
Vārds, uzvārds:

anketa

Dzīvesvieta:
e-pasts:

Apraksts par kvadrātiņu, Tevi un Latviju (līdz 75 vārdiem):

Sūtiet pa pastu uz Latviju 
līdz 2017. gada 30 augustam
"Latvieši pasaulē", 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, Latvija

Jautājumus rakstiet uz e-pastu:
stastu.sega2018@gmail.com

Sekojiet mums Facebook:
www.facebook.com/stastusega2018

stāstu sega

   

Veidosim dāvanu Latvijai simtgadē -
lielizmēra tekstilmozaīkas segu (patchwork quilt)!

STĀSTU SEGAS gabaliņus – neliela izmēra 
kvadrātus - izgatavosiet  JŪS – ārzemēs 
dzīvojošie latvieši.

STĀSTU SEGAS idejas pamatā ir mūsu 
kopīgais devums un mīlestība Latvijai. Katrs 
kvadrātiņš vēstīs par kādu no mums, un, iešūts 
lielajā segā, par mums visiem kopumā. Cik 
izdomas bagāti, cik koši, cik sadarboties griboši 
un cik daudz mēs esam ārpus Latvijas!

Kvadrātiņu vari izrotāt, kā vēlies - dažādās 
tehnikās, izmantojot daudzveidīgus materiālus!

Par katru kvadrātiņu ir svarīgi zināt tā darinātāja 
vārdu un uzvārdu, valsti, kurā tas tapis. Pastāsti 
par sevi, kādas saites Tevi saista ar Latviju, kāds 
ir Tavs vai Tavas ģimenes izceļošanas stāsts. 
Uzraksti arī, ko esi attēlojis savā kvadrātiņā.

Ir iecerēts šo informāciju iekļaut interaktīvā 
multimediālā prezentācijā, kas ceļos kopā ar 
segu pa Latviju 2018. gadā.

“Stāstu segas” veidošanu vada “Latvieši pasaulē – muzejs un 
pētniecības centrs”. To atbalsta Valsts Kultūrakapitāla fonds un 
ASV vēstniecība Rīgā

U.S. Embassy Riga



stāstu sega

LŪDZU
IEVĒROT!

   

piedalies 
stāstu segas
veidošanā!
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DARBA GAITA

Veidosim dāvanu Latvijai simtgadē -
lielizmēra tekstilmozaīkas segu (patchwork quilt)!

STĀSTU SEGAS gabaliņus – neliela izmēra 
kvadrātus - izgatavosiet  JŪS – ārzemēs 
dzīvojošie latvieši.

STĀSTU SEGAS idejas pamatā ir mūsu 
kopīgais devums un mīlestība Latvijai. Katrs 
kvadrātiņš vēstīs par kādu no mums, un, iešūts 
lielajā segā, par mums visiem kopumā. Cik 
izdomas bagāti, cik koši, cik sadarboties griboši 
un cik daudz mēs esam ārpus Latvijas!

Kvadrātiņu vari izrotāt, kā vēlies - dažādās 
tehnikās, izmantojot daudzveidīgus materiālus!

Par katru kvadrātiņu ir svarīgi zināt tā darinātāja 
vārdu un uzvārdu, valsti, kurā tas tapis. Pastāsti 
par sevi, kādas saites Tevi saista ar Latviju, kāds 
ir Tavs vai Tavas ģimenes izceļošanas stāsts. 
Uzraksti arī, ko esi attēlojis savā kvadrātiņā.

Ir iecerēts šo informāciju iekļaut interaktīvā 
multimediālā prezentācijā, kas ceļos kopā ar 
segu pa Latviju 2018. gadā.

“Stāstu segas” veidošanu vada “Latvieši pasaulē – muzejs un 
pētniecības centrs”. To atbalsta Valsts Kultūrakapitāla fonds un 
ASV vēstniecība Rīgā

DRĪKST kvadrātiņu izšūt, tamborēt, adīt, 
filcēt, apgleznot, apdrukāt ar fotogrāfijām, 
attēliem, tekstiem...

NEDRĪKST kvadrātiņu gatavot no plīstoša, smērējoša, lipīga, 
irstoša vai ļoti smaga materiāla. Dekorēšanā nedrīkst izmantot 
ēdienu, augus un citas lietas, kas viegli bojājās vai lūst.

Izvēlies izturīgu audumu, no kura veidosi savu segas 
kvadrātiņu.

No šīs brošūras izgriez papīra kvadrātiņu pa trekno līniju – 
tas veidos segas kvadrātiņa piegrieztni. Kvadrātiņa ārējo malu 
izmēri ir 18cm jeb 7.09 collas.

Uzliec papīra kvadrātiņa piegrieztni uz auduma un 
izgriez kvadrātu.

Uz izgrieztā auduma kvadrātiņa atzīmē ar zīmuli gar
visām malām 1.5cm/0.6 collas vīles tiesu (papīra paraugā 
punktotā līnija). Vīles tiesa gatavajā segā nebūs redzama.

Redzamajā daļā (15cm x 15cm, papīra paraugā pelēkā daļa) 
ļauj izpausties radošajam garam!

Aizpildi anketu ar ziņām par sevi. Kad kvadrātiņš gatavs, 
piespraud anketu pie kvadrātiņa ar spraužamadatu vai piešuj 
ar stipru diegu.

Darbs ir gatavs sūtīšanai. Ļoti gaidām!
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