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12.2 Thurja dyfish me ngjyra  

Thurja dyfish bëhet me dy fije njëkohësisht, zakonisht 
rezultati është veshje disangjyrëshe me dy shtresa. M
e veshjes njëkohësisht: një syth i shtresës së 
kështu me rradhë. 

Pasi mbarojmë së thururi një rresht kontrollojm
shpesh që ngjyra e njërës shtresë gabimisht t
që në vend që të thurim syth të përparmë thuri

 

 

Figura 
sipërme:

• 
• 
• 

 

Figura 
shtresë

• 
• 

  

 

Figura 212

• 
• 
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, zakonisht fijet me ngjyra të ndryshme, dhe 
me dy shtresa. Me këtë teknikë thuren të dy shtresat 

 sipërme, një syth i shtresës së poshtme, e 

rresht kontrollojmë punimin për gabime sepse ndodh 
gabimisht të kalohet mbi shtresën tjetër si dhe ndodh 

im syth të prapmë. 

Figura 210 Thurja mbarë e sythit në shtresën e 
rme:   

 Sythi i shtresës së sipërme është i bardhi.  
Të dy ngjyrat mbahen mbrapa punimit. 
Thurim një syth të bardhë mbarë.  

Figura 211 Thurja mbrapsht e një sythi në 
ën e sipërme:  

Tani sythi i shtresës së sipërme është i zi.   
Ngjyra e shtresës së sipërme mbahet përpara 
punimit kurse ngjyra tjetër mbahet prapa 
punimit.   

212 Thurja mbarë e shtresës së poshtme:  

Në figurë shtresa e poshtme është e bardha .  
Ngjyra e shtresës së sipërme mbahet përpara 
punimit, ngjyra e shtresës së poshtme 
mbahet prapa punimit.  
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  Figura 

Thurja mbrapsht e shtres

• 

 

Hedhja e rreshtit të parë dhe mbyllja e rreshtit t

Ka dy mënyra për bërjen e këtyre: 

• Duke përdorur të dy ngjyrat 
• Ose duke përdorur vetëm një ngjyrë dhe pas hedhjes s

ngjyrës së dytë shtohen, kurse në rast mbylljeje rreshti sythat e ngjyr
pakësohen. 

 

 

Figura 
përdorur të dy ngjyrat

Dy fijet mbahen bashkë dhe hidhen aq sy
dyngjyrësha sa
triko
vogël se shtiza me të cilën do të thurim 
rreshtat e tjerë.

Psh. nëse trikotazhi do të ketë 26 sytha në 
secilën shtresë, atëhere duhen hedhur 26 sytha 
dyngjyrësha

 

 

Figura 
përdorur

Hedhim vetëm një ngjyrë dhe aq sytha sa 
duhen për gjerësinë e punimit.
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Figura 213  

Thurja mbrapsht e shtresës së poshtme: 

Të dy ngjyrat i mbajmë përpara punimit 

dhe mbyllja e rreshtit të fundit në thurjen dyfish  

dhe pas hedhjes së rreshtit të parë sythat e 
rast mbylljeje rreshti sythat e ngjyrës së dytë 

Figura 214 Hedhja e rreshtit të parë duke 
përdorur të dy ngjyrat  

Dy fijet mbahen bashkë dhe hidhen aq sytha 
dyngjyrësha sa të duhen për gjerësinë e 
trikotazhit. Përdoret shtizë 1-2 numra më e 
vogël se shtiza me të cilën do të thurim 
rreshtat e tjerë. 

Psh. nëse trikotazhi do të ketë 26 sytha në 
secilën shtresë, atëhere duhen hedhur 26 sytha 
dyngjyrësha. 

Figura 215 Hedhja e rreshtit të parë duke 
përdorur  vetëm një ngjyrë  

Hedhim vetëm një ngjyrë dhe aq sytha sa 
duhen për gjerësinë e punimit. 
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Figura 
thuret dy herë. Thurim sythin mbarë. 

 

 

Figura 

Por nuk e lëshojmë nga shtiza, e thurim dhe 
një her
futur shtizën nga mbrapa sythit. E lëshojmë 
sythin nga shtiza e majtë. Këtë bëjmë me çdo 
syth.  

 
 

Mbyllja e rreshtit duke përdorur të dy ngjyrat 

 

Figura 
bashkë, me një shtizë 1
shtiza me të cilën punuam. Mbyllim sythat 
dyngjyrëshe sikur të ishin një syth i vetëm. 

 

 

Figura 

 

 

Mbyllja mund të bëhet duke përdorur dhe vetë

12.3 Thurja mozaik  

Në thurjen mozaik thuret me disa ngjyra, kryesisht me 2, por ndryshe 
norvegjeze në çdo një rresht punohet vetëm me nj
në vendin e përcaktuar nga motivi, bëhet duke l
mëparshëm ose të dy rreshtave të mëparshëm, 
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Figura 216 Çdo syth i rreshtit të parë do të 
thuret dy herë. Thurim sythin mbarë.  

Figura 217  

Por nuk e lëshojmë nga shtiza, e thurim dhe 
një herë mbrapsht me ngjyrën e dytë duke e 
futur shtizën nga mbrapa sythit. E lëshojmë 
sythin nga shtiza e majtë. Këtë bëjmë me çdo 
syth.   

 

Figura 218 Mbyllim duke përdorur të dy fijet 
bashkë, me një shtizë 1-2 numra më të vogël se 
shtiza me të cilën punuam. Mbyllim sythat 
dyngjyrëshe sikur të ishin një syth i vetëm.  

Figura 219  

ëm një fije. 

thurjen mozaik thuret me disa ngjyra, kryesisht me 2, por ndryshe nga thurja 
m me një fill. Futja e ngjyrës tjetër në rresht, 

het duke lënë në shtizë pa thurur sythin e rreshtit të 
m, që ka ngjyrën e kërkuar.  
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Figura 220: Grafiku tregon një motiv thurjeje mozaik. 
Sythat e rreshtit 3 ku fillojnë shigjetat nuk thuren në 
rreshtin 4, por shkiten pa u thurur. Ata thuren në 
rreshtin 5.  
 
Figura 221: Hapi 1. Në rreshtin e hapur sythat e zinj 
janë thurur, kurse sythat e bardhë të shenjuar janë 
shkarë (nuk janë thurur). Sythave të shkarë u është 
ruajtur orientimi.  
 
 
Figura 222 

Hapi 2. Në rreshtin e 5-të të gjithë sythat janë thurur. 

 
Shkitja e sythave pa i thurur e mbledh trikotazhin për së gjati, i pakëson atij elasticitetin, 
prandaj thurja mozaik është më e përshtatshme për xhaketa ose jelek.  
 
Mundësitë e përdorimit të ngjyrave rriten nqs. punojmë me shtizë me dy maja, duke 
thurur në të dy drejtimet. Në këtë rast çdo rresht mund të punohet me ngjyrë tjetër. Nqs. 
punojmë me shtizë me kokë filli mund të ndërrohet çdo dy rreshta.  
 

Motive të ndryshme mozaik  

Grafiqet më poshtë tregojnë vetëm rreshtat e anës së mbarë. Çdo rresht i anës së prapme 
thuret mbrapsht me fillin e rreshtit të mëparshëm dhe sythat që janë shkarë në rrështin e 
mëparshëm shkiten dhe në këtë rresht.  

Numrat në të djathtë të grafiqeve janë numri rendor i rreshtit. Shkronjat në të majtë të 
grafiqeve tregojnë ngjyrën me të cilën thuret ai rresht dhe rreshti vijues në anën e 
mbrapme të punimit.  

Me kryqe tregohet ngjyra kontrastuese, kurse ngjyra e sfondit me të bardhë. Filli me të 
cilin thuret ndryshon (alternohet) çdo dy rreshta: pra dy rreshta thuren me fillin me 
ngjyrë A, dy rreshta me fillin me ngjyrë B, pastaj dy rreshta me fillin me ngjyrë A e 
kështu me rradhë.  
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Pas thurjes së numrit të rreshtave të specifikuar në të djathtë sipër grafikut, motivi 
përsëritet. 

 

Figura 223  

  

 Figura 224 
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Figura 225 

 

 

 
Figura 226 

 
 

 
Figura 227 
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12.4 Thurja intarsia  

Intarsia është teknikë thurjeje me ngjyra, ku motivi k
të një ngjyre. Dorashka dhe kamioni në bluzën në figurë është thurur me teknikën 
intarsia: 

 

 
Figura 228   Figura 229 

Ndryshe nga teknika norvegjeze e thurjes me ngjyra n
mbrapa sythave të thurur.  

 

94 

thurjeje me ngjyra, ku motivi kërkon sipërfaqe të konsiderueshme 
kamioni në bluzën në figurë është thurur me teknikën 

 

orvegjeze e thurjes me ngjyra në intarsia fija e ngjyrës tjetër nuk shtrihet 

 

Figura 230 

Kur kalohet nga njëra ngjyrë në tjetrën 
fijet duhen përdredhur për të shmangur 
krijimin e vrimave. Fija e ngjyrës së 
vjetër kalohet përpara ngjyrës së re (kur 
shikohet nga pjesa e mbrapme e punimit.  
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12.5 Thurja me ngjyra, teknika me disa kalime
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Figura 231 

 

Në punimin në figurë ndryshimi i 
ngjyrave ndodh në drejtim vertikal.  

 

Thurja me ngjyra, teknika me disa kalime 

Figura 232: Punimi është 
thurur me disa ngjyra. 

Kjo teknikë ndryshe nga thurja 
mozaik nuk ka sytha të shkarë 
në punimin e mbaruar.  
I njëjti rresht thuret disa herë, 
aq herë sa ngjyra ka rreshti. 
Teknika lejon përdorimin e 
shumë ngjyrave dhe motiveve, 
e vetmja mangësi që ka është 
se thurja përparon ngadalë. 
Thurja duhet bërë në shtiza me 
dy maja ose shtiza rrethore. 
 

Figura 233 

Ilustrimi q tregon një motiv të 
thjeshtë me 2 ngjyra në 1 
rresht. Rreshti 4 thuret 2 herë: 
herën e parë do të thuren 
sythat e zinj, kurse herën e 
dytë sythat e bardhë. 
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Figura 234: Punohet vetëm 
me shtizë me 2 maja. Thuren 3 
rreshtat e parë me ngjyrën e 
bardhë.  
Në ilustrim do të thurim vetëm 
nga përpara punimit.  
 

