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MĒRĶIS

Izveidot ādas aksesuāru - jostu ar variējamām valkāšanas iespējām
UZDEVUMI

• Izvēlētās tēmas izpēte un analīze
• Mērķauditorijas izpēte
• Iedvesmas avota meklējumi
• Analogu izpēte
• Skiču un maketu izveide
• Maketu testēšana 
• Piegrieztņu izveide
• Materiālu un furnitūras izvēle 
• Idejas izveide materiālā-darba process
• Prezentācijas izveide
• Fotosesija



KAS?

KAM?

KĀPĒC?

Divkrāsaina, kontrastaina ādas josta, kura valkājama atsevišķi  
pēc  vajadzības, pieskaņojot tērpam, ka arī papildināma ar plecu 
siksnām

Stilīgiem un atraktīviem jauniešiem, kuriem patīk eksperimentēt
ar savu vizuālo tēlu

Lai apgūtu militārās tematikas aksesuāru - portupeju, papildinot to
ar oriģinālu iegriezumu, rotājumu detaļās



TĒMAS IZPĒTE

Portupeja-palīgierīce  aukstā ieroča nēsāšanai, 
kuru izveidoja franču karavīri, Napoleona impērijas 
laikā. Tā bija izgatavota no dažāda garuma un 
platuma ādas jostām, kas krusteniski uzliktas uz 
karavīra pleciem. Jostas varēja būt aprīkotas ar 
īpaši izgatavotu ādas maksti zobenam, nazim, 
vēlāk arī šaujamieročiem. Otrā pasaules kara laikā 
sāka izšķirt vācu, franču un krievu portupejas.

Illustrations of Historical description of the clothes 
and weapons of Russian troop

https://www.alamy.com/na-1700-1732-before

https://www.alamy.com/na-1700-1732-before


Portupejas sieviešu 
modes industrijā 
ienāca 21. gadsimta 
sākumā, kad dizaineri 
uz provokatīvās modes 
fona sāka izmantot 
portupejas militārajā 
tematikā. Galvenokārt, 
pateicoties Prabalam 
Gurungam kolekcijām, 
portupejas sāka uztvert 
kā jaunu modes trendu

Prabal Gurunghttps://www.dominle.lv/home-lv/

https://www.dominle.lv/home-lv/


ANALOGI

Harness - Zana Bayne Harness – Alicia KlaussBalmain leather harness dress
https://www.lyst.com https://www.facebook.com/harness.aliciaklauss/https://shop.zanabayne.com

https://www.lyst.com/
https://www.facebook.com/harness.aliciaklauss/
https://shop.zanabayne.com/


IEDVESMAS AVOTI



TEHNISKAIS ZĪMĒJUMS

MATERIĀLI
• Zila galantērijas āda
• Melna juhtāda
• Oranža galantērijas āda
• Oranžs un zils diegs MARS 40
• Moment līme
• Aizdares 10 gab. Josta 1 gab. oranža 1 gab. zila un 1 gab. melna 

Plecu siksna 2 gab. zilas un 2 gab. melnas



MAKETA TESTĒŠANA



DARBA PROCESS: detaļu piegriešana, sastiprināšana un presēšana



DARBA PROCESS: detaļu šūšana



DARBA PROCESS: diegu gala nostiprināšana, furnitūras iestrāde



DARBA FOTO


