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GAZDA KLĂRA - LORINCZI ETELKA 

Tehnicile de cusut din România sînt tratate în mai multe publicaţi i, 
apărute mai ales în ultimele decenii. 1 Astfel, rezultatele noilor cercetări pot 
f1 încctdrate în suita rezultatelor anterioare. Lucrarea noastră 2 prezintă punc
tele de cusut care servesc la unirea foilor de pînză, la încreţirea materia 
lului şi la întărirea tivurilor, precum şi la decorarea pieselor portului popula r 
al j udeţului Covasna, _începînd cu punctele cele mai rudimentare şi pînă la 
ce le mai evoluate, ·cu funcţie decorativă, evidenţiind ordinea lor tehnică ş i 
completînd, astfel, catalogul cămăşilor ţă.răneşti.3 Lucrarea constituie tot
odată un plan premergător pentru o viitoare monografie ~ - tehnicilor de 
cusut. 

1. PUNCTE DE "CUSĂTURĂ PLATĂ" 

De utilizare generală, punctul de cusătură plată se realizează astfel: 
se înfige acul pe faţa materialului şi apoi se scoate într-un punct determi
nat. În funcţie de dimensiunea punctelor, de relaţia între ele, de proporţia 
şi dispunerea lor într-un spaţiu, deosebim mai multe genuri de puncte plate 
ş i anume: 

1. Punctul înaintea acului (punct de însăilat - elooltes, fercelooltes) 4 

Este răspîndit atît la români, cît şi la maghiari, fiind şi astăzi folosit 
la în săilare, la încreţirea în cute în forme mai simple şi mai evoluate, fiind 
punctul de bază la încreţirea simplă (fig. Vl/22), la punctul "de pătrunje l" 
(fig. Vl/23) şi la punctul pe păsări (fig. Vl/25). 

S-e realizează prin înfigerea acului, pe faţa pînzei, în sens linea r, 
înaintînd pe firul ţesăturii, călCînd trei-patru fire şi ridicînd acelaşi numă r 
de fire la scoaterea acului din dosul pînzei. Din repetarea acestor călcări 
ş i ridicări de fire rezultă un rînd,.. linear întrerupt {fig. 1/1). 
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2. Ttghelul (punct de maşină - tones, gepoltes) 

Este un punct de cusătură rezistent şi durabil, folosit în primu l rind la 
încheierea bucăţilor de pînză, ale stanului sau minecii cămăşilor, ca de 
exemplu pe cămăşile româneşti din Zagon (6513), la încheierea pieselor 
componente: a gulerului cu gîtul şi a stanului cu mineca - ca pe cămăşile 
maghiare din Racoşul de Sus {5693) şi Herculian (88n); se utilizează la 
tivitul gurei . gîtului, astfel pe cămaşa românească sus-amintită din Zagon, 
ş i lo fixarea pliurilor pieptului, pe cămăşile din Racoşul de Sus, accentuînd 
totodată, liniile de structură ale · pieselor de costum. 

Uneori acest punct completează ornamentul propriu-zis: cusut în 2-2 
rînduri orizontale, încadrînd un rînd de punct oblic, formează cadru pentru 
motivele principale geometrice, ca în cazul manşetei şi gulerului cămăşii 
româneşti din Zagon. 1 

Arareori s-a cusut acest punct şi în zig-zag, aşa, cum îl găsim pe gu
lerul cămăşii femeieşti din Virghiş (5730). 

Tighelul, cusut după un model oarecare este utilizat în decorarea unei 
ii româneşti din Valea Mare (8411). Motivele cusute astfel apar pe bordura 
volănaşului minecii şi însoţesc din exterior modelul de bază de pe piept. 

Se coase pe faţa pînzei: de la punctul de pornire, înaintînd în linie 
dreaptă, scoatem acul, pe care l-am înfipt în dosul pînzei peste două-trei 
fire de ţesătură, apoi ducem acul înapoi - adică spre stînga - sărind peste 
două-trei fire, pe care ",e călcăm", îl înfigem în ţesătură, ca apoi, pe dos 
să înaintăm cu acul în linie dreaptă peste două lungimi de puncte, unde 
vom scoate acul la suprafaţă (fig. 1/2). 

3. Punctul înapoia acului (Szâroltes) 

Acest punct de cusătură plată, destul de frecvent, apare mai rar in 
vestimentaţia ţărănească, şi în acest caz serveşte la întărirea manşetelor de 
la cămăşi. Tn secolul al XVIII-lea se utiliza, ca punct ornamental, pentru 
realizarea motivelor de romburi pe cămăşile bărbăteşti maghiare.s 

Executarea: se coase un punct plat trecînd peste trei-patru fire de 
ţesătură, de la stînga la dreapta, apoi acul înfipt trece pe dos spre stînga, 
luînd numai o jumătate din numărul de fire ce constituie un punct; scos la 
suprafaţă va înainta cu firul strîns apropiat de punctul alăturat, trecînd peste 
acela.şi număr de fire din ţesătură. Astfel vom obţine o linie cursivă de 
puncte uşor suprapuse (fig. 1/3). 

4. Punctul "ti~ritură simplă" (Drugul ---,,gysz~ru beszeges) 

Pie-sele de pq-rt de Hecare zi se tiveau de obicei cu puncte plate, astfel 
comaşa bărbăt~ască din Herculian (5693, 8883), etc. 

Marginea pinzei se îndoia de două ori, sau se răsuc,ea cu ajutorul 
dege-telo-r more şi arătător, într-un tiv cilindric, ca·re se fixa apoi pe dosul 



pînzei cu o cusătură de linii vertical·e, distanţate tot de cît-eva fire de ţe
sătură (fig. 1/4). 

Acest punct se întrebuinţa citit la români (Vileele, 6211), cit şi la ma
ghiari (Covasna, S371) şi pentru unirea beritiţei de pe git c~ stimul cărrioşii. 

5. Punctul peste muchie (Drugul, aruncat - behânyâs) 

O formă frecventă a tivitului ·este cusutul peste muchie a morg1011 m
doite a materialulur. Cusutul acesta se aplică cu aţă colorată cu scop orna
mental la iile româneşti din Valea Mare (8411) şi din Vîlcele (5160). 

6. Punctul pe muşte (muşte pe fir, punct .,oblic" - szalagoltes, ferde 
laposoltes). 

Este în primul rînd un punct de cusătură, care împiedică destrămarea 
ş i care întăreşte marginea gulerului ş.i a manşetelor cămăşilor românesti, 
unde îl găsim grupat de-a lungul tivului. Apare totodată in rol decorativ, 
delimitînd elementele componente ale ornamentaţiei, prin sublinieri şi în
cercuiri, ca de exemplu la iile din Valea Mare (8411-8413) sau la cămaşa 
bărbătească din Zagon (6513). 

Execuţia: se înfige acul de sus in jos, înaintînd de la stînga la dreap
ta, in sens invers, cu puncte de cusătură oblice, alăturate des pe lungime. 
Ca sistem de orientare se calculează 1n realizarea fiecărui punct cite două 
fire în sens vertical şi cîte patru fire în sens orizontal (fig. 1/6). 

7. Punctul muşte pe fir (punct "peste" fire"- "laposoltes) 

Este folosit ca punct decorativ, fiind cusut pe fire numărate la man
şetele cămăşilor bărbăteşti (Zagon, 6513, Vîlcel-e 5891) şi femeieşti (Voi
neşti. 8794) româneşti şi pe pi·eptul şi umărul cămăşj.j maghiare din Vîrghiş, 
de obicei cu aţă albă, şi in cazul din Voineşti cu fir. Moi rar se execută cu 
acest punct motivul principal, core se extinde pe toată suprafaţa ii (Araci, 
8484) iri acest caz fiind cusut cu negru. Pe pieptarele de blană maghiare 
din Racoşul de Sus modelul desenat este. acel•a, care determină sensul şi 
dimensiunea punctelor cusute alăturat (fig. 1/7). 

8. Punctul zig-zag 

Este un punct cu o redusă frecvenţă: apare pe o cămaşă fei'Qeiască 
romanească din Vîlcele (6211), unde este folosit la tivul mînecilor. 

Se compune din puncte plate egale oa lungime, dispuse oblic în sen 
suri opuse, formind ·astfel o linie~ întreruptă, într-o suită de unghiuri ascuţite.6 

Se coase pe faţo materialului în aşa fel, că de la capătul primulu i 
punct (oblic) trece acul pe dos, urmînd o direcţie, de asemenea oblică, dar 
In sens opus (fig. 1/8). 
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1/9. Cusătură· plată din Treiscaune 

Vechea tehnică de broderie a cămăşi lor . maghiare din Treis<;:aune o 
cunoaştem din descrierea lui Fe~encz Ko~nelio-Palotay ·Gertrud: .. orn.amen

taţia geometrică de pe mînecile cămăşilor confecţionate din pînză de casă, 
este cusută în rînduri de puncte plate, îri aşa fel încît partea superioară a 

fiecăror două puncte vecine se apropie" 7 (fig. 1/9). 

11. PUNCTE îN CRUCIULIŢE 

Acestei grupe îi aparţin punctele pl<ate de cusătură, core se încruci
sează: se înfige acul în "ochiul" ţesăturii, luîndu-se pe ac - ca bază -
~celoşi număr de fire, pentru fiecare "picior". 

11/10. Punctul strimbuleţ 

Este cusătura de întărire preferată, păstrată pe iile românce!or diri 
Valea More (8411-8413) avînd şi un rol ornamental. Este utilizată pe de o 
parte pe suprafeţe netede, mai ales la extremităţile omamentelor, astfel, la 
marginea de sus o bentiţei de pe gît, sub rÎIJrile peste umăr, pentru a însoţi 
tivurile, clinile şi pava, sou se utilizează ca motive aparte, peste cot. Pe de 
altă parte, apare cusut pe creţuri. 

Constă din puncte plate uşor oblice, formînd o linie frîntă în scară, 
care ajungînd la vîrf, iau sens opus.a (fig. 11/10). 

11/11. !.ăcreţe (sămătău, pundul de cruciuliţă simpiă - keresztszem) 

Este frecvent, ca punct decorativ pe iile femeilor românce din Vîlcele 
(51 03, 5160, 6211, 6217, 5068, 5894 etc.), Araci (6181), Ariuşd (6180) şi Va!e,a 
Mare (6281), ale căror ornamente principa le sînt cusute fie cu punctul de 

cruciuliţă simplă, fie cu variantele acestuia, sau cruciuliţe duble, in funcţie 
de asocierea punctelor în cadrul fiecărui motiv. Mai rm apare pe gulerul 
cămăşii maghiare,9 contemporane din Rocoşul de Sus, cusută cu roşu. 