 

 

 
Figura 235: Në rreshtin 4, në 
kalimin e parë, thurim me 
fillin e zi, kurse sythat ku 
na duhet ngjyra e bardhë i 
shkasim pa thurur. 

 

 

 
Figura 236: 
Nqs. po punojmë punim të 
sheshtë e rrëshqasaim 
punimin në fillim të shtizës. 
Nqs. punojmë në tub me 
shtiza 4-5çe ose me shtiza 
rrethore thjesht kthehemi në 
fillim të rreshtit 4.  

Thurim prapë në rreshtin 4, 
tani me fillin e bardhë. 
Sythat e zinj i shkasim pa 
thurur, kurse sythat e 
bardhë, të shkarë nga rreshti 
i mëposhtëm, i thurim. 

 
 

 
 
Thurja me disa kalime është më e thjeshtë me komplet shtizash 4-5çe ose me shtiza 
rrethore, sepse thuret gjithmonë nga përpara punimit.  
 
Nqs. thurim me 2 shtiza mund të ndodhë që fijet të mbeten në anë të ndryshme të 
shtizës. Psh. pasi kemi thurur dhe 3 rreshta të tjerë të bardhë rozë mbi 4 rreshtat e parë, 
fija e zezë do të jetë në të majtë kurse fija e bardhë në të djathtë.  
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Kjo nuk krijon asnjë problem. Me fillin e zi do të thurim rreshtin e 4-t nga mbrapa 
punimit, kurse me fillin e bardhë do thurim nga përpara punimit. 
 
Kjo thurje është e ngjashme me thurjen norvegjeze. Njësoj siç shpjeguam dhe në 
paragrafin për thurjen norvegjeze, duhet pasur kujdes me tensionimin e fijeve të varura. 
Psh. nqs. me ngjyrën e zezë thurim sythin e 1-rë dhe të 6-të, sythat 2-5 i shkasim pa 
thurur, atëhere prapa sythave 2-5 kalon fija e zezë. Gjatë shkarjes së sythave 2-5 këta 
duhen hapur mirë mbi shtizën e djathtë që kur të fillojmë thurjen e sythit 6 me fillin e zi 
ky të ketë gjithë gjatësinë e duhur prapa sythave që mos të pengojë elasticitetin e 
punimit 
 
Sikurse këshilluam për thurjen norvegjeze, nuk rekomandohet të ketë më shumë se 5-6 
sytha rresht të një ngjyre. 
 

12.6 Qëndisja dublikatë  

 

Figura 237 

Trikotazhi mund të “qëndiset” me 
gjilpërë leshi, me fije të të njëjtës 
peshë me atë të punimit, por me 
ngjyra të ndryshme. Fije më e 
hollë nuk përdoret sepse nuk 
arrin të mbulojë fijen e punimit, 
kurse fija më e trashë ngjeshet 
shumë. Qëndisja mund të bëhet si 
në drejtim horizontal ashtu dhe 
në drejtim vertikal. Gjilpëra 
ndjek drejtimin e sythave duke 
thurur kështu sytha shtesë mbi to. 

 Ky stil mund të përdoret për të 
thurur motive me gjilpërë dhe për 
të korrigjuar gabime në motive. 

 

 

 

12.7 Thurja hologram  

Ashtu sikurse dhe hologrami i pasaportës, bankënotave ku figura hologram na shfaqet 
vetëm nëse e shikojmë fletën nën një kënd të caktuar edhe kjo teknikë thurjeje bën që 
figura e thurur të na shfaqet vetëm kur e shikojmë veshjen nën një kënd të caktuar. 
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Zakonisht përdoret për shalle. Me këtë teknikë

Figura 238: Punimi nga përpara tregon 
shirita ngjyrë hiri dhe të zi që alternojnë 
njëri tjetrin. 

 

 

 

 

Po ju tregojmë me një shembull si bëhet thurja hologram.

  

Figura 239 
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ë mund të thuret çfarëdo figure dëshirojmë. 

 
: Punimi nga përpara tregon 

shirita ngjyrë hiri dhe të zi që alternojnë 

Thuret me 2 ngjyra, njëra ngjyrë do të 
jetë e sfondit (ngjyra 1), kurse ngjyra 
tjetër do të jetë e figurës (ngjyra 2). 
Bëhet një skicim në fletore aritmetike 
(me grilje) i figurës që dëshirojmë të 
shfaqet. Për çdo rresht të griljes do të 
thurim 4 rreshta sythash në punim: 2 
rreshta me ngjyrën e sfondit, 2 rreshta 
me ngjyrën e figurës.  

Efekti hologram krijohet sepse sythat 
mbrapsht të një rreshti bllokojnë 
pamjen e sythave mbarë të rreshtit më 
poshtë. Kur e shohim nga përpara 
punimin shikojmë shirita ngjyre që 
alternohen me njëra tjetrën, kurse nga 
anash duket figura. 

 
Figura 239 

I njëjti punim i parë nga anash duket 
me kuadrata si fushë shahu.  

 

het thurja hologram. 

Në shembullin tonë duam qe figura 
hologram të jetë një fushë shahu. Këtë e 
skicojmë mbi fletore aritmetike.  

Ngjyra e sfondit do të jetë e bardha, që do 
e quajmë ngjyra 1, kurse ngjyra e figurës 
do të jetë e zeza, që po e quajmë ngjyra 2. 

Për çdo rresht të skicës do të thurim 4 
rreshta sythash. 
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Rreshti 1-a (ana e mbarë) thurim mbarë me ngjyrën 1 

Rreshti 2-a (ana e prapme): thurim prapë me ngjyrën 1, por për çdo katror të bardhë në 
skicë thurim mbarë 1 syth, kurse për çdo katror të zi thurim mbrapsht 1 syth. Në 
shembullin tonë do të thurim mbarë 5 sytha, mbrapsht 5 sytha, mbarë 5 sytha, mbrapsht 5 
sytha. 

Rreshti 3-a (ana e mbarë): thurim mbarë me ngjyrën 2 

Rreshti 4-a (ana e mbrapsht): Thurim me ngjyrën 2, në mënyrë të kundërt me thurjen në 
rreshtin 2: për çdo katror të bardhë në skicë thurim mbrapsht 1 syth, për çdo katror të zi 
në skicë thurim mbarë një syth. 

Vazhdojmë me thurjen e rreshtit 2 të skicës, të cilit i korrespondojnë 4 rreshta sythash.  

13 FIKSIMI I BISHTAVE  

Ndodh që gjatë punimit mbaron njëri fill dhe duhet futur filli tjetër. Nqs. anët e rreshtave 
do të qepen ky problem zgjidhet thjesht: filli i vjetër të punohet deri në fund ose fillim të 
rreshtit dhe filli i ri të shtohet në fillim të rreshtit. Qepja e anës së trikotazhit do të 
pengojë shthurjen e fillit. Bishti i fillit të vjetër ose të ri mund të përdoret për qepjen e 
anës. 

Fiksimi i bishtave të fillit të ri dhe të vjetër është më problematike në thurjen në rreth, në 
thurjen e shalleve si dhe kur thuret me ngjyra.  

13.2.1 Fiksimi i bishtave kur fijet kanë ngjyrë të njëjtë  
 

Lidhja e dy fijeve me gogël nuk rekomandohet sepse gogla mund të shthuret me kalimin 
e kohës.  

Ngjitja e fijeve me pështymë 



100 
 

 
Figura 240 

 

Ky stil është mjaft i vjetër, dhe nëse ju duket i 
papastër mjafton ta lani mirë veshjen përpara 
përdorimit të parë. 
  
Mbivendosim fundet e fijeve në pëllëmbë të dorës. 
Mbivendosja duhet të jetë disa cm. i lagim fijet gjatë 
mbivendosjes me pështymë ose ujë dhe e fërkojmë 
midis pëllëmbëve ose midis gishtave të njërës dorë dhe 
pëllëmbës së dorës tjetër, derisa fijet të ngjiten me njëra 
tjetrën.  

Sa më shumë të praktikoheni në këtë stil aq më 
perfekte do të dalë ngjitja. Kjo funksionon vetëm me 
fijet e leshit, sa më e trashë fija e leshit aq më mirë 
ngjiten bishtat.  

 
 

 

Mbivendosja e fijeve gjatë thurjes 

 

 

Figura 241: Tre sytha janë thurur me fillin e vjetër dhe të 
ri. 

 

Thurim tre sytha me të dy fijet (fijen që po 
mbaron dhe fijen e re) njëkohesisht, pastaj thurim 
vetëm me fijen e re.  
 

 

Nga fija e re dhe e vjetër lëmë jashtë bishta të 
paktën ca cm të gjatë. 

Figura 242: Sythat e thurur me dy fijet e 
mbivendosura siç duken nga mbrapa punimit 
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Figura 243: Bashkimi me mbivendosje 

Sythat e thurur me dy fije mund të bien në sy për 
shkak të trashësisë por me kalimin e kohës 
ndryshimi zhduket. Disa rreshta pasi kemi thurur 
mbivendosjen ndukim bishtat që sythat e dyfishtë 
të zvogëlohen dhe të mos bien në sy. 

 

Nëse punimi bëhet me lesh të trashë bishtat do të priten pasi veshja të jetë larë dhe 
hekurosur. Lini rreth 1 cm bisht jashtë sepse me kalimin e kohës do të shkurtohet gjatë 
përdorimit të përditshëm të veshjes. Pasi veshja është përdorur dhe larë disa herë dhe 
bishti nuk po shkurtohet më atëhere mund ta prisni me gërshërë deri në rrëzë. Në thurjen 
me vrima, meqë bishtat dallohen, nuk presim për prerjen e tyre pas përdorimit, por pasi 
është larë dhe hekurosur copa, e tërheqim mirë copën disa herë dhe pas kësaj presim 
bishtat deri në rrëzë.  

Për fijet jo-lesh vetëm tre sytha mbivendosës mund të mos mjaftojnë në varësi të asaj sa 
e rrëshqitshme është fija, prandaj ose mbivendosni më shumë sytha ose punojini bishtat 
më tej.  
 
Nqs. punimi ka motiv atëhere më e mira është që mbivendosja e fijeve të bëhet në pjesën 
e motivit, kështu jeni edhe më të sigurtë se nuk do të dallohet fare.  

