njëra tjetra dhe 
për të nxjerrë në zonën e punës 
fijen e duhur.  

 

 

Kur motivi për tu thurur ka pak a shumë të njëjtën dendësi për të dy 
ngjyrat, thurja me 2 ngjyra, me një dorë, përparon më shpejt sepse fijet 
harxhohen me të njëjtën shpejtësi dhe nuk ka nevojë të vazhdueshme për 
të rregulluar tensionimin e tyre. Kur thuret me dy duar ky problem nuk 
është sepse secila dorë rregullon tensionin e fijes që mban. 

 

Figura 201 

 

 

Nuk rekomandohet thurja e 
shtyllëzave të gjata me të njëjtën 
ngjyrë sepse për shkak të fijeve të 
varura punimi do të duket i valëzuar 
përgjatë kollonave të ngjyrave të 
ndryshme, pra nuk do të ketë 
tensionim të njëjtë në të gjithë 
sipërfaqen e tij. 
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Figura 202 

Thurja norvegjeze me dy ngjyra 
duke përdorur të dy duart  

Njëra ngjyrë thuret me dorën e 

majtë kurse ngjyra tjetër thuret 

me dorën e djathtë.  

 

  

Nëse nuk jeni praktikuar mirë në përdorimin e të dy duarve për të thurur, 
atëhere përdorni dorën me të cilin thurni më me lehtësi për ngjyrën 
dominuese, dhe dorën më të ngathët për ngjyrën kontrastuese. Duhet të 
keni kujdes në tensionimin e fijeve që fijet e varura të mos pengojnë 
elasticitetin e punimit. Nëse punoni shumë shtrënguar fijet e varura do të 
pengojnë punimin të zgjerohet gjatë veshjes.  
 
Zakonisht përdoren vetëm dy ngjyra në një rresht, por ka modele që 
kërkojnë 3 ose 4 ngjyra në rresht. Në këtë rast mund të kombinohet 
teknika norvegjeze me teknikën mozaik (shiko kapitullin përkatës për 
thurjen mozaik) të thurjes me ngjyra. Pra thurim me dy ngjyra në një 
rresht, kurse sythat ku kërkohet ngjyra e tretë dhe e katërt i marrim nga 
rreshti më poshtë.  
Thurja me 3 ngjyra mund të bëhet me disa mënyra: të tri ngjyrat me 
dorën e majtë; të tri ngjyrat në dorën e djathtë; ose 2 ngjyra në njërën 
dorë dhe ngjyra e tretë në dorën tjetër. 
 
Kur thuret me tri fije në rresht është e pamundur të mos kokolepsen fijet, 
prandaj çdo disa sytha duhet pushuar puna dhe shkokolepsur fijet. Më 
poshtë ilustrohet se si mund të mbahen tre fijet në dorë.  

 
Fijet e varura  
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Figura 203 

Ngjyra që nuk përdoret varet 
prapa sythave, në pjesën e 
prapme të punimit. Nqs. psh 
në një punim me ngjyrë të 
zezë dhe të bardhë në pjesën 
e përparme të punimit thurim 
5 sytha të bardhë, pas këtyre 
varet filli i zi 5 sytha i gjatë. 
Këshillohet që fija e varur të 
mos jetë më e gjatë se 5 
sytha. Fijet e varura më të 
gjata se 2 cm mund të 
dobësojnë tensionimin e 
punimit si dhe të ngatërrojnë 
gishtat nëpër to. Janë 
sidomos problematike në 
veshjet për fëmijë. 

 
Nëse modeli i veshjes kërkon thurje me disa ngjyra ku do të thuren më 
shumë se 15 sytha me të njëjtën ngjyrë, atëhere për shkak të krijimit të 
fijeve të varura të gjata, këto lloj modelesh këshillohen të thuren me 
thurjen intarsia.  
 
Për të penguar varjen e lirshme të fijeve të varura të gjata bëhet bllokimi i 
tyre me fijen e ngjyrës tjetër gjatë thurjes.  
Kjo bëhet si vijon: 

 

Figura 204 

Hapi 1. Pasi kemi thurur 
2 sytha me ngjyrën e 
bardhë, fusim shtizën në 
sythin e tretë, kalojmë 
fijen e varur të zezë mbi 
shtizën e djathtë, pastaj 
thurim sythin e tretë me 
ngjyrën e bardhë. 
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Figura 205  

Hapi 2. E ulim fillin e zi 
dhe thurim sythin tjetër. 

 

Bllokimi i fijeve të varura mund të ndikojë negativisht në tensionin e 
punimit prandaj duhen bllokuar lirshëm, pa i shtrënguar shumë. 
Bllokimi i fijes së varur mund të bëhet çdo 5 ose 6 sytha. 
Një problem me bllokimin e fijeve të varura është se nganjëherë fija e 
varur mund të duket në pjesën e përparme të punës. 

 

Motive të thurjes norvegjeze 

    
Figura 206  Figura 207 
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Figura 208    Figura 209 
 

 