Dacă pe o suprafaţă dată, dorim să coasem numai o singură cruciu
liţă, trecem un fir oblic, "un picior" în diagonală peste un pătrat imaginar, 
de fire numărate din ţesătură, şi opoi trecem un olt fir oblic, "a!t picior" în 
sens invers, de asemenea, diagonal (în cadrul aceluiaşi pătrat imaginar) 
care se încrucişează cu primul fir oblic. Astfel se formează motivul de cru
ciuliţă. Dacă - aşo cu m putem observa pe cămăşile femeieşti din Va lea 
Mare - dorim să realizăm un şir de puncte în cruciuliţe, efectuăm întîi un 
şir de linii oblice paralele (la distanţa de 2-4 fi re din ţesătură), după care, 
la întoa rcere, coasem a doua serie de ilnii oblice, dar acum în sens invers, 
care se încrucişează cu primele, fo rmînd astfel un şir de cruci (fig. 11/11). 
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11/12. Brînelul {brîna.şul - sz61ânvarott, zsinorvarrâspo 

Acest punct de c~s'ătură decorativă .este . preferat cnid uliţei ' s imple~-: 
atîfde către femeile românce, cît şi de cele maghi-are din sateh:~ pe·de ·cursul 
Oltului. Primele coseau cu acest punct motive mai dimensionate, femeile 
maghiare însă, îl foloseau pentru fixarea cr.eţurilor verticale de ICI' gîtul şi 
de la manşetele cămăşii, ori coseau cu ·acest punct şnururi pentru struc-:-
turarea ornamentului.l1 · · ·· · ·. _· · · · · _ 

. . fntîi se coase o cruciuliţ·ă simplă, apoi din punctul de po~nire al aces:. 
teia~ treceau cu un "picior" lung şi peste pătratul (imaginar) următor, în 
sens oblic, formînd piciorul cniciuliţei a doua. Peste Ocest picior lung coa~ 
sem al doilea picior însă mai scurt (numai peste un singur pătrat) care se 
încrucişează cu piciorul anterior, lung (fig. 11/12). 

11./13. Umplutura pe buşteni 

Motivele de bază ale iilor femeieşti din Valea Mare (8411, 8412, .8413, 
5831), aşemte orizontal pe umăr, pe obinzica de pe git, şi vertical de-a !un
gul deschizăturii gurii, precum şi în li.nia întregirii spatelui cu mineca, sînt 
cusute cu punctul umplutura .pe buşteni. 

Se ·coase cîte un buştean - o diagona lă -, peste care se trasec2ă 
j umătăţi de cruci de dimensiunile dorite (fig. 11/13). 

11/14. Punctul .,de vrăjitoare .. (Boszorkcmyoltes) 

Acest punct de cusătu ră, care se încrucişează sus şi jos - la ca pătul 
picioarelor oblice - apare pe unele ii româneşti de. pe cu rsu l Oltu!u i 
(Ariuşd , 5189, Vîlcele, 9360), în funcţie ornamentală, însoţind l in ia de ro
tunjire a gîtului şi gura cămăşii. 

Se execută, de asemenea, prin î ncrucişarea liniilor - a "picioarelor" 
-, dar în acest caz, numai la capetele acestol'1a. Se coase un oicior oblic 
ma i lung, iar la capătul acestuia luăm pe ac citeva fire de · pi~ză în sens 
orizontal, iar cînd scoatem din nou acul, efectuăm din nou un picior oblic 
mai lung, dar în sens invers. Acesta întretaie la un ca păt piciorul făcut 
anterior (fig.ll/14). 

III. FESTO ANE Ş! PUNCTE DE LANŢ 

Din lăţuirea firului şi apoi din punctul derivat prin fixorea acestuia, 
cunoaştem m-ai multe variante : 

ll l/15. Punctul aruncat !h?s.tonul - beh6ny6s) 

Pentru întărirea marginilor de pînză, în af<Oră de tivitura simp lă ~e 
fo losea şi festonul, care, cusut cu aţă colorată , servea şi oo ornament. Cu 
acest punct se tivs-au cămăşile la gît (Va lea M are, 8414, A 11aci, 6181) la des-
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pică:rile de la git (Araci, idem) şi de la minecă (idem, Vîlcele 5103, 6184 şi 
8540, Ariuşd (6189), Valea Mare (5831), Dobîrlău (9360). 

· se execută îrifigind acut în m_arginea tivului (o pînz~l) şi trecihd appi 
firul de cusut pe sub v·îrful ai:ului (de Ici stinga la drea ptd) în aşa fel, co lo 
scoc:itereia dcului să se formeze un laţ (o buclă). Mai riou s,e lucrează c:u tieul 
de croşetă. In functie de distanţa dintre punctete de festori, ce s~ leagă 
între ele, ca şi de lungimea cicestora, deosebim festoahe ,.rare" (i'itt«:i be
hanyas) (fig. l!l/15o). (Araci, 6181, 8414), ,.dese" (sutu behănyas) (fig. Iti/ 
15 b), Arad (6189), Vîlcele (5103), Dobîrlău (9·360) şi două feluri de festoone 
,.dinţate" (fo·gas behanyas) (fig. lll/15 c.d.) (Araci 6184, yalea Mare 5S31, 
8412).12 

111/16. Punctul de lănţişor (Lancoltes) 

Pe bordura mînecilor unei ii din Voineşti (8794) se înşiruie ghirfonde 
cusute cu fir Cl:J punct lănţişor. Pe gîtul unei cămăşi secuieşti din Sfîntu 
Gheorghe (7957) motivul în creţuri ,.cuib de viespi" este îrkadrat intre şnu
ruri iiol·ate, cusute cu punct lănţişor. ln secolul ai XVIII-lea cămăşile bărba
ţi l or' secui erau ornamefltate cu motive de pătrate şi ronibuti, cusute cu 
punctul "înapoia acului" şi cu lănţişorul. 13 Năfrămile fine din colecţia mu
zeului (Peteni, Secuieni), sint de asemenea ornamentata cu punctul de lănţi
şor cusute cu aţă albă pe motiv desenat. 

Se coase scoţînd ·acul (din dosul pînzei) la suprafaţă, apoi formind 
un la;ţ 'din firul de cusut, se înfige din nou acul la o mică distanţă de la 
punctul de ~lecore, ca apoi să fie scos în mijlocul laţului, care trece pe sub 
virful acului, făcînd o buclă ovală cînd acul trage aţa. Repetind această 
operaţie, se formează un rînd de bucle legate în formă de lanţ (fig. 111/16). 

IV. PUNCTE "RASUCITE" SI PUNCTE "CU FIRE TRASE" 

IV/17. Punct tras prin cusătură peste fir (lengyelezes, okorhugy, dorâzs
feszek 

Acest punct de cusătură apare pe cămăşile românilor (Zagon, 6513), 
aie româncelor (Araci, 6184), precum şi ·ale ungurilor (Racoşul de Sus, 5571) 
şi unguroaicelor (Racoşul de Sus, 5579, Vîrghiş , 5730), ca punct de întărire, 

cusut cu aţă albă, ori într-un singur caz neagră (Araci, 6184), aplicat pe 
guler (Zagon), piept şi umăr (Vîrghiş, linia plătcii şi gîtului (Anaci) şi pe 
manşetă (Rocoşul de Sus, Zagon). Are două varionte, în funcţie de direcţia 
verticală (Zagon, Vîrghiş) sau oblică (Arad, Racoşul de Sus) a punctului de 
bază . 

In primul rînd se cos puncte plate, paralele in sens vertical, sau oblice, 
la o depărtare de cîteva fire de ţesătură, :apoi, tot cite o pereche din aceste 
puncte se incolăcesc - cînd sus, cînd jos - alternativ, cu un alt fir de cu-
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sătură (fig. IV/17). În cazul cind punctele plate de bază ou un sens oblic, 
firul încolăcit primeşte altă mişcare. · 

Cusutul cu acest punct poate rezulta motive de şnur, de pătrat şi de 
triunghi, conform numărului punctelor şi naportului' dintre ele. 

IV/18. Punctul "răsucit" (besodorâs) 14 

Pe o ie românească din Ariud (6189) ap:are punctul răsucit pe bază 
de ,.punct de vrăjitoare" de "zig-zag" şi de punct tras prin cusătură peste 
fir. Acestea sînt des răsucite circular, cu un fir negru (fig. IV/18). 

Ajurul (azsur) 

Punctul de cusătură denumit "ajur11, are o frecventă utilizare la tivurile 
cămăşilor de sărbătoare - poale, mîneci, gulere şi despicări. 

IV/19. Tivul "cu găurele" (Likosszego) 15 

După cum am văzut la tivitura simplă, se răsuceşte marginea pînzei 
cu degetele mare şi arătător în formă cilindrică; tivul plat însă se obţine prin 
îndoirea marginei de două ori, formind o tivitură presată, care se fixează 
de suprafaţa pînzei. ln caz că fixarea tivului se face pe linia unor fire trase 
din ţesătură, (de-a lungul tivului), cum este cazul cămăşii româneşti din 
Zagon (6513), cu punct de ajur, tivul obţinut se numeşte "tiv cu găurele" 
care reprezintă prima fază a cusutului ajurului. 

Ajurul de găurele se face pe dos. Acul se infig.e de jos in sus in mar
ginea tivului, se troge firul de cusut şi ·apoi se face un laţ (o buclă) in 
direcţia înaintării cusutului; apoi se iau pe ac 3-4 fire din ţesătură (de-a 
lungul tivului) se scoate acul deasupra laţului (a buclei) şi se trage strins 
(fig. IV/20. 1-4). Asetfel Heoare laţ adună strîns un grup de 3-4 fire din 
ţesătură, formindu-se o suită de găurele mici de-a lungul tivului. 

IV/20. Ajurul decorativ (ojurul impletit - cifra azsur) 

Unele ii româneşti de pe cursul Oltu!ui :au mînecile brăzdate cu rîn
duri inguste de ajur decorativ, cu aspect de dantelă (Araci, 8414, Vîlcele, 
5894). Gulerul cămăşilor bărbăteşti maghiare era decorat prin ajur de
corativ. 