 
13.2.2 Fiksimi pas barqeve të sythave 

 Figura 
244 

 

Fiksimi bëhet me gjilpërë. Kalohet bishti 
në gjipërë. Gjilpëra kalohet në barqet e disa 
sythave të prapmë, në pjesën e prapme të 
punimit. Një herë kalohet në një drejtim 
nëpër disa barqe, pastaj kalohet në drejtim 
të kundërt.  
Kalimi bëhet në barqet e sythave sepse kjo 
bën që bishti të mos duket nga ana e mbarë. 
Shikoni ilustrimin.  
 

 
Mund ta kalojmë gjilpërën në rresht ose në kollonë. 
 
Kur punimi është llastik:  
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Figura 245   

 

Gjilpërën e kalojmë në barqet e disa 
sythave të prapmë në një kollonë, pastaj 
në drejtim të kundërt në kollonën tjetër. 
Kalimi bëhet nëpër barqe sepse këto janë 
më të fshehura dhe bishti nuk do të 
dallohet nga përpara punimit. 
  

Në të dy ilustrimet bishti merr një kthesë. Kjo bëhet që bishti të mos shthuret. Pasi e 
kemi fiksuar e tendosim disa herë këtë pjesë të copës dhe bishtin që mbetet e presim 
vetëm pasi e kemi bllokuar trikotazhin. Pas tendosjes dhe bllokimit filli do të tkurret më.  
 
Nqs. filli i mbetur është shumë i shkurtër. 
 
Në figurën 1 bishti i zi është shumë i shkurtër.  
 
 

  

    

 
Figura 246 

 
Për të fiksuar fillin e shkurtër: kalojmë gjilpërën pa fill në 
barqet e disa sythave. Kur koka e gjilpërës është shumë afër 
bishtit të shkurtër e kalojmë bishtin në kokën e gjilpërës. 
 
Pasi e kemi kaluar fillin e tërheqim gjilpërën përmes 
barqeve. Gjatë kësaj filli del nga gjilpëra por mbetet i fiksuar 

pas barqeve.  
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13.2.3 Fiksimi me thurje  
Punohet nga përpara punimit. Kjo që të shikohet më mirë.  
 
Fija thuret përgjatë sythave të punimit në pjesën e përparme të punimit.  
  

 
Figura 247    Figura 248   Figura 249 

 
Ilustrimi tregohet në punim të lëmuar por cilido qoftë motivi i punimit parimi është po 
ai. Gjilpëra është mirë të mos jetë shumë e mprehtë që të mos grisë fijen e punimit. 
 
Bishti, pasi thuret në 3-4 sytha, kalohet në anën e pasme të punimit. Hiqet gjilpëra. Pritet 
sa të mbetet vetëm ca cm. Lihet të varet derisa të bllokohet treikotazhi. Pas bllokimit 
mund të pritet akoma dhe të lihet vetëm 1 cm bisht. Kjo me larjet e mepasshme të 
punimit do të bëhet pjesë e padallueshme e punimit. 
 
Nqs. filli është shumë i rrëshqitshëm mund të kombinojmë fiksimin me thurje me 
fiksimin në barqe. 
 
Nqs. filli është kaq i rrëshqitshëm saqë as kjo nuk mjafton, atëhere zgjidhja e fundit 
është ta qepim bishtin pas punimit me një pe me ngjyrë të njëjtë me punimin.  
 
Figura 249 tregoon fiksimin me thurje në një kollonë sythash mbarë. 
 

13.2.4 Fiksimi rus 
 
Ky lloj fiksimi i bishtave përdoret në thurjen me ngjyra.. 
 

   Figura 250 

Hapi 1. Kalojmë bishtin në gjilpërë, gjilpërën e 
shpojmë përgjatë fillit në atë anë të tij që shkon drejt 
turës. Fundi i bishtit fiksohet kështu pas vetë bishtit si 
dhe krijohet një lak. 
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Hapi 2. Kalojmë bishtin e ngjyrës së dytë përmes lakut të krijuar dhe fiksojmë bishtin e 
ngjyrës së dytë njësoj si më lart. Thurim me fillin e krijuar nga bashkimi i dy ngjyrave. 

 Figura 251 

 

13.2.5 Fiksimi me gançim  
 

Fiksimi rus ka disa mangësi: 

• Është e vështirë të pozicionohet aty ku dëshirojmë  
• Riparimi i gabimeve në rreshtat më poshtë vështirësohet së tepërmi  
• Është metodë shumë e ngadaltë  

Fiksimi me gançim nuk i ka këto të meta.  

 

 

 

Figura 252 

E zëmë se po thurim me ngjyrë të 
bardhë dhe do të fillojmë të thurim 
me të zezë . Vëmë karficë në fillin e 
bardhë aty ku do të bashkohet me 
fillin e zi. Ose thjesht e mbërthejmë 
fillin e bardhë në atë vend ku do të 
bëhet bashkimi. 

 
  

 

Figura 253 

Pas kësaj i shthurim 3 sythat e fundit 
dhe i kalojmë sythat poshtë tyre në 
shtizën e majtë.  
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 Figura 254: Gançimi i fijeve  

Gançojmë fillin e bardhë dhe fillin e 
zi me njëri tjetrin në pjesën e fillit të 
bardhë që kemi shënuar me karficë 
apo mbërthyer me dorë. Lëmë një 
bisht të të paktën 5 cm të gjatë nga 
bishti i fillit të zi. Të dy fijet i bëjmë 
më dysh në gjatësi disa cm. 

  

 Figura 255 

Rithurim 3 sythat me fijen e bardhë 
tashmë të bërë dyfish. 

Pas rithurjes presim fillin e bardhë. 
Lëmë disa cm bisht.  
 
3 sythat në vijim do të thuren me 
fillin e zi, edhe ky i bërë dyfish. 
Sythi i katërt e në vijim do të thuret 
me fillin e zi, më njësh. 

 

 

Figura 256 

Thurja me fije të dyfishtë siguron që 
bishtat të mos shthuren.  

Nqs. ndryshimi i ngjyrës nuk është 
bërë atje ku duhet, duhet të shthurim 
6 sythat dhe ta riprovojmë. Bishtat e 
gjatë që kemi lënë ndihmojnë dhe 
për riparimin e gabimeve. 

Pasi e kemi larë dhe bllokuar 
punimin presim bishtat duke lënë 
rreth 1 cm jasht. 

 
Modifikime : 
 
1) Nqs. 6 sythat e thurur dyfish bien në sy, një zgjidhje është të mos e bëjmë dyfish fillin 
e zi, t`ja lëmë bishtin ti varet mbrapa punimit. Kur fillojmë të punojmë rreshtin e dytë 
me fillin e zi 3 sythat e parë i thurim me fillin e punimit dhe me bishtin njëkohësisht. 
Kështu 3 sythat e dyfishtë me fill të zi do të jenë më të zhvendosura.  
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2) Modifikimin e mësipërm mund ta aplikojmë edhe kur thurim në rreth punimin me 
shirita njëngjyrësh, por përdorim më shumë se 2 ngjyra. Në këtë rast nuk mund ti 
mbartim të gjitha fijet prapa punimit prandaj veprojmë si më poshtë: 

(1) 3 sythat e fundit ngjyrë hiri i thurim me fill të dyfishtë. Fillojmë të thurim me 
ngjyrë e zezëë, lëmë një bisht të bollshëm nga filli. 
(2) Kur rikthehemi tek sythi sipër bishtit, sythin e parë të zi e kalojmë pathurur. 
(3) Thurim 3 sythat e tjerë duke përdorur fillin punues dhe bishtin e fillit të zi 
njëkohësisht. 
 

14 TEKNIKA E RRESHTAVE TË SHKURTËR  

Rreshtat e shkurtër janë rreshtat të cilët thuren në trup të punimit pa mbërritur deri në 
anë të tij. 
Rreshtat e shkurtër e bëjnë tre dimensional punimin e thurur. Zakonisht nuk përfshihen 
në grafiqet e thurjes sepse vendosja e tyre varet nga masat e personit që do të veshë 
punimin. 
 
Trupi i njeriut ka forma dhe rreshtat e shkurtër mund të përdoren që veshja të marrë 
formën e trupit, pa u tendosur. Rreshtat e shkurtër mund të shtohen psh. në thembrën e 
çorapit, në supin e bluzës raglan etj.  

 

Figura 257 

Në ilustrim: 

• Rreshti 1, 2,6 dhe 7 janë 
rreshta të plotë, fillojnë 
në anë të djathtë dhe 
mbarojnë në anë të majtë 
të punimit  

• Rreshti 4 dhe 5 janë 
rreshta pjesërisht të 
shkurtër, sepse fillojnë 
në anë të djathtë si 
rreshtat e zakonshëm por 
nuk mbërrijnë deri në 
anën e majtë. 

• Rreshti “Sh” është 
plotësisht i shkurtër, nuk 
prek asnjë anë të 
punimit. 
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Figura 258  
 
Ilustrimi tregon rreshtat në 
punim 

Rreshti i shkurtër (me sytha 
laroshë), siç dallohet dhe në 
figurë, majtas dhe djathtas nuk 
ka pika lidhjeje me punimin. 
Rreshti i shkurtër lidhet me 
punimin vetëm nëpërmjet 
rreshtave poshtë dhe sipër tij.  

Prandaj anash rreshtit të shkurtër 
krijohen vrima.  

Për të mbyllur këto vrima ka disa 
teknika.  

 

 

Teknika e mbështjelljes  
Po ilustrojmë si bëhet kur punojme lëmuar. 
 

 

Ilustrimi 2a  Rreshti i shkurtër do të 
thuret mbi sythat e bardhë.  
 
 
Figura 259 

 

 

Kalohet sythi i vijëzuar në shtizën e 
djathtë dhe filli punues mbështillet 
pas tij siç tregohet në ilustrimin 2c. 
Pas mbështjelljes sythi i vijëzuar 
rivendoset në shtizën e majtë. 
Figura 260 
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Figura 261 

 

 

Figura 262  

Kthejmë punimin nga ana tjetër dhe 
e punojmë rreshtin e shkurtër 

 

 

Figura 263 

 

Figura 264 

 

Në ilustrimin 2f kemi thurur një 
rresht të shkurtër me 4 sytha (sythat 
laroshë). Pasi e thurim rreshtin e 
shkurtër veprojmë njëlloj siç 
ilustrohet më lartë. Pra kalojmë 
sythin ngjitur në shtizën e djathtë, e 
mbështjellim fijen punuese rreth saj 
dhe e rivendosim sythin në shtizën e 
majtë.  
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Figura 265 

 

Ilustrimi 2g:. 