Ajururile decorative, de pe cămăşile aflate in colecţia muzeului sint 
de trei feluri: 

a) Pentru roolizm,ea oelui mai simplu ajur decorativ, se trag citeva 
fire alăturat·e din ţesătură, în lăţime de 2-10 mm. Pe lungimea acestui rînd 
cu fire scoase se "ajure,ază" ambele margini, in grupe paralele de fire, 

17- ALUTA XVII-XVIII 
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pentru realizarea tivului minecii, cum este cazul iilor româneşti din Vîlce.le 
(5894) şi Araci (8414), sau cu scopul de a uşura compoctitateo părţilor de
corote (Vîlcele, 6211). Aceste grupe de fire servesc totodată, ca unitate de 
bază în executarea ojurului decorativ, în diverse modele (fig. IV/20 a). 

b) Un model se formează prin înfăşurarea (împletirea) a două grupe 
alăturate de fire - perechi - le9a1ie una-ntralta pînă la mijlocul rindului 
de ajur, unde grupele de fir:e se despart, trecînd fiecare la grupul de alături, 
cu ·care se împl.eteşte prin acelaşi procedeu. Astfel se realizează un decor 
in gen de tablă de şah (IV/20 b, 1-3). (Vîlcele, 8414, lucrat pe partea de 
jos a minecii, cu aţă albă, pl,asat orizontal; Cernat, 1958, pe fustă albă). 

c) Alt model de ajur decorativ se realizează prin ~aceeaşi împletire a 
două grupe de fire; aici însă, într:e două grupe de fire imp.leti•te se lasă 
cîte două grupe de fire libere, nimpletite, care primesc o anumită mişcare 
prin firul, core le pătrunde la mijloc şi core le leagă de ce·le două grupe de 
fire împletite, învecinate pe ambele părţi (Pe ia sus-amintită, plasat peste 
umăr şi vertical pe mînecă, avînd funcţie identică). 

V. PUNCTE PERFORATE 

V/21. Gura păpuşii (tyuksegg) 

La talia poal·elor femeieşti maghiare din Rocoşul de Sus (5570), se 
înşiră la distanţe de 10-15 cm găuri, care serves'c pentru introducerea şire
tului de susţinere a poolelor. Acestea ou fost deschise cu virful unui fus, şi 
uneori întărite cu punct de cusătură denumit tyuksegg (.,curu găinii"), cusă
tură de întărire, deasă, realizată în formă de oerc. Pe gîtul şi despictura 
gurei gîtului ii romăneşti de miroosă din Voineşti (8794) se înşiră cerculeţe 
legate între e.J.e prin linii realizate prin punctul lănţişor, fiind cusute cu fir. 
Acestea ·au funcţie decorativă . 

Se cunosc două variante ale acestui punct. 

a) Acul se înfige în oentrul găurii şi firul se duce în formă de rază, 
de circa 1 cm lungime de pînză, unde se înfige cu un laţ (o buclă) de ~eston. 
As.bfel se formeoză1 un cerc din linii evaZJate, în formă de raze, care sînt 
întărite cu un feston la margine (fig. V/21 o). 

b) Cu acelaşi punct de cusătură se prooedeoză invers, adică firul se 
duce din afară (din marginea cercului), spre centru, festonul făcîndu-se, 
acum în jurul găurii. Se formează de asemenea, un cerc (fig. V/21 b). 

Moi recent s-au cusut cu acelaşi punct şi butonierele cămăşHor pre
văzute cu nasturi (5693, 8886, 8884 Herculian, 8396 Voineşti, 6924 Zăbala 
etc). 
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VI: INCREŢIREA 

Materialul larg, lung, îngust, destinat mînecil~r şi gîtului cămăşil~r~ 
precum şi toliei fustelor, le-ou adunat în cute prin încreţire, strînse, la di
mensiunea cerută, de obicei lo o treime. Acest indispensabil punct de cusă
tură s-a dezvoltat în diferite tipuri de increţiri decorative. 

VI/22.Pllnctul încreţirii simple (Egyszeru r6ncol6s) 16 

lncretirea materialului se face cu aţă rezistentă, de obicei cu fir de 
cînepă, tr~s iri moi multe rînduri po11al~le. Punctul încreţirii simple este 
"înaintea acului" şi se execută exact la fel in toate rîndurile suprapuse, 
punctele fiind impunse la aceleaşi intervale, pe fire numărote (din ţesătură) 
in acelaşi rind de ochiuri, astfel, ca la încreţi11e, cutele să fie egale, urmînd 
aceeaşi suită (fig. Vl122). După ce om atins lărgimea necesară (prin încre
ţire), firele se înoadă la ambele capete. In cazul că natura materialului nu 
permite numqroreo firelor de ţesătură, se procedează la însemnarea - pe 
dosul materialului întins - punctind cu creionul locurile, unde se va intro
duce şi se va scoate acul cu firul, cu care îricreţim. 

La Racoşul de Sus, aceste creţuri se realizează cu ajutorul acului tras 
in direcţie verticală, sus-jos, urmînd firul materialului, rezultfnd astfel un
ghiul ne·cesor unui ochi. Fiecare 8-10 ochiuri sînt fixote apoi prin infigerea 
acului prin acestea. 

Vl/23. lncreţirea prin punctul de ,.pătrunjel" ("ales in cute" -

Petrozselymos szedes, râncba szedes) 17 

Cămăşile bărbăteşti şi femeieşti ale popul(]ţiei maghiare aveau mîne
cile încreţite la umeri şi la manşete; în unele ·cazuri şi talia fustei albe, 
folosindu-se diverse modele de încreţi re, astfel de exemplu în · formă de 
.,sămînţă de cînepă" (kendermagos), în "creanga bradului" (feny8agas), 
în .,cuib de viespe" (darcl.zsfeszkes} şi în punct de "pătrunjel" (petrozsely
mos szedes) (fig. Vl/23). Din toate acestea, astăzi îşi mai amintesc numai de 
punctul "pătrunjel", care la Araci este denumit "aJes în cute" (râncbaszedes). 
În colecţi,a muzeului se găsesc cămăşi bărbăteşti (5571), femeieşti (5579, 
5569), precum şi o fustă albă ( ) brodate cu acest punct, provenind toDte 
d in Racoşul de Sus. 

Vl/24. lncreţirea "simbure de ovăz" (zabszem~s szedes) 

Creţurile de pe umărul unor cămăşi femeieşti din z,agon sînt orna
rnentate în modelul "sîmbure de ovăz". 

Acest punct de încreţire este lucrat pe baza punctului înaintea acului, 
din linii oblice şi verticale (fig. Vl/24). 

lncreţirea cu "pătrunjel" se deos·ebeşte de tehnica încreţirii simple pre
zentate numai prin faptul că aici cusătură de încreţir~e)n rînduri suprapuse 
nu se efectuează prin introducerea acului în aceeaşi suită de ochiuri (ale 
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pînzei), ci punctele sînt dispuse în sens de scară, astfel că împunsăturile 
rîndului de jos vor cădea sub intervalele punctelor din rîndul de sus (fig. 
Vl/23). 

Vl/25. Punctul pe păsări 

La iile femeilor românce din Valea Mare (8412, 8411, 5831, 8621) des
coperim ciupagul pe piept, cusătură, ca~e se execută peste muchiile creţu
rilor, trase anterior în cute paralele mărunte, perpendiculare (VI/25). Creţu
rile strînse servesc - oa un strat ..,.. drept element de bază, fiecare cută, fiind 
considerată ca un fir de ţesătură care se coase colorat cu punctul "inaintea 
acului" (fig. Vl/25). 

Vl/26. Punctul . brăţări 

La iile româneşti sus-amintite, brăţăria dintre mînecă şi obinzică este 
încreţită şi umplută ulterior cu motive întrerupte în formă de zig-zag (fig. 
11/10), folosind punctul strimbuleţ. 

Vl/27. Punctul în faguri, ("cuib de viespi" - dar6zsol6s) 18 

Cămaşa bărbătească românească din Zagon (6513), ca şi cea feme
iască maghi·ară din Sfîntu Gheorghe (7957) este încreţită, prima la mîneci, 
deasupra manşetei, a doua la gît. Tehnica 1aplicată în aceste increţiri orna
mentale este punctul .,cuib de viespi": sau în faguri (fig. Vl/27). 

Acesta se execută în felul următor: Din cutele materialului încreţit se 
strîng într-un laţ într-un anumit punct trei cute, de aici porneşte firul în 
sens oblic, în jos ş·i strînge într-un anumit punct alte trei cute, dintre care 
cele două din margini, aparţin grupurilor strînse în rîndul de sus, şi aduse 
în sens oblic la mănunchiurile de cute din rîndul de jos. Se execută pe do
sul materia,lului, cu o cusătură în punctul de strimbuleţ. 

Vl/28. Punct de "creţuri călcate" (Rancleoltes, szedes) 

La cămăşile femei'lor maghiare din Araci, gîtul cămăşii et1a încreţit. 
Marginea creţurilor era ră,sucită într-un tiv cilindric, oare, la rindul său, era 
ornamentat cu o cusătură de întărire în aţă albă, .. ~ătut"_. Acest tiv plastic 
al creţurilor, în formă de linie şerpui·tă de lo gît, era fi.~at printr-o cusătură, 
care uneşte tot cite o pereche de c~eţuri într-o suită ondulată a tivului, şi 
apoi tot a,J doil.ea creţ era întors şi culcat pe pînza de bază, de core era 
fixat (fig. Vl/28). 

Vl/29. Punctul "şnur" (brînelul - zsin6rvarrâs) 

Cămăşile femeilor maghi•a re din Araci - după tradiţie orală - erau 
increţite la git şi manş·ete cu aceleaşi cute dese paralele şi perpendiculare, 
care serveau de asemenea ca element de bază; cusătura care urma şi care 
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a ici era executată cu punctul de ,.brinel", se executa peste stratul de cre
ţliri ale pînzei, strînse anterior (fig. 11/12). 

VII. CHEIŢELE 

Pentru unirea, încheierea foilor de pînză se folosesc variote puncte 
de cusătură, mai mult, sau mai puţin decorative, purtînd denumirea gene
rală "cheiţă''. 

Vll/30. Cheiţa în zig-zag - "okorhugyas kotes" 

Cea mai simplă cheiţă, folosită şi la încheierea iilor femeilor românce 
din Valea Mare şi maghiare din Cernot (1958), la pavă şi 'cl!in, se 
execută printr-un punct de cusătură orizontal, leg·at de alt punct oblic (am
bele: puncte peste fire sau muşte pe fir), care la ambele capete se prind 
de marginile pînzei, pe care o unesc (fig. Vll/30). 

Vll/31. Cheiţa puricelui (bokorkotE~s) 

Apare la cămăşile femeilor românce din Aroci (6181), din Vîlcele (5103), 
din Valea Mare (5831, 8411, 8412), ca şi la poalele femeilor maghiare din 
Araci, ca o cheiţă decorativă. Pe ii le · româneşti este lucrată cu arnici 
negru, sau roşu (5831), ior pe poalele maghiare cu fir de cînepă sau cu 
bumbac îngălbenit, cu joldeală (Serratula Wolffi Andrae). 

Execuţia: se înfige acul în marginea pînzei, din dos spre faţă, apoi 
trecînd la marginea celeilalte bucăţi de pînză, înfigem de ;asemenea, acul 
realizînd un punct orizontal, oare uneşte cele două foi de pînză. Peste acest 
punct de cusătură orizontal se trece la mijloc un fir oblic (un laţ) orientat 
într-o parte (spre una din marginile foilor de pînză) de unde se începe din 
nou, în continuare, repetînd, oceeaşi procedură. În cazul că, pornind de la 
acelaşi ochi de ţesătură, se execută două linii orizontale (două păşituri) ală
turate, ce unesc foile de pînză, firul, care trece peste mijloc, va cuprinde 
numai o păşitură, linia de jos, iar cea de sus rămîne liberă (csukros bokor
kotes, fig. Vll/31). 

Vll/32. Cheiţa unda apei (osszehurkol6s, gyenge vfzfoly6s) 

... . Este foiosită la încheierea i.ilor româneşti, şi a poalelor, purtate de 
femeile maghiare, de pe cursul Oltului, (181, 8414, Araci). 

Acul se înfige alternativ - din faţă spre dos - cînd în marginea unei 
foi de pînză, cînd în marginea celeilalte. La fiecare punct împuns ("picior") 
se prinde aţa într-un laţ (de feston) strins, formînd un şir de noduri (bucle), 
care întind la ambele margini ~ale foilor de pînză, pe întreaga lungime 
(fig. Vll/32). 

· · Cheiţele realizate · în acest mod, au fost împărţite în diverse categorii, 
în funcţie de 'gruparea pUnctelor, a "picioarelor" Tn suita cheiţei şi de dis-
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tanţa, care se creează între eie. Astfel este cheiţa ,.dinţii _ lupului" (farkas .. 
fogas kotes), (fig. Vll/32 a), cu punctele distan~te egal (intre .fiecare fiind 
un interval de 1/2 cm). Cheiţa "creanga bradului" (fenyoagas osszehurkolâs) 
este realizată cu aceleaşi puncte, dar grupate tot cîte trei alăturate, urmind 
o distanţă de cîte 1/2 cm intre ele (fig. Vll/32 b). · · 

. .. Vll/33. Cheiţă înodafă (Cheiţa unde apei - vizfoly6s) . 

O găsim la cămăşile româncel.or de pe cursul Oltult:~i (de osemenea, 
şi la poalele cămăşilor maghiare, în prima treime •a lungimii purtate în ace
l aşi loc. ln primul caz, sînt cusute cu negru, iar în al doileo cu aţă 
al bă, sou ingălbenită . 

Punctul de bază este punctul cheiţei unda apei simple, oare se întă
reşte la marginea pînzei cu un 'laţ (punct de fest9n) strîns. Aioi însă ,;pi
ciomele" se dublează pentru a întări cheiţa. La pornire s-a făcut un laţ la 
marginea unei foi de pînză, efectuată de sus in jos (de pe faţă la dos). Pe 
acest fir de legătură rezultat astfel, se face o încrucişare, 'iar pe firul dus în 
direcţia dezvoltării cheiţei, se formează un laţ prin care se trage acul în 
sens orizontal între marginile foi,lor de pînză. ln sfîrşit s-a în~ipt acul de sus 
la baza punctului în aşa fel, ca să formeze din nou un laţ la marginea 
pinzei. Astfel se succed punctele de unda apei simple, cu continue l ăţui ri, 
din care rezultă forma de V a modelului (fig. Vll/33). 

Vll/34. Cheiţa "mică;', "mică-mare", şi ,,cheiţa mare" Kicsi- , kicsi-nagy
es n·agykotes) 

La cămaşa bărbătească românească din Zagon (6513) este întărită 
gura cămăşii cu "cheiţa mică"~ la poalele femeilor maghiare din Aroci 
- în 1/3-a parte de jos - găsim cheiţa "mică-mare", ior l.a unele texti'le de 
interior din Araci sînt unite marginile foilor cu ,;cheiţa mare". Toate trei 
acestei cusături au la bază acelaşi punct, elementul de deosebire Hind ca n
titativ, şi anume: "cheiţa mică" cuprinde 1-2 legături de bucle, "cheiţa 
mică~mare 3-4, ,iar "cheiţa mare" 5-12 legături, sau grupe de bucle. 

Fiecare grupă se formează din trei buole, dintre care a doua urmează, 
iar a treia precedează prima, aşezîndu-se pe marginea anterioară. Prima 
grupă se aşează pe laţul de jos, următoarele pe firul mo'i Jung perpendi 
cular, care leagă cele două foi de material, după core urmează o grupă pe 
marginea foii de sus, punctul de pornire al paşilor următori de sens invers 
fiind legătura unităţilor anterioare (fig. Vll/34). 

Vll/35. Cheiţa "cu patru picioare" ("cheiţa lată", - szejjes kotes) 

La poalele femeilor maghiare din Racoşul de Sus, îmbrăcate la dans 
( ) . pe 1/3 parte din jos, se aplică o cheiţă cusu~ă cu aţă albă, core 
propriu-zis urmeoză aceeaşi tehnică de laţuri înodote, care trec alternativ 
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de la o margine la alta a foilor de pînză, şi în oazul acesta, reolizîndu-se o 
cheiţă "cu patru picioare". 

Se realizează: începînd din marginea unei foi de pînză, unde se fac 
patru picioare înfipte în margine l'a fiecare picior se înoadă un laţ, înainte 
de a trece la următorul. Astfel, după ce se fac patru picioare aJăturate la 
margihea unei foi, trecem la ceolaltă margine, unde repetăm aceeaşi pro-· 
cedură (fig. Vll/35). 

In urma analizei făcute, pr,ivind punctele de cusături aplioate în portul 
popular din judeţul Covasna, am reuşit să prezentăm un material <testul de 
bog,at. Dacă adăugăm la cele 35 de tipuri de puncte numerotate şi varian
tele incluse (vezi tipurile: 2, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 32), numărul Iar va fi de 
circa 50 elemente de cusături. Datorită faptului, că în primele1 decenii ale 
secolului nostru brodatul cămăşilor la români era o practică obişnuită, 
punctele de cusături prezintă o frecvenţă şi o varietate mai mare (33 de 
puncte) decît la maghiari (27 de puncte). La cei din urmă unele puncte (29) 
s-au păstrat numai datorită tradiţiei orale, sau literaturii de specialitate 
anterioare (9). La maghiari, numărul pieselor brodate este relativ mic, da
torită faptului că, la începutul secolului deja nu s-a practicat cusutul de
corativ al cămăşilor. O parte din puncte·le de cusut am reuşit să le salvăm 
cu ajutorul unor reconstrucţii, bazate pe tradiţie locală, executate de către 
femei din Racoşul de Sus. Dintre punctele de cusături prezentate, 18 puncte 
(1, 2, 4, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34), adică 4 puncte 
plate, 2 puncte în cruciuliţe, 1 punct de lanţ, 2 puncte răsucite şi cu fire 
trase, 1 punct perforat, 2 încreţiri şi 5 cheiţe se găsesc atît pe piesele ro
mâneşti, cît şi pe cele maghiare, cu deosebirea că la primele sînt cusute în 
general cu arnici negru, mai rar cu roşu, sau cu fir, şi uneori cu a·lb, iar la 
cele din urmă cu aţă albă sau ~ngălbenită. · 

Elucidarea aprofundată a interferenţelor etnocuhurale privind tehnicile 
de cusut, necesită o analiză complexă, istorico-comparativă, . extinsă pe o 
arie cît mai largă . La realizarea acestei sarcini ştiinţifi·ce importante am 
dorit să contribui prin redactarea tabelelor anexate care cuprind date cu 
privire la răspîndirea în R.S.R. a punctelor de cusut apl'icate în portul popu
lar din judeţul Covasna. 
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PRIVIND RASPiNDIREA PUNCTELOR DE CUSUT DIN JUDEŢUL COVASNA 

Pentru a reflecta unitatea şi diversitatea artei populare, am socotit util să publicăm datele 

care ne-au fost accesibile pînă în momentul de faţă privind răspîndirea geografică în România a punc
telor de cusut din judeţul Covasna, dorind să dăm un instrument util cercetătorilor tehnicilor de cusut. 

Denumirea tehnicii 

1. PUNCTE DE ,.CUSĂTURĂ PLATĂ" 

Proven ienţo (zona, 
subzona, sot, etnie) 

2 

Funcţie 

3 

1/1. PUNCTUL îNAINTEA ACULUI (PUNCT DE INSĂ!LAT - ELOOLTES, FERCELOOLTES) 

Punctul înaintea acului 

Punct de însăilat 

Punctul înointea acului 

lnsăilătura 

Elooltes, fE!rcelooltes 

EIO.otis 

ătogetes 
----

general în Republica 
Socialistă România, la români a. unirea foHor 

idem 

Maramureş 

Bazinul Crişului Alb 

general la maghiari 

zona Arad 

Că lata 
Valea Tirnovei Mici 

Valea Siretului 

b. însăilat 

c. cusătură de bază a 
în creţitu rilor 

a; b; c. 

a; b; c; d. punct de semne 
simple 

a. 
d. conturarea motivelor 

brodate cu fir 

a. tehnică premergă1:oare a 
unirii foilor 

b; c. 

d. 
a; b; c; el. 
c . 

e. 

Izvor bibliografic 
sau muzeistic 

4 

Doagă 1981, 41, fig . 31 . 
Tomida f.a. 9, fig. 1. 
Petrescu - Secoşan - D.oogă 

1973, 25, CLI fig .. 