 

Figura 266 Kalojmë në anën tjetër 
të punimit dhe vazhdojmë të thurim 
rreshtin sipër rreshtit të shkurtër.Ky 
rresht thuret deri në anë të punimit 

 

 
Figura 267 

 

Ilustrimi 2i tregon punimin e 
përfunduar. 

 
Kjo lloj mbështjelljeje përdoret psh. për të thurur thembrën e çorapes. Gjurma diagonale 
e mbështjelljeve krijon një paraqitje të këndshme të thurjes.  
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Kur punimi bëhet me thurje dy majtas, kjo teknikë është e kënaqshme sepse 
mbështjelljet nuk dallohen.  Thurja 2 majtas ka një pamje gjithë gropëza që fsheh 
mbështjelljet e rreshtave të shkurtër. 
 
Por në punim të lëmuar mbështjelljet dallohen, prandaj përdoret një teknikë më e 
avancuar.  

Teknika: Mbështill, kthe dhe ç’mbështill rreshtat e shkurtër  
   

 

Hapat janë njëlloj si teknika e 
mëparshme, deri në ilustrimin 
2g. Figura 268 

Tani, në vend që ta thurim sythin 
e vijëzuar, e lirojmë nga laku 
mbështjellës me ndihmën e 
shtizës së djathtë. Laku që e 
mbështillte tani varet i lirë në 
anë të rreshtit të shkurtër siç 
tregohet në ilustrimin 3a. Por 
nuk do të mbetet gjatë i varur. 

 

 

Figura 269 

Kalojmë lakun mbëshjtellës 
mbi shtizën e majtë dhe e 
thurim bashkë me sythin e 
vijëzuar. 
 

 

Figura 270 
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Figura 271 

Vazhdojmë punimin deri në anë 
të punimit, pra thurim rresht të 
plotë. 
 
Thurim punimin derisa të arrijmë 
në lakun tjetër mbështjellës.  

 
Figura 272 

 

Veprojmë njësoj si me lakun e 
parë mbështjellës: Që të lirohet 
nga mbështjellja sythi lëshohet 
nga shtiza dhe mbështjellja i 
largohet me ndihmen e të dy 
shtizave.  

Pasi lirohet, si mbështjellja ashtu 
dhe sythi i liruar vendosen në 
shtizën e majtë, në rradhën e 
treguar në figurën 3d, dhe thuren 
bashkë në mënyrë të tillë që nga 
ana e mbarë e punimit të jetë 
sythi. Laku mbetet në anën e 
prapme të punimit, pra nuk 
dallohet. 

 

 

Figura 273 

 

Rezultati përfundimtar në 
figurën 3e. 
 
Siç dallohet dhe nga figura është 
e pamundur të dallohet nga ana e 
mbarë e punimit se ku 
pozicionohen mbështjelljet. 
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Teknika pa mbështjellje  

 

Figura 274 

Në ilustrimin 1b dallohen qartë laqet në 
cepat e rreshtit të shkurtër. Laqet nuk i 
mbështjellim, por thjesht i kalojmë mbi 
shtizën e mjatë dhe i thurim bashkë me 
sythin fqinj të tyrin siç vepruam në 
ilustrimin 3b dhe 3d. Kështu rreshti i 
shkurtër është i lidhur majtas dhe djathtas 
me trupin e trikotazhit dhe nuk krijohen 
vrima. Lidhja është më pak e dukshme se 
sa lidhja me mbështjellje.  

Meqë është e vështirë ti dallojmë laqet 
mbështjellëse, mund të kalojmë 
paramandë ose karficë në to dhe kur të na 
duhet ti pakësojmë me sythin fqinjë do të 
jetë e lehtë ti gjejmë. 

 

Figura 275 

 

Ka dhe mënyrë tjetër: 

Lidhja e rreshtit të shkurtër me copën e thurur në të majtë dhe në të djathtë mund të 
realizohet dhe duke bashkuar sythat e cepave të tij me sythat ngjitur të copës. Shkurtimi 
që kjo i bën rreshtit të copës riparohet duke shtuar menjëherë pas secilit pakësim. 

15 TË NDRYSHME 

15.2 Ushkuri 

Ushkuri përdoret për pantallona, bordure bluzash sportive etj., në vend të llastikut. 

Ja si thuret: 
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Figura 276   Figura 277 

1. Punohet me shtiza me dy maja, ushkuri behet me rreshta me gjerësi 3 sytha
sytha. Hidhen 4 sytha në shtize.  

2. Sythat rreshqiten përgjatë shtizës drejt majës tjetër të saj. 
3. Sythi i parë punohet i lëmuar me fillin qe varet nga sythi i kat
4. Përsëriten hapat 2-3 derisa ushkuri të arrijë gjatësinë e dëshiruar.
5. Për të mbyllur punimin kalojmë gjilpërën në fillin e mbetur, kalojmë gjilpërën 

me fillin përmes tri sythave një herë ose dy herë dhe e shtrëngojmë fillin e 
kaluar.  

6. Kalojmë gjilpërën përmes ushkurit, e p
me qëllim që filli i mbetur të fshihet në brendësi të ushkurit. Të njëjtën gjë e 
bëjmë me fillin që del nga fillimi i punimit.

15.3  Si të ndryshojmë gjatësinë e trikotazhit (ta zgjasim ose shkurtojmë) 

Le ta zëmë se kemi një mëngë ose kapele e cila është më e shkurtër ose më e gjatë seç 
duhet.  
 
Nëse e kemi thurur nga lart-poshtë atëhere mjafton ta rihapim punimin dhe shthurim 
pjesën e panevojshme nëse është më e gjatë seç duhet, ose thurim rreshtat shtesë nëse 
është më e shkurtër seç duhet.  
  
Nqs. veshja është thurur në drejtim nga poshtë lartë, me thurje të lëmuar: Këpusim një 
syth në rreshtin sipër bordurës (zakonisht kjo bëhet me thurje llastik).

 

113 

  

 

me shtiza me dy maja, ushkuri behet me rreshta me gjerësi 3 sytha ose 4 

Sythat rreshqiten përgjatë shtizës drejt majës tjetër të saj.  
illin qe varet nga sythi i katërt.   

3 derisa ushkuri të arrijë gjatësinë e dëshiruar. 
Për të mbyllur punimin kalojmë gjilpërën në fillin e mbetur, kalojmë gjilpërën 
me fillin përmes tri sythave një herë ose dy herë dhe e shtrëngojmë fillin e 

Kalojmë gjilpërën përmes ushkurit, e presim fillin e mbetur. E tendosim ushkurin 
me qëllim që filli i mbetur të fshihet në brendësi të ushkurit. Të njëjtën gjë e 
bëjmë me fillin që del nga fillimi i punimit.  

ndryshojmë gjatësinë e trikotazhit (ta zgjasim ose shkurtojmë)  

kemi një mëngë ose kapele e cila është më e shkurtër ose më e gjatë seç 

poshtë atëhere mjafton ta rihapim punimin dhe shthurim 
pjesën e panevojshme nëse është më e gjatë seç duhet, ose thurim rreshtat shtesë nëse 

Nqs. veshja është thurur në drejtim nga poshtë lartë, me thurje të lëmuar: Këpusim një 
syth në rreshtin sipër bordurës (zakonisht kjo bëhet me thurje llastik). 
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Figura 278 

2. Shthurim gjithë rreshtin. Kalojmë shtizën në sythat e zbuluar për të penguar 
shthurjen e tyre.  

 

Figura 279 

3. E lëmë mënjanë bordurën e prerë, e cila për momentin nuk na nevojitet.  

 

Figura 280: Sythat rregullohen në orientim unifrom në shtizë 

4. Nqs. veshja është shumë e shkurtër thurim rreshtat shtesë. Këto do të thuren në 
drejtim të kundërt të punimit, por kjo nuk e ndryshon pamjen e sythave, sepse 
punimi i lëmuar duket njësoj qoftë i thurur nga lart-poshtë, qoftë nga poshtë-lart.  
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5. Nqs. mënga ishte tepër e gjatë atëhere shthurim rreshtat e tepërt dhe thurim 
bordurën .  

15.4 Xhufkat 

Në majë të kapeles, në fundet e ushkurit të pantallonave, të trikove, në fund të shallit 
mund të vendosim xhufka për ti bërë këto veshje më të bukura. Më poshtë po ilustrojmë 
si bëhet xhufka. 
 

 

Figura 281 
Marrim 2 copa kartoni drejtkëndorë dhe 
kalojmë një fill përmes tyre. Lartësia e 
kartonave do të përcaktojë dhe lartësinë e 
xhufkës.  
 

 

Figura 282 
Mbështjellim kartonat me fillin e thurjes shumë 
herë. Sa më shumë herë ti mbështjellim aq më 
e bollshme do të jetë xhufka. 

 

Figura 283 
Tërheqim lart 2 fundet e fillit të zi dhe presim 
me gërshërë laqet përgjatë kartonit. 
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Figura 284 
Marrim një fill tjetër dhe mbështjellim me të 
disa herë fijet e xhufkës së ardhshme. 
 

 

Figura 285 

 
Bëjmë lak fillin e zi dhe me bishtat e lakut e 
qepim xhufkën pas majës së kapeles, ose fundit 
të shallit, ose ushkurit të trikos, pantallonave 
etj.  

 

15.5 Kryqëzimi i sythave për të shmangur krijimin e vrimave në hapje vertikale si 
psh. sqetull, vrimë kopse etj.  

Kryqëzimi i sythave bën që tensioni të shpërndahet në më shumë fill dhe të mos krijohet 
vrimë.  
Kjo metodë nuk këshillohet të përdoret në qafa sepse krijon një të kërcyer që nuk është 
shumë estetike dhe bie në sy në pjesët shumë të dukshme të punimit siç është qafa.  

 

 

Figura 286 
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Figura 287 

Kryqëzimi bëhet më kollaj duke 
veçuar njërin syth (me bizë ose 
paramandë), thurur sythin në vijim 
dhe më pas thurin sythin e veçuar. 

 

Figura 288 

Ilustrimi 3 tregon një kryëzim. 

 

15.6 Veshja nga brenda e një kapeleje të thurur  

Veshja nga brenda me material pambuku e kapeleve të thurura është e rekomanduar për 
personat me lëkurë të ndjeshme. Pambuku e thith mirë djersën si dhe nuk është i ashpër 
si akriliku dhe leshi. 

Në këtë seksion do të tregohet si bëhet veshja nga brenda në pjesën ballore të kapeles 
(pra jo në gjithë brendësinë e saj). 