Dunăre 1969, 424, 444, f ig. 257. 

Dogaru 1984,115, fig.l. 

Ferencz-Po lotay 1940, 13, fig. 5. 

ldem, 47, 77, 80, fig. 112, 196. 

Pentek, 1979, 279. 

Nogy J. 1978, 268. 

Szentimrey 1981, 306-307, 
fig. 66 a. 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 
1 

N 
{,)\ .... 

.,.. 



1. 2 

1/2. TIGHELUL (PUNCT DE MAŞINĂ - TCZZES, GEPOLTES) 

Tighelul 

Ti.izaoltes 

Todzeles 

Todzoles, visszaoltes 

Ti.idzes 

Szegooltes 

Otogetes hatra 

Mesinvarrcis 

Buzaszemek 
Todzes 

qeneral la români 

Maramureş 

Baz inul Cri şu !ui Alb 

general la maghiari 

Valea Tîrnove i M ici 

Şapteso te, BV 

Sic, CJ 

Ghimeş, HR 

zona Bacău 

1/3. PUNCTUL îNAPOIA ACULUI (SZAROLTES) 

3 

o. tivit 

b. conturarea un ui motiv 
orna mental 

c. delimitarea motivelor 

d. realizarea mot.ivelor 

b. 
e. punct de bază pentru 

broderie trăsureşte 

a. 
d. realizarea liniilor 

decorative 

e. întregirea părţilor comp. 

e . 
f . fixarea cutelor pieph ilui 

f. 

e. 

('. 

e. 
d. 

Punctul rămurică u a. la conturarea motivelor 

Punct de rămurea 

CuoSătura înapoia acului 

ornamentale 
Tălmăcel, Ţara Zorandului b . linie (chingă) pe piept 

o, b. (delimitarea motivelor) 

c. unirea foilor de pînză 

4 

Petrescu-Secoşan-Doagă î 973, 
cu f ig. 

Doagă f.o., 41 , fig. 35. 

Dogaru 1984, 115, fig. 3. 

M6zes 1975, 53. 

Ferencz-Pa lotoy 1940, 13, f ig . 8, 

p. 40, 80. 

Noqy 1978, 268. 

Seres 1973, 6. 

Gazdone O losz 1980, 132, f ig . 1. 

K6sa Sz6nth6 f.a ., 132, 133, 
fig. 38. 

Szentimrei 1981, 307- 309, 
fiq . 66 d. 

Tomida, f .o .. , 9, 10, fg . 4. 
Dunăre 1969, 459, fig . 269/ 3 
Petrescu-Secoşo n-Doa.qă 

1973, 25, cu fig. 

.... 
;UI 

N e; 



SzciiOtis Că lata 

Szciroltes Şaptesate, BV 

2 3 

d. executarea unor elemente 
ale motivelor 

e. sublinierea .motivelo.r de 
pe pava 

1/4. PUNCTUL "TIVITURĂ SIMPLĂ" (DRUGUL- EGYSZERO BESZEGES) 

Cusutul simplu pe dos 

Szegis (lapos szegis 
gombolyu szegis, 
kerek szegis 

Szegelyosszevarrcis 
Szegooltes 

general la români 

Sic, CJ 

idern 
Ghimeş 

Cob~r 

Ghe.orgheni, CJ 

a. tivit 
b. unirea părţilor 

a., b. 

b. 
a. 

1/5. PUNCTUL "PESTE MUCHIE" (DRUGUL, ARUNCAT, BEHANYAS) 

Drugul 

idem 

Nojiţala peste ac 

Tivitură turcească 

Surfilat 
Cusutul călăreşte 

Moldova 
Vlaşca 
Buzău 

Fundul Mo'ldovei 

Suceava 
Dumbrăveni 
Botoşani 

T ransi Iva ni a 
Ţara Bîrsei 

MJS* =Muzeul Judeţean, Sfîntu 
Gheorghe, Colecţia etno· 
grafică, nr. inv. 

a. tivit 
cusătuw marg·i·n·ilor 
gulerului iilor 

pe ·muchia trci.istelor, 
cioarecilor 

la poalele cămăşilor 
bărbăteşti 

4 

Pentek 1979, 48. 

Seres 1973, 7. 

Dunăre 1969, 424, fig . 257/ 4 

Gazd6ne Olosz 1980, 132. 
idem, 132. 

Kosa Sz6nth6 1979, 132. 

MJS* 9087 * 
MJS 5716 

Doaqă f.a ., 42, fig . 38 
Petre.scu-Secoşan-Doagă, 

1973, 27, cu fig . 

Dună re, 1969, 443. 

Toniida, f.a., 10. . 
Dunare 1914, 338, fig . 109 e 
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Paroszthanyăs, behanyas 
Szeges 
Bezere 

zona Bacău 

Săcădate, SB 
Şaptesate, BV 

(Satul ung) 
Cobor 

2 3 

cusăturo marginilor 
gîtului iilor 

pe gU!ra gîtului 
pe despicările de pe 
mÎnecă. 

b. unirea părţilor 

4 

Szen:bi·m rei 1981, 314. 

Informaţie de pe teren 
MJS 5774 

MJS 9087 

l/6. PUNCTUL PE MUŞTE (MUŞTE PE FIR, PUNCT ,.OBLIC", SZALAGOLT~S. FERDE LAPOSOLTtS) 

Punctul oblic (rar) 
idem . (des) 

In cosoaie 

Sinor, szenetur 

Szalagoltes 

Maramureş 

Ţara Bîrsei 

zona Bacău 

la maghiari 
Cobor 

a. omamentarea cămăşilor 
b. delimitarea rîndurilor 

de altiţă, pe mînec& Şi 
·la mqrginea gulerului 

a. ornamentare în cojocărie 
şi pielărie 

b. şnur drept pe iile 
.,ungureşti" 

a. pe text.ilele micii nobilimi 
b. bordură pe manşetă 

de cămaşă 

1/7. PUNCTUL ,.MUŞTE PE FIR" (PUNCT PESTE FIRE - LAPOSOLTES) 

Cusătură plină pe verbe Bazinul Crişului Alb a. pu•nct decorativ 
Miezeşte Bazinul Crişului Repede a. 
Pe luate Ţara Vrancei a. 
Fufeşte pe fir zona Hunedoara a. 
Peneşte pe fir Munţii Apuseni a. 
La un fir Oltenia a. 

Moldova 
Muntenia 

Peste fire, urzit ta· fir Ardeal a. (pe guler, umeraş) 

Bătut la fir Dolj a . 

Dogqru, 1984, 115, cu fig .. 

Petrescu-Secoşan-Doagă~ 
1973, 30. 

Dună•re 1974, 346-347, fig. 111 /i. 
Szentim~ei , 1981, 30S-309; 

fig. 70-71. 
Undi 1927, 97, 100, fig . 11. 

MJS 9087 

M6zes, 1975, 52, 159, plonşa 1. 

M.6zes, 1968, 12, planşa 1/5-7. 
Dunăre, 197-4, 344. 

idem 
idem 

Doaqă, .. f.a., 42-43, fig. 39. 

idern, Petrescu-Secoşon
Doagă 30-31, fig. 

idem 
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--------------·-------

Egysxerii laposoltes 

Sujta 

Loposvarrăs 

11. PUNCTE îN CRUCIULIŢE 

genera.! la maghiari 
Arad 

Călota 

Troscău 

Sălaj 

Şoptesate, BV 

Atuniş, MŞ 

Cobor 

11/10. PUNCTUL "STRîMBULEŢ" (P-işatul boului) 

Broderie plină pe fir, cu 
împunsătu-rile una după alta Ţara Bîrsei 

Nyi.i, okt$mugyas Sic, CJ 

a. 
a. 

a . (după desen) 
a . (şi după dese-n) 
a. (pe manşetă) 
a. pe pieptul cămăşii bă<rbăt. 

a. idem 

a. idem 
o. idem 

o . ornamentore 

pe gulerul, umărul , 
spatele cămăşii 

11/11. LACREŢE (Sămătău, PUNCTUL DE CRUCIULIŢĂ SIMPLĂ - keresztszem) 

Cruce~te 

Brînele~te 

Punctul î.n bumbi 
Cruci drepte 

Muşte 

Şinore~te în cruci drepte 

Crucea, musca 

Bazinul Crişului Repede 

Bazinul Crişului Alb 

Maramureş 

Valea Jiului 
Ţa;ra Vrancei 

Olt 
Gorj, Vîlcea, PăduTeni, 
Mărg~nimeo Haţegulu i , 
Valea Jiului 

întreaga ţară 

a. ornamentarea cămă:ş.ilor 

pe gu ler ş i pe p ~! m nar 

a. pe poale 

a. pe poale 

a. pe cămăşi şi ii, în culoare 
specifică zonei 

4 

Ferencz-Polotay 1940, 12, f ig. 1. 
idem, 47 

idem, 59, Pentek, 1979, 101. 
idem, 65 

Naay J.. 1974, 190. 

Sere.s, 1974, 6-7 

MJS 6111 
MJS 9087 

Dunăre, 1974, 342, fig . 110/ p. 

Gazda-ne O losz, 1980, 133--1 34, 
f ig . 7- 9. 

Mozes, 1968 p lanşo 11 /1 -3. 

M6zes, 1975, 55-56, pla nşa 
6/8-11 . 

Doga ru, 1984, 115-1 16. 
Dunăre, 1974, 343 

idem 

Stoica, 1985, 354. 

Doagă, f.a ., 43-44, fig. 41. 
Petrescu-'Secoşan-Doog-ă, 

1973, 31 . 

1\,) 
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l<eresztszem, akasztalat 

idem 

Keresztecske 

l<ereszteshim 

2 

Că lata 

Cîmpia Transilvaniei 

Hunedoara, Caraş-Severin 

zona Bacău 

Ghimeş 

3 

a. pe mineca (manşeta iilor) 

idem 

o. pe pieptul cămăşilor 
"ungureşti" 

o. pe umăr de ii (sec. XX) 

li/1 2. BR.INELUL (BRlNAŞUL, SZALANVARROTT, ZSINORVARRAS) 

Nojiţală in cruce 

Fo nottkeresztoltes 

Siny6r 

Alonaşul Mic, HD 

Şaptesate, BV 

Satulung, BV 

Gheorgheni, CJ 

Călata, CJ 

a. o rnamenta·re 
pe marginea gulerulu i pe !e 

pe mineca cămâşii femeieşti 
(umăr, cot, manşetă) 

pe marg.inea monşetei şi 
beJ,tiţei de pe git 

idem 

idem, pe mi,necă 

l l/1 3. UMPLUTURA PE BUŞTENI 

In buşteni 
In ioiege 
în butuci 
Butucul 

Brineleşte 

idem 

Felkereszt, 
Roviditett keresztoltes 
Butuk 

Butukos, vertvarratos 

Săce,]e a. frecvent la cămăşi femeieşti 
Subzono Bron, Birsa de Jos o. 

Ţara Vrancei a. 

Bazinul C•riş·u·lui Repede a. 
Bazi1nul Crişului Alb 

Zonele Olt., Argeş, Muscel 

Săcele, BV a. pe guler, pe mînecă 

Ghimeş a . peste umăr (tehnică no{Jă) 

judeţul Bacă.u a. pe umăr 
zona Hunedoara a . pe mineca cămăşii 
------------·---·-----···------

4 

Farag6, 1977, 237, Pentek, 19'81, 
49, fig. 11. 

Ferencz-Palotay, 1940, 64, 74. 

Szentimrei 1981, 323, 324, 
fiq. 104-106. 

K.Osa Szanth6, f.a ., 133, fig . 38. 

Dunăre, 1969, 449, fig. 3. 

Seres, 1972, 9. 

MJS 5774. 
MJS 5716/VIII. 
Pentek, 1979, 83, fig . 135. 

Dunăre, 1974, 343, fig . 1 10/g 
idem 
idem 

Petrescu-Secoşan-Doagă, 
1973, 32. 

Mozes, 1968, planşa III 4. 
idem 

Stoica, 1985, 354. 
Seres., 1972, 9, fig. 

Kosa Szanth6, 1979, 133-5, 
fig. 38. 

Szentimrei, 1981, 325, fig._ 105. 
Ferencz-Palotay, ' 1940, 74, 

1 

'O 

"' o-
"' 



1 2 

11/14. PUNCTUL "DE VRAJITOARE" 

Ruptura făcută pe jos 
Margit-oltes 

Boszorkanyoltes 

Horgaska 
Horgasoltes 

Fontsin6r gyeren 
Kandargo, csipke 

b) Varianta mai deasă 

Brinelul 

Cusutul p!etinic 

Fontsi1,6r, ingujjhegye, regi 

Bazinul Crişu,lui Repede 

general la maghiari 
T rascău (R·i metea, AB) 
Săcele, BV 

zona Călata , CJ 

zona Bacău 

Argeş 

Sibiu, Făgăraş 
Carpaţ i i Meridionali 

brecar zona Bacău 

Cseresnye vetese, ura:i!a idem 
Kockazas zona Călata, CJ 

Kettos nyolcasolt€~s 
Fonatoltes Cîmpia Transilvaniei 

III. FESTOANE ŞI PUNCTE DE LANŢ 
111/15. PUNCTUL "ARUNCAT" {FESTONUL - BEHANYAS) 

Festonul 
(des) 

Pu·nctul pe muchie 

Bătu cea la 

Banat 
Ardeal (Oaş, Satu Mare, 

Ma•ramureş) 

Mateiaş, BV 
Maramureş 

Bozin·ul Crişului Alb 

3 

a. fixarea tivului 
b. ornamentare, pe cepse, 

textile de interior, cămăşi 
c. încadrarea motivelor de 

pe manşetă 

c. 

c. pe ie de femeie 

c. con tu ro rea motivelor de 
pe cămăşi 

c. pe muchia mînecii 

b . pe cojoace 
b. cusut pe cutele 1ustelor 

c. încadrarr;la vertica lă a 
ciupagului 

a. 
a. ornamentareo cămăşiloll' 

bărbăte.şti şi femeieşti 

b. tivitul de.spicării gîtului 

b. pentru tivit fodrii 

b. tiv decorativ 

4 

M6zes, 1975, 56, 159, fig. 6/1-5. 
Ferencz-Palotay,·1940, 18, 66, 

fig. 28. 

Sere.s, 1972, 11, 1972, 14. 

Farog6, 1977, 275. 

Szentimrei, 1981, 312, fig. 72 b. 

Dunăre, 1974, 144, fig. 110 h 

Szen.timrei, 1981, 312, fig. 78 a. 
idem, 314, fig. 82. 

Ferencz-Palotoy, 1940, 61 , 
fig. 29, 1 ,2 .. . 

idem, 63~4. fig . 157. 

Doagă, 1981; 43, fig. 40. 

MJS 5288 

Dogoru, 198:4, fig. 2, p. l16. 
M6zes, 1975, 54. planşo 4, 

fig. 1-3. 
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Feston rar: 
Nojiţala bătrînească 

(rar) 

Felzsinorral varrt hanyas 

Urokszeges, farkasfog 

Hurokoltes 
Feston dinţat 

2 

Nordul Moldovei 

Tara Bîrsei 
De-a lungul ambelor ver

sante ale Carpaţilor 

zona Călata 

zona Bacău 
Sic, CJ 

/\lun iş , M$ 

Cobor, BV 
Gheorgheni, CJ 

general la maghiari 
Aluniş, MŞ 

1!!/16. PUNCTUL DE "LĂNŢIŞOR" (LANCOLTES) 

Lănţişorul 

Lănţucul 

Chicuţă 

Cusutul în fănţic după ac 

Cusătura în virful acului 

Gorj, Romonoţ\, Dolj 

general la români 
(Suceava, ·Argeş, Arad, 

Vrancea, Vlaşca, Dolj, 
Cîmp·ulutng Moldovenesc, 
Muscel) 

Mtt:nţii Apuseni 

Ţara Bîrsei, Buză•u, 
Prahova, Oimboviţa 

Ţara Zarandu;J,uti 
Bazinul Crişu11ui Repede 

3 

b. tivi t cioareci 

b. tivit cămăşi·le de pu rtare 

b. pe muchia despicăturii 
de la gît 

4 

Dunăre, 1969, 443, fig. 259. 

Dunăre, 1974, 339-340, fig. 109 k 

Pemtek, 1981, 48, fig. 14. 
Ferencz-Palotay, 1940, 6 a. 

b. idem 
b. pe muchia laterală a 

Szentimrei, 1981, 314. 
guleru!uGazdane Olosz, 1980, 136, 

b. pe muchia minecii, fodrii 
de la gît, pliu de la 
piept, despicare de le gît 

b . pe despicări 
b. idem 

b. oe lenjerie 
b. pe fodrii de la gît 

şi mînecă 

a. ornamentare 
a1 umpluturi cu fir metalic 

- se lucrează intercalat 
între galoanele altiţei 

a2 completarea motivelor 

a, ,z. 

c. cu'Sătură domi·nantă 
d3 imprejmuirea motivelor 

fig. 21-22 
MJS 611 1 

MJS 9078 
MJS 5716/VII I. 

Undi, 1927, 97, 106-207, fig . 33. 
MJS 6035. 

Tomida, 1972, 10, fig. 8. 

Doagă, 1981, 41-42, fig. 37. 
Stoica, 1984, 273. 

Dunăre, 1974, 344. ·· 

M6zes, 1975, 159, 54. 

NI -
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lngur:zătură 

Loncoltes 

U.mcotis 

Lu11cotes 

Urogbavetes 

2 

Bazinul Crişu1lui Repede 

general la maghiari 

Arod 

zona Căloto 

Gheorgheni, CJ 
Al.uniş, MŞ 

zona Odorhei 

Şo pksate, BV 

zona Bacău 

IV. PUNCTE RĂSUCITE $1 PUNCTE "CU FIRE TRASE" 

3 

a . pe piese de port (cepse, 
sumane, coareci, cămăşi) 
şi textile de interior 

a. pe cămăşi 

b. fixarea creţuri lor pe şorţ 

a. pe gitul ii 

- însoţeşte linia volănoşulu i 
de pe mineca în linie de 
val · 

- între pliu·rile încolţite ale 
pieptului cămăşii (l~nie de 
va l, cerc) 

a. pe gîtul ii 

a. sub pava, pe manşetă 

a. idem, cusută cu fir 

pe muchia mî-necilor iilor 

4 

M6zes, 1968. PlonoŞa 1/16-17. 
Fere.n.cz-Palotay, '1940. 

idem, 47, fig. 38. 

Pentek, 1981, 48, 158, fig. 15. 
MJS 5716 
MJS 6111 

MJS, 6051, 6052 

K6sa Szanth6, 1979, 65, fig. 12. 
Seres, 1974, fig. 82. 

idem, fig . 117,119. 

Szentimrei, 1981, 315-316. 

IV/17. PUNCT TRAS PRIN CUSATURA PESTE FIR (LENGYELEZES, OKORH(JGY, DARAZSFtSZEK) 

Bănuşei 

Colţi de aţă 

Darazsfeszek 
Horgas 

Okorhugyas, darazs, 

Chereluş, AR 

Maramureş 

Cimpulung Moldovenesc 

Mateiaş, BV 

Apaţa, BV 

Sic, CJ 

----------------

a. ornamentare 
a 1• însoţeşte marginile piesei 

(Pe muchia de jos de pe 
ismenele de june) 

a2• încadrarea motivelor 
a 1• pe muchia minecii 
a1• pe man-şeta cămăşii 

(ornament Jin~or) 

Comşo, 1976, fig. 187 a. 

Dogaru, 1984, 117, 129, f.ig. 
Doagă, 1981, plonşo 
MJS 5288. 

a . ornament i:ndepende.nt pe Seres, 1974, fig. 86, 87. 
manşeta ii 

a2. pe gulerul, umărul cămăşii Gazd6ne O losz, 1980, 134, 
fig . 10-16, 18, 21-22. 
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feldarâzs, fertâlydarazs 

Hegyes darazsolâs. 
Horgas darăzsolâs 

Tyukbor 

2 

Valea Tîrnavei Mici 

Ghimeş 

Aluniş, MŞ 

- Variantă pe bază de cruce: 

Poduţ, lăntuţ 

Darâzs 

Bazinu-l Crişului Repede 
Bazinul CrişuiiUi Negru 
zona Călata 

Sălaj 

IV/19. TIVUL CU GAURELE (LIKASSZEGO) 

Tiv cu tighel 

Tiv simplu pe dos 
Rupturg 

Likas szego 

Jukas szegis 
Lyukas szegely 

Bazinul Crişului Alb 

Bazinul Crişului Repede 

Şaptesate, BV 

zona Călata 

zona Sălaj 

3 

o2• pe bentiţo de pe mînecă 
cu-sut cu aţă neagră 

a . pe pieptul şi manşeta 
cămăşii bărbăteşti 

a2. pe poole 
a2. pe manşeto cămăşilor 

bărbăteşti 

a2. pe manşeto cămăşi lor 
bărbăteşti 

a2. pe umă-r, pe guler 

a2. 

a 2. însoţeşte motive "·scrise" 

a . pe texti>le de inte-rior 

a . tivit 

a. tivuri ornamentale 
b. închei~f!!O pînteî, 

fixarea pliurilor 
o. 

a . 
a. tivîtul ismenelor 

-4 

Nagy, 1981, 277. 