1. Presim një drejtkëndësh cope dhe për të marrë masën mbështjellim ballin me të. Ana 
e mbarë e fashës duhet të jetë nga brenda. i bashkojmë fundet me gjilpëra. 
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Figura 289: Mbështjellim fashën rreth kokës 

 Qepim dy fundet e fashës aty ku vumë gjilpërat. Presim copën e tepërt. E kthejmë 
fashën, pra ana e mbarë të jetë nga jashtë.Kthejmë kapelen që ana e mbrapme të jetë nga 
jashtë.  
 

 
Figura 290: Vendosim fashën mbi kapele 

 
 

   

 
Figura 291: Fasha mund të dalë goxha më e gjerë se kapelja 
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Figura 292: Shenjimi me gjilpëra me kokë i pikave të qepjes

4 a. Vendosim copën mbi kapele dhe i tendosim të dyja derisa mos të tendosen dot më. 
Kalojmë spica  në dy pika kontakti përballë njëra tjetrës . 
4 b. Tendosim kapelen dhe veshjen e saj përgjatë një ane që kufizohet nga dy spicat, 
derisa të mos tendosen dot më, dhe në kontaktin e mesit vend
4 c. Përsërisim hapin 3 në anën tjetër. Kemi fiksuar 4 pika deri tani.
4 d. Tendosim kapelen me veshjen midis dy spicave, derisa të mos tendoset dot më, dhe 
vendosim spicë në pikën e mesit, kjo është pika e 5
4 e. Përsërisim hapin d me 3 anët e tjera derisa të kemi përcaktuar 8 pika kontakti.Nqs. 
kapelja është e madhe dhe dëshirojmë mund të përcaktojmë 16 pika qepjeje.
 
Nëse veshja është shumë më e gjerë se kapelja, varet midis pikave të kontaktit. Nuk 
është gjë për tu shqetësuar. 
 
5. Tani do të bëjmë qepjen. Gjatë qepjes kapelja duhet tendosur.
 
 

 
Figura 293: Qepim fashën pas kapeles duke tendosur kapelen n

Qepja duhet bërë siç tregohet në figurë, sepse kjo lloj qepjeje lejon tendosjen e kapeles.
Gjilpëra shpon fillin e punimit përmes shtresave të tij.
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qepjes 

i tendosim të dyja derisa mos të tendosen dot më. 
Kalojmë spica  në dy pika kontakti përballë njëra tjetrës .  
4 b. Tendosim kapelen dhe veshjen e saj përgjatë një ane që kufizohet nga dy spicat, 
derisa të mos tendosen dot më, dhe në kontaktin e mesit vendosim spicë. 
4 c. Përsërisim hapin 3 në anën tjetër. Kemi fiksuar 4 pika deri tani. 
4 d. Tendosim kapelen me veshjen midis dy spicave, derisa të mos tendoset dot më, dhe 
vendosim spicë në pikën e mesit, kjo është pika e 5-të e kontaktit. 

in d me 3 anët e tjera derisa të kemi përcaktuar 8 pika kontakti.Nqs. 
kapelja është e madhe dhe dëshirojmë mund të përcaktojmë 16 pika qepjeje. 

Nëse veshja është shumë më e gjerë se kapelja, varet midis pikave të kontaktit. Nuk 

5. Tani do të bëjmë qepjen. Gjatë qepjes kapelja duhet tendosur. 

n pas kapeles duke tendosur kapelen në qepje e sipër 

Qepja duhet bërë siç tregohet në figurë, sepse kjo lloj qepjeje lejon tendosjen e kapeles. 
llin e punimit përmes shtresave të tij. 
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Figura 294: Rezultati 

15.7 Si të shmangim të kërcyerën që krijohet kur punimi fillon ose mbaron në mes  

 

Kur punimi fillohet ose mbarohet në mes shpesh krijohet një thithkë nga sythat e mesit 
psh. në majë të një kapeleje, në majat e gishtave të dorashkave, kur batanija thuret në 
rreth.  

 

 
Figura 295 

Kur thithka formohet në përfundim të punimit ky problem mund të zgjidhet: 

1. Duke e përfunduar punimin një rresht më parë. Psh. në vend që të lëmë 8 sytha në 
fund, lëmë 16. Kështu do të ketë hapësirë të mjaftueshme ku të shtrihen sythat dhe 
nuk do të krijohet thithka. Duhet pasur kujdes mos të krijohet gropë në vend të 
thithkës.  

2. Graftimi:  Në vend që ti bashkojmë sythat e fundit me fillin punues, mund ti 
bashkojmë me njëri-tjetrin me graftim. Kjo funksionon mirë për gishtat e çorapeve, 
dorashkave, për të thurur kapele të sheshta etj.  

3. Përdorimi i shtizave më të vogla: Rreshtat e fundit i thurim me shtiza më të vogla, 
përfundojmë punimin dukë e kaluar bishtin përmes sythave të fundit. Kjo bën që 
sythat të jenë më të vegjël dhe tu mjaftojë vendi në qendër.  

Në fillim të punimit krijimi i thithkës mund të shmanget duke hedhur rreshtin e parë me 
teknikën e”lakut që zhduket” ose me teknikën e kordonit  
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Nqs. punimi ka përfunduar mund të shthurim punimin diku afër thithkës dhe të rithurim 
pjesën ku ndodhet thithka. 

 

16 QEPJA E PUNIMIT 

 

Ngecja e perit qepës pas punimit  

Nqs. kemi lënë një bisht të gjatë 
kur kemi hedhur rreshtin e parë 
ose kur kemi mbyllur rreshtin e 
fundit të punimit, këtë përdorim 
për qepjen dhe nuk ka nevojë të 
ngecim fill të ri në punim. Nëse 
nuk e kemi bërë atëhere fillojmë 
qepjen me pe të ri.  

Figura 296: Kalojmë perin në 
pjesën e prapme të punimit, lëmë 
një bisht.  

 

 

 

Figura 297: E bëjmë bishtin nyje 

 

 

Figura 298: Kalojmë gjilpërën 
përmes nyjes 

 

Figura 299: Shtrëngojmë nyjen pas 
fillit 
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Kur qepim me pe dysh e fusim 
gjilpërën përmes dy fijeve dhe e 
shtrëngojmë perin. 

 

Figura 300 

 

 
Qepja syth më syth 

16.2.1 Në drejtim vertikal: shtyllëza me shtyllëza 
 

Pasi janë thurur pjesët e veshjes, si psh. kurrizi dhe gjoksi e trikos, mëngët, dy këmbët e 
pantallonave etj, këto duhen qepur me njëra tjetrën. 
 
Që qepja e punimit të jetë sa më e bukur, rreshtat e dy copave që do të qepen të 
përputhen plotësisht me njëri tjetrin ju këshillojmë ta bëni qepjen si vijon. 

Qepja është më e padukshme kur qepet nga ana e mbarë e punimit. Përdoret fill me 
ngjyrë të njëjtë me atë të punimit, mundësisht kur hedhim rreshtin e parë ose mbyllim 
rreshtin e fundit të lemë një bisht të gjatë dhe këtë të përdorim për qepjen. Filli qepës do 
të bashkojë urat lidhëse midis sythit të parë dhe sythit të dytë të çdo rreshti të secilës 
copë të thurur. 

 

Figura 301 

 

Urat lidhëse duken si këmbët e një shkalle. 

 Figura 302 

I mbajmë dy copat për tu qepur ngjitur me njëra 
tjetrën, nga ana e mbarë. Ankorojmë fillin në 
punim nqs. nuk përdorim bishtin e fillit punues 
për të qepur. Në copën sipër gjejmë urën 
lidhëse midis sythit të parë dhe të dytë të 
rreshtit të parë, kalojmë gjilpërën poshtë kësaj 
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ure, pastaj gjilpëra nxirret sipër punimit. 

 

 

  

Figura 303 

Më tej gjilpëra kalohet poshtë urës 
korresponduese në copën tjetër dhe nxirret sipër 
punimit. Figurat ilustrojnë sa thamë më sipër. 

 

 

 

Figura 304 

 

Vazhdojmë duke kaluar gjilpërën në urat 
lidhëse korresponduese në të dy copat dhe duke 
shtrënguar fillin herë pas here. 

 

Gjatë qepjes e ndukim dhe lëshojmë disa herë fillin qepës, që copat të bashkohen me 
njëra tjetrën.  

Mbajmë fillimin e perit me një dorë kurse me dorën tjetër e tendosim. Kjo njëtrajtëson të 
qepurat dhe bën që filli qepës të ketë të njëjtën tendosje si punimi. Kaq e fshehtë është 
qepja saqë dhe një fill me ngjyrë kontrastuese nuk do të dallohet. 
 
Qepja nuk duhet të jetë shumë e shtrënguar sepse këputet më kollaj kur punimi tendoset. 
Një qepje e shtrënguar mund të prishë edhe formën e veshjes.  
Nëse kemi vështirësi në gjetjen e urave lidhëse të sythave, mund të punojmë mbi një 
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sfond të bardhë, ose ti shohim copat mbi një burim drite.  
 

Në shembullin tonë do të qepim bashkë dy copa të thurura lëmuar. Por qepja kryhet 
njëlloj dhe kur bashkojmë copa të thurura ndryshe. 

Nqs. po qepim gjoksin me kurrizin e një bluze dhe kemi mbyllur sytha për hapjen e 
sqetullës, njëra anë do të ketë një rresht më shumë se tjetra. Kjo sepse mbyllja e rreshtit 
zakonisht bëhet nga fillimi i rreshtit.Kjo ndodh dhe kur qepet mënga me bluzën. 

Qepja me njëra tjetrën e copave të thurura rekomandohet të mos bëhet me tegel dore. 
Kjo për disa arësye. Trikotazhi është copë mjaft elastike prandaj dhe përgjatë qepjes 
duhet të ketë të njëjtin elasticitet.Nqs. do i qepnim dy copat e trikotazhit me tegel dore , 
nga ana e mbrapme, nuk arrijmë të dallojmë sesi do të duket bashkimi nga ana e mbarë e 
punimit. 

Qepja siç ilustruam më lart mund të bëhet dhe një shtyllëz më brenda secilës copë. 
Gjithsesi, sa më në anë të bëhet aq më i hollë do të jetë bashkimi.  