Ko-sa SzO.ntho, 1979, 132, fig. ~
idem, 145, fig . 73/3. 

MJS 6049. 

MJS 6051 . 

Moze.s, 196.8, 15, planşa 11/~11 . 

Pimtek, 19a1, 102. 
Ferencz-Palotay, 1940, 60, 

fig. 150. 

Petrescu-Secoşa n-Doagă, 
1973, 26. 

M6zes, 1975, 57, planşa ~/6-10. 

Mozes, 1968, 16, plonşa 111/7-8. 

Seres, 197-4, 15, fig. 17. 

Pentek, 1981, 49. 
~ogy, 1974, 192. 

IV/20. AJURUL DECORATIV (AJURUL IMPLETIT, - CIFRA AZSOR) 

Voria•nto o. 
Tiv cu găurele 
Ajur pe fire trase 

Ţara Bîrsei o. tivit Petrescu-Secoşan-Doagă, 
b. punct o~namental dea<S.upro 1973, 26. 

tivului la cămăşile bărbăteştiDunăre, 1974, 345, tig. 111/o. 
-----------------
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Varianta b. 
Şa bac 

Mreajă 

1 

Felborso, egeszborso, 
tortborso, horgasborso 
bcrs6ka, subrikolas 

szalhuzăs 

Bors6, holyagos borso 

2 

Ţara Vrancei 

genexal la români 
Banat 

Tălmăcel, SB 
Sic, CJ 

răspîndit la maghiari 

Al·uniş 

Că lata 

t 

o. tivitul cămăşilor arnbebr 
sexe 

b. pe textile di:n sec. XX, 
pe pieptul, poalele şi 
g·ulerul cămăşii bărb. 

b. de-a lungul minecii 
pe muchia ismenelor 

b . pe cepse, texti'le de interior 
mîneci de cămăşi 

.( 

idem 

Dună.re; 1969, 453, fig. 266. 
Doagă •. 19&1 ', plan şa 

Comşa, 1076, fig. i 1 /b. 
Gazdane Olosz, 1980, 137-138, 

fig. 25-27. ' 

Ferencz-Palotay, 1940, 55, 
fig. 139. 

b. pe.ntru încadrarea motivelor MJS 6049, 6053. 
de pe manşetă, umăr, mînecă 

· Pe111tek, 1979, 87, 95, 142, 
171, 198. 

Va rianta c. 

Sabac in foarfeci Oltenia, MUinte:r.ia, Dobrogea b. pe textile de interior Doagă, 1981 , 46 ,fig. 48. 

V. PUNCTE PERFORATE 
V/21. GURA PAPUŞH (,.curu găini.i" - TYOKSEGG) 

Vanianta a. 

Copciuţa 

Pupuleţ 

Ochi după ac 

Gura păpuşii 

Săpinţa, MM 

Gorj 

Cusut cu putnct plat (broderie pUnă): 
Ochi înto.rJi Criş-ul Repede 

Banat 

Tyuks~gg Bazinul Tîrnavei Mici 

a . punct ornamenlal 

pe gitul şi umăor.ul cămăşii 
femeieşti, de-a lungul 
tivului, formind şi ruri 

a . pe un cojocel 

a . j.ncadrare a moti-velor orna
mentale de pe cămă~i 

a. pe mineca cămăşii 

Dogaru, 1984,118, 12S, 129 
cu fiquri 

Ou;năre, 1969, 459, fiq. 269/2. 
idem, 1974, 346, fig'. 111/m. 

M6zes, 1968, 17, pla.n<Şa 111 / 11. 

Ferencz-Pa lotay, 1940, 46. 
Nagy, 1978, 278. 
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1 

Tyuksegg Sic, CJ 

lyul"as tyukszem zona Călata 

Apaţa, BV 

VI. INCREŢIREA 

2 3 

b. pe git·ul şi manşeto cămăşii, 
pentr·u introd. şnurulu:i 

a. sub gîtul şi despicarea 
cămăşi lor 

a. pentru realizarea elemen
telor în formă de cerc 

a. motive de bază sub pava 
şi pe manşete.le cusute cu fir 

Vl/22. PUNCTUL iNCREŢIRII SIMPLI: (EGYSZERO RANCOLAS) 

general fa toate popoarele a. incutorea p·Înzei 

4 

Gazdone, Olosz, 1981, 135, 
fig. 17. 

Pe.ntek, 1979, 48, 49, 
fig. 33, 34. 

Seres, 1974, fig. 82, fig. 119. 

Du·năre, 1969, 42Ş, 1974, 431. 

Vil/23. INCREŢIREA PRIN PUNCTUL DE "PATRt iNJEl) ("ALES iN CUTE",- PETREZSELYMES SZEDES, RAN<:;BA SZEDES) 

lncreţ 

lngmejj szedes 
Darăzsolăs 

Folszodes 
Szedes 

Oltenia, Munte.n.ia, Moldova o. 

Valea Tirriavei Mici 

Trascău 

Apoţa, BV 

Jirnbor, BV 

Lueta, HR 

la gitul iHor, lucrat cu alb, 
galben, ori crem 

idem, cu alb 

idem 

idem, pe mînecă 

idem 

idam 

Vl/24. fNCREŢIREA "SIMBURE DE OVAZ" (ZABSZEMES SZE.DtS) 

Creţul 

Vl/25. PUNCTUL PE PĂSĂRI 

Ciupagul 

Trăsură pe increţele 
lnchingătură 

lunceţ, linceţ 

Scăfătură 

Sudul ţ6rii 

Transilva.n,ia (Munţii 
Apuseni, Cluj, Sălaj 

Maramureş 

Bazinul Crişului Repede 
Cîmpia Tisei, Nă·săud 

Bihor 

b. ornamentare 
.:.. pe cămăşi, ii 

- la gîtul (pieptul) iilor 

!a manşeta minecii 
la gît ş i •la pumna-r 

idem 

Doogă, 1981 , 49-50, fig. 58. 

Nagy, 1978, 268-269. 
Nagy, 1957, 17, fig. 2. 
Seres, 1974, 1 O. 
K6sa Sz6nth6, 1979, 'fig . 25. 
Ha6z, 1929. 

Doagă, 1981, 50, fig. 59 . 

Doogă, 1981, 53, fig. 66. 
Pet!rescu-Secoşon-Doagă, 

1973, 42, cu fig. 

Dogaru, 1984, 123, cu fig . 
M6zes, 1968, planşa , IV/1-3. 
Dunăre, 1969, 428. 

idem, 1974, 341. 
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2 3 
-----.,.--------------------.. -·-------- -------------
Unit în lung pe creţuri 
Trăsure,te pe creţuri 
lngmejj, csupăk 
Vonasoltes, verueles 
Szedes 

Vl/26. PUNCTUL .,BRĂŢARI" 

Brăţări 

Creţurile de Banat 

Darazsolas 

Nordul Olteniei 
Bazin-ul Tîrnavelor 
Bazi·n·ul Tîrnavei Mici 
Şaptesate, BV 
Ghimeş 

Cobor 
Săcădate 
Gheorgheni, CJ 

Banat, Prahova, Zărand, 
Mărgin·imea SibiiUiui 

Ţma Oltului, Ţara Haţe
gului. Valea Jiuh,li, 
zonele subca:rpa,tice din 
Munten.ia şi Moldova, 
Ţara Bîrsei 

Că.! ata 

Tisa de Sus 
Cobor, BV 
Gheorgheni, CJ 

- pe gît 
- pe gît 
- pe git, peste cot 
- pe gît 
- pe gît 
- pe gît 

b. 

b. sub guler, la încheieturQ 
mînecîi 

b. pe fustă şi şorţ 

b. pe gîtul iilor 
b. pe mineca iilor 

idem 

Vi / 27. PUNCTUL ,.IN FAGURI" (CHIZDUCI, ,.CUIB DE V!ESPI" - DARAZSOLAS} 

Alun·iş, MŞ b. la încheietura umărului; 
sub piept 

Lueto, HR b. sub git 
VII. CHEIŢELE 

Vll/30. CHEIŢA ,.IN ZIG-ZAG" (Pîşotul boului - .,OKORHUGYAS KOTES") 

o. l.mi,rea foilor, ornamentore 

4 

fig. 110 O, b. 

Nagy, 1978, 268. 
S·ere.s, 1974. 
K6s.a Szanth6, 1979, 134. 
MJS 9078. 
Informaţie de pe teren 
MJS 5716/VIIL 

Dună·re, 1969, 42a, 1974, 341. 

Petres~l.I-Secoşon-Dgagă, 
1973, 45. 

idem, plonş~Je XCIV- XCVI. 

Ferencz;-.Palotay, 19.W, 61, 
fig. 154. 

idem, 77. 
MJS 9078 
MJS 5716 

MJS 6051-53 

Ha<irz 1929. 