Që të lehtësohet qepja e anëve, kur duhet të bëjmë pakësime ose shtime në anë të 
punimit, këto i bëjmë një ose dy sytha më brenda nga ana. Kështu ana do të jetë më e 
njëtrajtshme, pa gropëza dhe të dala të vogla. Jo vetëm qepja lehtësohet por edhe kapja e 
sythave për vendosjen e bordurave.  

16.2.2 Qepja e shtyllëzave me rreshta 

Meqë sythat në gjerësi janë sa 4/3 në gjatësi atëhere shtyllëzat janë më të gjera se 
rreshtat, prandaj një në çdo 4 shtyllëza do lihen pa kapur.  

  
Figura 305 

18 shtyllëza janë të gjera sa 24 rreshta. 

Qepja e shtyllëzave me rreshta, kur punimi është i lëmuar: 

I vendosim dy copat anash njëra tjetrës, në anën e mbarë. Kalojmë gjilpërën nën sythin e 
parë të shtyllëzës së parë (poshtë mbylljes). Nxjerrim gjilpërën lart. Pastaj kalojmë 
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gjilpërën nën urën lidhëse të sythit të parë me të dytë,  të rreshtit të parë, në copën sipër. 
Vazhdojmë me qepjen, një në çdo 4 rreshta të copës sipër nuk e qepim. 

     
Figura 306   Figura 307 

  

Figura 308 

Një në çdo 4 rreshta janë lënë pa qepur.  

Pasi mbarojmë me qepjen e ndukim perin pastaj e lëshojmë. 

Njësoj bëhet qepja dhe kur bashkojmë copa thurur mbrapsht. Nqs. copat janë thurur me 
fije me trashësi të ndryshme, shtiza me madhësi të ndryshme, ose u ndryshon mënyra e 
thurjes atëhere duhet të masim sa sytha ka secila prej tyre në gjatësinë e qepjes dhe në 
copën që ka më shumë sytha duhet të lëmë sytha pa thurur në intervale të rregullta, në 
total duhet të lëmë pa thurur aq sytha sa më shumë ka copa. 

16.2.3 Qepja e punimit në drejtim horizontal: rreshta me rreshta 

Kur qepen kurrizi dhe pjesa e përparme e punimit përgjatë supeve, qepja bashkon dy 
rreshta horizontalë të punimit.  

Supet duhen qepur me kujdes sepse janë në një pjesë të dukshme të veshjes. 
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Forma e supit në modelin më të thjeshtë thuret pa shkallëzime. Bishti i fillit punues lihet 
mjaftueshëm i gjatë që të bëhet qepja e supit. Nqs. është thurur saktë atëhere kurrizi dhe 
gjoksi i thurur në pjesën e supit duhet të kenë të njëjtin numër sythash.  
 
Disa qepin supin me tegel dore , por kështu është e pamundur të qepen me njëra tjetrën 
sythat korrespondues në të dy copat e punimit.  

  

Figura 309 

Vendosim dy copat nga ana e 
mbarë, sipër njëra tjetrës. 
Sythat që do të përdoren gjatë 
qepjes janë sythat poshtë 
rreshtit të mbylljes. 

Kalojmë bishtin në gjilpërë. 
Kalojmë gjilpërën mbrapa 
sythit të parë në copën e 
poshtmë. E nxjerrim gjilpërën 
mbi punimin. 

  

 

Figura 310 

Kalojmë gjilpërën nën sythin e 
parë (mbi rreshtin e mbylljes) 
të copës së sipërme. E 
nxjerrim gjilpërën mbi 
punimin.  

 

 

Figura 311 

Kalojmë gjilpërën poshtë 
sythave herë në copën e 
poshtme herë në copën e 
sipërme. 
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Figura 312 

 

Pasi kemi qepur dhe sythin e 
fundit e ndukim perin që të 
shtrëngohen të qepurat dhe 
pastaj e tendosim sa të 
mundemi që qepja të shtrihet.  

 

 

Figura 313 

Supet e qepura 

Edhe kur ana e supit është e pjerrët, e shkallëzuar, qepja realizohet njësoj. 

Edhe ato sytha që janë larg anës për shkak të shkallëzimit do të qepen me sythat 
korrespondues në anën tjetër. Pasi supi është qepur, shkallëzimet do të jenë më pak 
evidente.  

Nqs. pas qepjes mbeten vrima i qepim me gjilpërë nga ana e prapme e punimit.  

Nqs. qepet me tegel dore, supi i shkallëzuar do të dalë mjaft i trashë në vendin e qepjes 
dhe kjo do të duket kur trikoja të vishet. 

Qepja syth më syth përdoret dhe kur thurja nuk është e lëmuar, por me motiv tjetër (psh. 
thurje oriz, dy majtas etj.). 

Bashkimi i supeve të thurura veçmas mund të bëhet dhe duke thurur bashkë dy rreshtat e 
fundit të lira të supeve. 
Dy shtizat me supet e pambyllura i mbajmë ngjitur me njëra tjetrën, me anën e mbarë të 
copave përballë njëra tjetrës.  
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Bashkimi me thurje i dy copave të thurura  

Dy copa trikotazhi mund të bashkohen me njëra tjetrën duke u thurur me gjilpërë
përgjatë dy rreshtave të zbuluar. Vendi i bashkimit është i padukshëm
tregohet thurja me gjilpërë e sythave të përparm

 
Figura 316 

16.3 Prerja me gërshërë e trikotazhit 

Ka thurëse që për të thurur më shpejt e thurin bluz
këto shtiza mund të gjenden në tregun e medreses
mëngët, qafën etj. Pasi thuret tubi, 2 shtyllë
mënga apo bëhet hapja, sigurohen duke i qepur 

Sigurimi me tegel: Qepim me tegel përgjatë dy shtyll
tjetrës. Pasi janë siguruar këto shtyllëza, shtyll
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Figura 314 

Çdo syth në copën e parë dhe sythi 
korrespondues në copën e dytë 
thuren bashkë sikur të ishin një. 

 

 

Figura 315 

Bashkimi i supeve me këtë mënyrë 
është elastik dhe i lëmuar. Përdoret 
dhe për supet e shkallëzuara. Figura: 
Dy anët e supit të thurura bashkë. 

 

Dy copa trikotazhi mund të bashkohen me njëra tjetrën duke u thurur me gjilpërë, 
. Vendi i bashkimit është i padukshëm . Në figurë 

rparmë. 

e thurin bluzën në formë tubi me shtiza rrethore (si 
tregun e medresesë) pa krijuar të hapura, si psh. për 

ëzat e sythave midis të cilave do të futet 
het hapja, sigurohen duke i qepur me tegel ose thurur me bizë.  

dy shtyllëzave rreth 2-3 cm larg njëra 
za, shtyllëza në mes të tyre pritet me gërshërë. 
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Figura 317 

Sigurimi me bizë: Sigurojmë dy shtyllëza sythash 2-3 cm larg njëri tjetrit duke i thurur 
me bizë siç tregohet në figurë: E përthyejmë trikotazhin përgjatë shtyllëzës që do të 
punohet, kështu shtyllëza duket si zinxhir i thurur me bizë. Kalojmë bizën në sythin e 
parë, tërheqim fillin përmes sythit, mbi bizë formohet një syth i ri, përsërisim veprimin 
me sythat e tjerë të shtyllëzës. 

 

Figura 318 

Pasi kemi kemi siguruar me bizë të dy shtyllëzat midis të cilave do të bëhet prerja, mund 
të presim me gërshërë. 
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Krijohet kështu e hapura e nevojshme për të bërë kardigan ose futur mëngë. Meqë në 
këtë proçes disa shtyllëza sythash do të kthehen nga ana e mbrapsht e punimit, thurja ka 
6-10 shtyllëza më shumë. 

Pasi pritet trikotazhi, anët e prera kthehen dhe fiksohen në anën e mbrapshtë të punimit. 
Sythat në anë të prerjes mund të kapen për tu thurur më tej në mëngë, ose mënga psh. 
mund të thuret veçmas dhe të qepet syth më syth pas trupit të punimit. 

Kjo teknikë ka disa avantazhe: Duke punuar me shtiza rrethore thurësja punon 
gjithmonë nga ana e mbarë e punimit, thur vetëm mbarë dhe nëse thurja ka motive 
atëhere ndjekja e motivit është më e lehtë. Meqë thuret gjithmonë vetëm mbarë punimi 
është më i njëtrajtshëm. 

16.4 Qepja e përkohshme  

 

 
Figura 319   Figura 320: krijohen tegela në intervale të rregullta  

 

 

Figura 321: Në copë të trashë 

Kjo lloj qepjeje përdoret zakonisht vetëm si qepje e përkohshme sepse nën tërheqje 
këputet kollaj. Nqs. copat e punimit do të qepen me makinë qepëse është më praktike 
bashkimi i përkohshëm i copave me qepje të përkohshme sesa me spica. Spicat krijojnë 
rrudhje në copë dhe vështirësojnë qepjen me makinë.  
 

16.5 Tegeli i qepur me dorë 
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Figura 322 

Figura 323 Figura 324 

  

Figura 325: 
Përsëriten hapat 2-
3 

 

Tegeli i qepur me dorë nuk lejon që thurja të tendoset në gjithë potencialin e saj, prandaj 
përdoret vetëm për të bashkuar copen e trikotazhit me copë tezgjahu. 

16.6 Qepja “thyerje për fundi” 

 
Figura 326 

 

 
Kjo lloj qepjeje lejon trikotazhin të tendoset 
lirshëm prandaj është e përshtatshme për të 
bashkuar trikotazhin me copë tezgjahu si 
psh. për të veshur nga brenda me fanellatë 
një pallto të thurur, ose me atlas një xhaketë 
të thurur.  
 
+ 

  

17 BLLOKIMI I TRIKOTAZHIT 

Megjithëse për të evituar përdredhjen e bordurave të trikotazhit njihen disa metoda (siç e 
kemi përshkruar më lart), këto nuk mjaftojnë për të evituar përdredhjen e vetë trikotazhit 
me thurje të lëmuar. 

Për të shmangur përdredhjen e veshjeve të thurura përdoret hekuri me avull ose njomja e 
trikotazhit.  

Avulli, temperatura dhe presioni i hekurit veprojnë të trija për të shtrirë copën e thurur. 
Më i efektshëm nga të trija për fijet e leshit dhe të akrilikut është avulli, prandaj fillohet 
hekurosja me fuqi te plotë avulli dhe nëse avulli nuk mjafton për bllokimin e trikotazhit 
rritet temperatura e hekurosjes dhe presioni i ushtruar mbi hekurin.  
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Kini kujdes që hekurosja të mos dëmtojë trikotazhin. Bllokimi i trikotazhit me hekur ka 
anën negative që e bën trikotazhin më pak elastik. 