Cheiţă simplă 

(îngrăditură) 

Kandargos gyUttes 

zona Muscel 

zona Bacău 

idem 
- pe ie Dună:re, 1969, 4-43, fig. 260/3. 
- pe ie de sărbătoare S..:entimrei, 1981, 311, fig . 7~ o. 
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Vll/31 . CHEIŢA PURICELUI (BOKORKOTES) 

Ciocănele 

Balhăszva, bakorkotes 

Bokorhănyas, nagygyuttes, 
vertgyuttes 

Puricelui 

Kicsikotes 

Să li şte, Mărginimea S. , 
Valea Jiului, reg.i•unea 
subcarpatică munteană 
şi olteană 

Va lea Tîrnavei Mici, 
Bă•lă.uşeri, MŞ 

zona Bacău 

Oltenia, Muntenia, Argeş, 
Olt , Prahova, Mu.scel 

Ghimeş, HR 

3 

- pe ie 

- pe poale, gaei 
- pe ie 

- pe ie de sărbătoare 

idem 

Vll/32. CHEIŢA "UNDA APEl" (OSSZEHURKOLAS, GYENGE ViZFOLYAS) 

Cheiţa 

Cheiţa in picioruşe 
Cheiţa in gheruţe 

Cheiţa 

Hurok, hurkos kotes 

Kotis, hăromotis 

Chereluş-lineu, AR 
Voit i nei-Rădăut 
Fundul Moldov~ i 
Valea Ariesului 
Gorj · 
Dobrogea, Ilfov 

Bazinul Crişului Alb 
Sic, CJ 

zona Călata 

- pe ii, poale 

- pe · poale, cămăşi 

Vll/33. CHEIŢĂ iNODATĂ ("CHEIŢA UNDA APEl " - ViZFOLYĂS) 

Mindenember kotese Valea Tîrnavei Mici - pe cămăşi 

4 

Dunăre , 1969, 443, fig. 260/ 2. 

Nagy, 1978, 281. 
MJS 6134 
Szentimrei, 1981 , 315, 317, 

fiq . 89, 90. 
Doagă, 1981, 54, fig. 68. 
Petrescu-Secoşa.n-Doagă, 

1973, 51' cu fig . 
Stoica, 1984, 127, cu f ig. 
1<6sa Szanth6, 1979, 139, fig. 68"; 

Dunăre, 1969, 443, f ig . 260/L 
1974, 339, fig. 109 n. 

Doagă, 1981 , 54, fig . 69. 

Pet•rescu-Se~:oşa·n-Doa g ă , 
1973, 51, cu fig. 

M6zes, 1975, 59. 
Gazdane, O losz, 1980, fig . 139, 

130. 

Ferencz-Palotay, 1940, fi~. 149. 

Nagy, 1978, 278, fig. 33. 
Mindenember kotese Sic, CJ - pe despicarea gîtului Gazdam~. O losz, 1980, 139- 140. 

f ig . 31. 
Vizfolyas, idem zona Odorhei - pe textile de interior l<6sa Szcrnth6, 1979, 61. 
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Mindon embor kotese, Şaptesate, BV - pe cămăşi, cu aţă ga 1 b-enă Seres, 1973, 15. 
Vizfolyăs 

Vl:l/34. "CHEIŢA M!CA, "MiCA-MARE" ŞI "MARE" (KICSI-,KICSI-NAGY -~S NAGYK01~S) 

Cheiţa c:iur 
Cheie 
Rudaskotes 

Ţara Bîrsei 

Bazinul Crişului Alb 
Crizbav, BV, 

Ghimeş 

- pe mînecile vechilor cămăşi Dunăre, 1974, 340. 
M6zes, 1975, planşo, 9, 10. 

idem Seres, 1973, fig. 107, 11 O. 
K6sa S76nth6, 1979, 139. 

Vll/35. CHEIŢA "CU PATRU PICIOARE" ("CHEIŢA LATA" - SZ!:JJES KOT!:S) 

Cheiţa de Vrancea 

Kilenc:bogos koh!s Valea Tîrnavei Mici, 
Satu.lung, BV 

Petre.scu-Secoşa n-Doagă, 
1973, 52-53. 

Nagy, 1978, 278, fig. 34. 
Ferencz-Palotay, 1940, 74, 

fig. 179. 

r~ 
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NOTE 

1 Astfel de st·udii cu cmacter general sînt: Dunăre 1969, 423-435, Petrescu-Secoşan
Doagă 1973, Tomida 1972, Doagă 1981, Undi 1927, 89-112, Ferencz-Palotay 1940, etc. 
Variantele zonele ale tehnicilor de cusut pot fi consultate în diferitele monografii zonale şi 
locale, cum sî•nt: M6zes 1968, 1975. (Crişul Repede, Cnişul Alb); Dunăre 1974, Seres 1972, 
1973. (Ţara Bîrsei); Famg6 1977, Pentek 1979 (Căla:ta); Sewşan 1979 şi K6sa~Szânth6 1979 
(Ciuc); Szentimrei 1981 (zona Bacău); Nagy 1974 (Săloj); 1978 (Valea Tîrnavei Mici); 
Gazdâne Olosz 1980 (Sic); etc. 

2 Mult-umesc si cu acea:stă ocazie lu•i Lorinczi Etelka, care m-a ajuta.t la identificarea 
şi clarificar~a unor' puncte de cusut, 'lui Haâz Sândor şi Haaz Katalin, care au prezentat 
in desen aceste tehnici, precum şi l·ui Elena Secoşan, pentru traducerea parţială a lucrări i. 

3 Gazda, 1984. 
4 Terminologia folosită dife,ră de la caz la caz, în funcţie de cunoaşterea sau necu

noaşte,rea termenilor locali. M-am străduit să folosesc denumirea răspîndită î·n zonă. in 
cazul termenilor traduşi am folosit ghilimelele. in lipsa termenului local, am folosit termeni i 
din literatma de specialitate. 

s Szekely, 1955. 63. 

6 După tehnica execuţiei acest punct diferă - fiind mai rudimentar - de zig-zagul 
prezentat de Dunăre (1969, 456, fig. 4) şi kicsikandarg6, descni•s de :Szentimrei (1981, 318, 
fig. 92). Este identic, î.n sc·himb, ou punctul den~Jmit zegzugoltes, prezentat de Undi de pe 
!î.ngă rîul Drava (1927, 97-98, 199, fig. 40). 

7 Ferencz-Palotay, 1940, 73. 

8 Punctele cuprinse în tabelul anexat a·u o mică deosebi.re; avînd sens ·uşor obloic. 

9 "Pe cămăşi·le lor din pînză de casă aplicuu in executarea modelelor ornamentate 
şi cruciuliţe, mai rar însă, ca pUinctul plat" - ~ne informează Ferencz-Palotay (1940, 73). 

10 Acest punct de cusăt:ură., de origi.ne din Europa de vest, es-te •rălSpîndi•t pe textilefe 
de interior ale populaţiei maghiare, s·ub denumirile szalara varras (Sic: Gazdane Olosz. 
1980, 140), inas varras (Sălaj, Sze.ntimrei 1974, 159). 

11 Ferencz-Palotay 1940, 73. 

12 Aceste festoane sint gene.rale pe textilele de interior ale maghiarilor. 

13 Szekely, 1955, 63. 

14 Acest punct este prezentat de către Undi şi Ferencz-Palotay din Valea Dravei ş i 
din Slovacia (1927, 97, 103., fig. 17; 1940, 82-83) . 

. . 15 Acest punct are o frecvenţă relativ mică, datorită faptului că, la tivitul pieselor 
cot1d1ene nu se trag fire, iar cele sărbătoreşti sint tivite cu o variantă de tiv mai dezvoltat, 
denumit obinzeli, după cum o ate·stă obiectele din colecţia muzeală . 

16 lncreţirea simplă - după cum constată Dunăre - este o tehnică străveche, intrucit 
a fost utilizată spre a forma (strî·nge) gura cămăşii şi totodată Ulniversală (1969, 429). 
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17 Această tehnică ,.,datează probabil din prime·le secole ale mileniului :nostru. El a 
fost rezultatul unei îmbinări creatoare între cusutul pe fir, a:nterie»r practicat de pop·uloţia 
băştinaşă de pe întreg cuprinsul teritori•u·l.ui patriei noastre, cu o altă tehnică veche, cunos
cută în literatura de specialitate sub diferite denumiri: în cea germa1nă de Gereihsel, în 
cea poloneză de wkule, în cea maghiară de darazsolas, etc., pătrunsă din Occident direct 
ca o decoraţie de provenienţă orăşenească, precum şi p.rin mijlocirea populaţiei săseŞti, 
atît din oraşe., cît şi de la sate. Acest procedeu a mai fost practicat şi în decorul partul.u:i 
slovac, ceh, ucrainean etc." (1969, 430). După consta.tările cercetătorul.ui Dunăre, punctu l 
pe păsări, cunoscut Î•n literatura de specialitate s·ub denumirea cusutul urzit pe areţuri este 
o variantă tehnică prop:r.ie a broderiei româ:neşti, care a fost împrumutată şi de saşii d in 
zona Bistriţei (1974, 366-367). 

18 Umplutul pe mu'Chia cutelor poate fi dotat din secolele XVII-XVII.I şi este răspîndit 
din Occident Î·n toate ţările sud-est europene. Dunăre, 1969, 430, 1974, 367. 

19 Acele puncte de cusături, pe care n•u le-am întîlnit Î•n alte localităţi, respectiv, iz
voare bibliografice, nu apa,r în tabelul ·nostru. Asta explică Upsa unor poziţii în nume1rotorea 
curentă. 
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A COVASNA MEGVEI NEPVISELETEK OLTESMODJAI 

Kivonat 

A dolgozat a Covasna megyei nepi oltozetekben alkalmazott funkcion61is es diszito
olteseket veszi sz6m ba, azok teohnikai rendjeben, A bemutatott 1 O lapos-, 4 keres.zt-, 2 

hurok-, 4 6tcsavar6sos es szalvon6sos oltes, egy lyukhimzes, 8 rancolas es 6 osszekot6 oltes 

sor6t tov6bbi, ezek kereteben bemutatott v61tozatok gyarapitjcik, igy az olteselemek szama 

eleri az otvenet. A rom6nok 33, a magyarok 29 oltest ismer-nek, vi•szont elobbiek valamennyitt 
sokkal gyakrabban alkalmaztak, tekinrtve, hogy az elso vilagh6boru tajan meg himeztek 

·ingeiket. A magyaroknal tal6lt sz6r·vanyos anyagot torteneti forr6sok e•s emlekezet alapj6n 
rekonstrukci.6k egeszitettek ki. A feltart a.nyagb61 18 oltes kozos, csakhogy a rombnok fekete-: 

vei, pirossal vagy aranyszâllal himeztek, a magyarok pedig feher, vagy sârgitott cernaval. 

Elegend6 torteneti es os·szeha:sonlit6 anyag hi6nyaban az inte.retnikus kapcsolatok 

tisztazasâra a szerzo nem v611alkozott, viszont a rendelkezesere 6116 muzeumi es szakirodalmi 
anyag alapjan t6bl6zatot allitott ossze a bemutatott oltesek hozai p6rhuzamaib61. 
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