Trikotazhin mund ta bllokojmë dhe me njomje. Njomet trikotazhi. Tendoset në një 
sipërfaqe të sheshtë. i hidhet një peshqir sipër dhe lihet
i thatë mbi një sipërfaqe të sheshtë, mbulohet me peshqir të lagur dhe lihet të thahet.

 

18 MODELE DHE MOTIVE 

18.2 Modele bluzash 

Bluza raglan 

 

 

Figura 327 

Bluza e thjeshtë: 

 

Mënga e këtij lloji është më e vështira për tu llog

Figura 328 

32 

ja të mos dëmtojë trikotazhin. Bllokimi i trikotazhit me hekur ka 
anën negative që e bën trikotazhin më pak elastik.  

Trikotazhin mund ta bllokojmë dhe me njomje. Njomet trikotazhi. Tendoset në një 
sipërfaqe të sheshtë. i hidhet një peshqir sipër dhe lihet të thahet. Ose trikotazhi tendoset 
i thatë mbi një sipërfaqe të sheshtë, mbulohet me peshqir të lagur dhe lihet të thahet. 

 

r tu llogaritur. 
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Bluza me mëngë të varura 

Figura 329 

Bluza me mëngë të varura, version i modifikuar

 

 
Figura 330 

Bluza dolman: në këtë model bluza thuret në
ose nga bordura e përparme tek bordura e kurrizit:

133 

 

varura, version i modifikuar 

 

ë një pjesë ose në dy, nga mënga në mëngë, 
rparme tek bordura e kurrizit: 
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Figura 331 

Mënga mund të ketë forma të ndryshme siç tregohet n

Motive thurjeje   

 

Motivet dandellë 

Në thurjen dandellë punimi ka vrima të cilat vendosen t

Nëse pas ose përpara pakësimit të një sythi hedhim lak n
rreshtin tjetër, atëhere në punim krijohet një 
rresht. Nëse laku hidhet pas pakësimit vrima do t
punimit), nëse laku hidhet para pakësimit vrima do t
punimit).  

134 

 

ndryshme siç tregohet në figurën më poshtë. 

cilat vendosen të kombinuara në punim.  

sythi hedhim lak në shtizë, të cilin e thurim në 
 vrimë, pa ndryshuar numrin e sythave në 

simit vrima do të anojë djathtas (parë nga përpara 
simit vrima do të anojë majtas (parë nga përpara 
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Hedhja e lakut dhe thurja e tij në rreshtin tjetër bën që pakësimi të mos ndryshojë 
numrin e sythave në rresht. Ka motive dandelle të cilat lakun e krijojnë disa sytha pas 
pakësimit psh. në motivin: “ pakësim djathtas, sythambarë5, lak1” laku hidhet 5 sytha 
larg pakësimit. Kjo bën që gjithë sythat midis lakut dhe pakësimit të anojnë për nga 
pakësimi.  

Motive të zakonshme të dandellës janë psh. gjethe, trëndafila, lule etj.   

Një rresht horizontal vrimash bëhet duke thurur: *sythmbarë3, pakësim djathtas, lak, 
sythmbarë3*. 

Një çift kollonash me vrima bëhet duke thurur mbi njëri tjetrin në anën e mbarë motivin: 
(sythmbarë1, pakësim djathtas, lak, sythmbarë1, lak, pakësim majtas, sythmbarë1). 
Pakësimet në këtë motiv anojnë për nga jashtë kollonës. Nëse dëshirojmë që kollona të 
jetë më e trashë pakësimet duhen bërë të tilla që të anojnë për nga brenda (sythmbarë, 
lak, pakësim majtas, pakësim djathtas, lak, sythmbarë1). 

Një diagonale vrimash bëhet duke zhvendosur çdo rresht ose çdo dy rreshta me një syth 
anash pakësimin e shoqeruar me lakun. Psh. 

• Rreshti 1: sythmbarë1, pakësim djathtas, lak, sythmbarë5 
• Rreshti 3: sythmbarëk3, pakësim djathtas, lak, sythmbarë3 
• Rreshti 5: sythmbarë5, pakësim djathtas, lak, sythmbarë1 

 

19 GRAFIKËT DHE SHPJEGIMET E MOTIVEVE TË TRIKOTAZHEVE 

Për të thurur një model veshjeje nga udhëzimet e të tjerëve na ndihmojnë shpesh grafikët 
e thurjes. 

Ky shpesh është i shoqëruar me udhëzime të shkurtuara. Udhëzimet e shkurtuara kanë 
simbolet e tyre, të cilat janë përdorur gjatë shekujve nga thurës në vende të ndryshme të 
botës. Po i shpjegojmë më poshtë këto simbole: 

Simboli *,*: Psh. në udhëzimi *syth par1, syth prap1* 28 herë, syth par1 do të thotë: 
Thurni një syth mbarë (të lëmuar), një syth mbrapsht dhe përsëriteni këtë veprim 28 
herë, pas kësaj thurni një sy mbarë. Pra shenjat *,* tregojnë se përsëritja do të kryhet me 
veprimet e rrethuara prej tyre.Simboli në funksionin e tij është i ngjashëm me kllapat (,) 
në matematikë. 

Simboli  #, #: Psh. Në udhëzimin : 

• Syth prap1 # *syth par1, syth prap1* 2 herë, *syth prap2, syth par2* 2 herë , syth 
prap2, *syth prap1, syth par1* 2 herë# 2 herë, syth prap1 
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Simboli  #  këtu ka të njëjtin funksion si kllapat [     ] në matematikë.  
Pra veprimet e mbyllura nga simboli do të përsëriten aq herë sa jepet pas simbolit. 
 
Udhëzimi më sipër lexohet si vijon:  

1. Thurni një syth mbrapsht.   
2. Pastaj thurni një syth mbarë, një syth mbrapsht, përsëriteni 2 herë hapin 2. 
3. Thurni 2 sytha mbrapsht, 2 sytha mbarë, përsëriteni 2 herë hapin 3. 
4. Thurni 2 sytha mbrapsht 
5. Thurni 1 syth mbrapsht, 1 syth mbarë, përsëriteni 2 herë hapin e 5-të 
6. Hapat nga 2.-5. përsëritini 2 herë 
7. Thurni një syth mbrapsht. 

 
Udhëzimi bëhet më i qartë kur paraqitet në grafik 
 
Kutiat me të zezë janë sythat mbrapsht, kutiat e bardha janë sythat e mbarë. Grafiku i 
rreshtit të thurur sipas udhëzimeve më sipër do të paraqitet si vijon: 

 
 

                                 

 
Grafiku duhet lexuar nga e djathta në të majtë sepse në këtë drejtim thuret.   
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Legjendat e grafikëve të thurjes:  

Në legjendë veprimet përshkruhen siç bëhen nga ana e mbarë

1 

 

syth i mbarë 
 

21 

2 
 

syth i prapmë 
 

22 

3 
 

Shkasim sythin pa i ndryshuar 
orientimin, duke e mbajtur 
fillin prapa punimit 

 
 

23 

4 
 

Shkasim sythin pa i ndryshuar 
orientimin, duke e mbajtur 
fillin përpara punimit

 

24 
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ë e punimit 

 
Shtojmë 2 sytha: thurim mbarë, mbrapsht prapë 
mbarë të njëjtin syth, dukë thurur kështu 3 sytha 
mbi 1. 

 
Shtojmë 2 sytha: thurim një syth mbarë e lëmë në 
shtizën e majtë, bëjmë lak mbi shtizën e djathtë, 
thurim prapë mbi sythin e thurur 

 
Pakësim i dyfishtë që anon majtas: Shkasim një 
syth, pakësojmë djathtas, hedhim sythin e shkarë 
mbi sythat e bashkuar 

 

 
Gogël: një syth e thurim 4 herë mbarë (e 
perdredhim sic tregohet ne kapitullin per shtimet e 
sythave dhe e thurim mbarë një herë pjesën e 
poshtme, një herë pjesën e sipërme, pastaj prapë 
pjesën e poshtme dhe të sipërme. E kthejme, 
thurim 4 sythat mbrapsht. E kthejmë, thurim 4 
sythat mbarë. 4 sythat e sapothurur i kthejmë në 
shtizën e majtë dhe i thurim bashkë si një syth i 
vetëm.   
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5 

 

Thurim sythin mbarë nga 
kurrizi  

25 

6 
 

Thurim sythin mbrapsht nga 
kurrizi 

26 

7 
 

Thurim mbarë sythin poshtë 
sythit të parë në shtizën e 
majtë:  

27 

8 
 

Pakësim i dyfishtë që nuk 
anon 
 

 

28 

9 
 

Thurim mbarë 4 sytha bashkë 
sikur të ishin 1 

29 

10 
 

Thurim mbrapsht sythin 
poshtë sythit të parë në shtizën 
e majtë 

30 

11 
 

Thurje e zgjatur: Thurim 
sythin duke e bërë lak 2 herë 
fillin. Lakun e e dytë e 
lëshojmë nga shtiza në rreshtin 
tjetër 

31 
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Shtojmë 2 sytha: thurim mbrapsht, hedhim lak, 
thurim mbrapsht të njëjtin syth.  

 
Shtim i dyfishtë që nuk anon as majtas as djathtas: 
Thurim 2 herë mbarë një syth. Pastaj thurim 
mbarë lakun midis dy sythave të sapokrijuar. 

 
Lak i hedhur 2 herë mbi shtizë 

 
Thurim 4 herë të njëjtin syth: mbarë, mrapsht, 
mbarë, mbrapsht 

 Shtojmë 4 sytha duke thurur: mbarë, 
lak,mbarë,lak,mbarë të njëjtin syth 

  
Shtojmë 5 sytha duke thurur: mbarë, mbrapsht, 
mbarë, mbrapsht,mbarë, mbrapsht të njëjtin syth 

  
Shtojmë 6 sytha duke thurur: mbarë, lak, 
mbarë,lak, mbarë, lak, mbarë të njëjtin syth 
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12 

 

Thurje e zgjatur 3 herë: thurim 
mbarë 1 syth duke e bërë lak 3 
herë fillin. Lakun e dytë dhe të 
tretë e lëshojmë nga shtiza në 
rreshtin tjetër.  

32 
 

Shkasim 3 sytha duke mbajtur fillin prapa, 
kalojmë fillin përpara punmit, kalojmë prapë 3 
sythat e shkarë në shtizën e majtë, kalojmë fillin 
prapa punimit 

13 

 

Nuk bëhet syth 33 
  

Thurim mbarë sythin 

14 
 

Shtohet syth duke punuar urën 
lidhëse të sythit të sapothurur 
dhe atij që vjen në rradhë 

34 
 

Pakësim majtas i tipit shkit, shkit, thur, i 
shpjeguar në kapitullin për pakësimet. 

15 

 

Thurim 6 sytha bashkë sikur të 
ishin 1 

35 
 

Pakësim djathtas, duke thurur mbarë 2 sytha 
bashkë. 

16 
   

Thurim 7 sytha bashkë sikur të 
ishin 1. 

36 
 

Pakësim majtas duke thurur mbarë, nga krahu i 
kundërt, dy sytha bashkë, sikur të ishin 1,.  

17 

 

Pakësim i dyfishtë që anon 
majtas (sythi thuret mbrapsht) 

37  Thurim 3 sytha bashkë, mbarë, sikur të ishin 1 

18 
  

Shtojmë lak në shtizën e 
djathtë i tillë që sythi i shtuar 
të anojë djathtas 

38 
 

Thurim 3 sytha bashkë mbarë, nga krahu i 
kundërt, sikur të ishin 1.  

19 
 

Shtojmë lak në shtizën e 
djathtë, i tillë që sythi i shtuar 
të anojë majtas 

39  Pakësim: Shkasim 1 syth, thurim mbarë 1 syth, 
kalojmë sythin e shkarë mbi sythin e sapo thurur. 

20  Lak mbi shtizë 40 
 

Pakësim: shkasim 1 syth duke i ndryshuar 
orientimin, thurim sythin tjetër mbarë, kalojmë 
sythin e shkarë mbi sythin e sapo thurur. 
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   41 

 

 

Legjenda e grafikëve të motiveve gërshetë: 

Motive gërshetë  

Motivet gërshetë të thurjes krijohen duke ndryshuar rradhën e thurjes 
të rregullta rreshtash.  

Sythat e shkarë sigurohen në shtizë rezervë ose paramandë, karfic

Shk. është shkurtim për shkasim syth 

Mbr. Është shkurtim për syth i thurur mbrapsht 

140 

 
Thurim mbarë 5 sytha bashkë sikur të ishin 1 

n e thurjes së sythave të të njëjtave shtyllëza në intervale 

, karficë.  
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Mbarë. Është shkurtim për syth i thurur mbarë. 

 

1 
 

Shk.1 nga përpara, 
mbr.1, thurim mbarë 
sythin e shkarë 

Anon majtas 

17 
 

Shk.1 nga prapa, 
mbarë3, thurim 
mbrapsht sythin e 
shkarë  

anon djathtas 

 

33 
 

Shk.2 nga përpara, 
mbarë4, thurim mbarë 
2 sythat e shkitur 

Anon majtas 

2 
 

Shk.1 nga përpara, 
mbarë1, thurim mbarë 
sythin e shkarë  

Anon majtas:  

 

18 
 

Shk.1 nga prapa, 
mbarë3, thurim 
mbarë sythin e 
shkitur 

anon djathtas 

 

34 Shk.4 sytha nga prapa, 
mbarë3, thurim mbarë 
4 sythat e shkitur 

Anon djathtas 

3 Shk.3 nga prapa, 
mbarë1, thurim mbarë 
3 sythat e shkitur 

 anon djathtas 

19 
 

Shk.3 nga përpara, 
mbrapsht1, thurim 
mbarë 3 sythat e 
shkitur 

anon majtas 

 

35 Shk.3 nga përpara, 
sythambarë4, thurim 
mbarë 3 sythat e shkarë 

Anon majtas 
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4 Shk.1 nga perpara, 
mbr.2, thurim mbarë 
sythin e shkarë  

anon majtas 

 

20 
 

Shk.2 nga prapa, 
mbarë3, thurim 
mbrapsht 2 sythat e 
shkitur 

Anon djathtas 

36 Shk.4 nga prapa, 
mbarë3, thurim mbarë 
4 sythat e shkarë 

Anon djathtas 

5 Shk.1 nga perpara, 
mbarë3, thurim mbarë 
sythin e shkitur 

anon majtas 

 

21 
 

Shk.2 nga prapa, 
mbarë3, thurim 
mbarë 2 sythat e 
shkitur 

Anon djathtas 

37 Shk.4 nga përpara, 
mbarë4, thurim mbarë 
4 sythat e shkarë 

Anon majtas 

6 
 
Shk.2 nga prapa, 
mbarë1, thurim 
mbrapsht 2 sythat e 
shkarë  

anon djathtas 

 

22 
 

Shk.3 nga përpara, 
mbr.2, thurim 
mbarë 3 sythat e 
shkitur 

Anon majtas 

38 
 
Shk.4 nga përpara, 
mbarë2, thurim mbarë 
4 sythat e shkarë 

Anon majtas 

7 
 

Shk.2 nga prapa, 
mbarë1, thurim mbarë 
2 sythat e shkarë  

anon djathtas 

 

23 Shk.3 nga mbrapa, 
mbarë3, thurim 
mbarë 3 sythat e 
shkitur 

Anon djathtas 

39 
 

Shk.1 nga prapa, 
mbarë4, thurim mbarë 
sythin e shkarë 

Anon djathtas 

8 Shk.2 nga përpara, 
mbarë2, thurim mbarë 

24 

 

Shk.3 nga përpara, 
mbr3, thurim 
mbarë 3 sythat e 

40 
 

Shk. 4 nga përpara, 
mbarë1, thurim mbarë 
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2 sythat e shkitur 

anon majtas 

 

shkitur 

Anon majtas 

4 sythat e shkarë 

9 
 
Shk.1 nga prapa, 
mbarë2, thurim 
mbrapsht sythin e 
shkitur 

anon djathtas 

 

25 

 

Shk.3 nga përpara, 
mbarë3, thurim 
mbarë 3 sythat e 
shkitur 

Anon majtas 

41 Shk.3 nga prapa, 
mbarë4, thurim mbarë 
3 sythat e shkarë 

Anon djathtas 

10 
 
Shk.1 nga prapa, 
mbarë2, thurim mbarë 
sythin e shkitur 

anon djathtas 

 

26 Shk. 4 sytha nga 
prapa, mbarë2, 
thurim mbarë 4 
sythat e shkitur 

Anon djathtas 

42 Shk.4 nga përpara, 
mbarë3, thurim mbarë 
4 sythat e shkitur 

Anon majtas 

11 Shk.2 nga përpara, 
mbr.t1, thurim mbarë 2 
sythat e shkitur 

anon majtas, 

27 Shk.2 nga përpara, 
mbarë4, thurim 
mbarë 2 sythat e 
shkitur 

Anon majtas 

43 
 

Shk. 2 nga prapa, 
mbarë4, thurim mbarë 
2 sythat e shkarë 

Anon djathtas 

12 
 

Shk. 2 nga përpara, 
mbarë1, thurim mbarë 
2 sythat e shkitur 

anon majtas 

28 
 

Shk.4 nga mbrapa, 
mbarë1, thurim 
mbarë 4 sythat e 
shkitur 

44 
 

Shk.3 nga përpara, 
mbarë2, kalojëm sythin 
e mesit të shkarë në 
shtizën e majtë dhe e 
thurim mbarë, thurim 
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 Anon djathtas mbarë 2 sythat e tjerë të 
shkarë 

Anon majtas 

13 Shk.2 nga përpara, 
mbr.2, thurim mbarë 2 
sythat e shkitur 

anon majtas 

 

29 
 

Shk.1 nga përpara, 
mbarë4, thurim 
mbarë sythin e 
shkitur 

Anon majtas 

45 
 

Shk. 2 nga prapa, 
mbarë1, kalojmë sythin 
e mesit të shkarë në 
shtizën e majtë dhe e 
thurim mbrapsht, 
thurim mbarë sythin e 
mbetur të shkarë 

Anon djathtas 

14 Shk. 3 nga përpara, 
mbarë1, thurim mbarë 
3 sythat e shkitur 

anon majtas 

 

30 Shk.3 nga prapa, 
mbarë3, thurim 
mbrapsht 3 sythat e 
shkitur 

Anon djathtas 

46 

 

Shk.2 nga prapa, 
mbarë1, kalojmë sythin 
e shkarë të mesit në 
shtizën e majtë dhe e 
thurim mbarë, thurim 
mbarë sythin e mbetur 
të shkarë 

Anon djathtas 

15 Shk.3 nga prapra, 
mbarë2, thurim mbarë 
3 sythat e shkitur 

anon djathtas 

 

31 
 

Shk.3 nga përpara, 
mbarë2, kalojmë 
sythin e shkarë të 
mesit në shtizën e 
majtë dhe e thurim 
mbrapsht, thurim 
mbarë 2 sythat e 

47 
 

Shk. 2 nga përpara, 
mbarë1, kalojmë sythin 
e mesit të shkarë mesit 
në shtizën e majtë dhe e 
thurim mbrapsht, 
thurim mbarë sythin e 
mbetur të shkarë 
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tjerë të shkitur 

Anon majtas 

Anon majtas 

16 Shk.3 nga përpara, 
mbarë2, thurim mbarë 
3 sythat e shkitur 

anon majtas 

 

32 Shk.4 nga prapa, 
mbarë2, thurim 
mbarë 4 sythat e 
shkitur 

Anon djathtas 

48 

 

Shk. 2 nga përpara, 
mbarë1, kalojmë sythin 
e mesit të shkarë në 
shtizën e majtë dhe e 
thurim mbarë, thurim 
mbarë sythin e mbetur 
të shkarë.  
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Grafikët ku anash rreshtave lexohet 1,3,5.., etj. tregojnë vetëm anën e 
mbarë. Ana e prapme thuret mbrapsht.  

 

Figura 332 
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Figura 333 

 

Figura 335 
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 Figura 338 
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Figura 339 

gura 340 

Figura 1 
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Figura 
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Figura 341 

 

Figura 342 
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Figura 343 

Figura 344 

 

Figura 345 
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Figura 346 

Figura 347 

 

Figura 348 
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Figura 

Figura 350 
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Figura 349 

 

Figura 351 
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 Figura 352 
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 Figura 353 
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Figura 355 
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 Figura 354 
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Figura 356 
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