
KŪČIŲ BURTAI

Įsigykite
rinkinį

Liktariuko rišimas



Sudarė Loreta Lichtarovičienė, tradicinių amatų 
meistrė, sertifikuotų šiaudinių sodų rišėja, vytinių 

juostų kaladėlių/burtukių gamintoja.

loreta.etno.muzika@gmail.com
LIKTARIUKAI



PO LĖKŠTELE 
Po lėkštelėmis paslėpti duonos,  žiedą, pinigą, 
žalią šakelę ir akmenėlį. Sumaišyti lėkšteles 
besiburiančiajam nežiūrint ir lai vieną lėkštelę 
pasirenka. Atvertus žiūrėti, kas papuolė: Žiedas – 
meilė, vestuvės; Duona – sotūs metai; Žalia 
šakelė – vestuvės, bet ne šiemet; Pinigas – turtingi 
metai; Akmuo – akmenuotas kelias laukia.

LAIVELIS
Jei reikiamų simbolių nėra, galima paimti 
popieriaus lapelius, ir ant jų surašyti norus/
veiksmus. Lapeliais apklijuoti vandens pripiltą 
dubenį. Paleisti žvakelę ar anglies gabaliuką suktis. 
Ties kuriuo lapeliu laivelis/angliukas sustos, tas 
noras/veiksmas ir išsipildys.



SU VAŠKU
Lašinti degančios žvakės vašką į vandenį, 
(būtinai per vestuvinį žiedą) ir spėti, ką gali reikšti 
sustingusios vaško figūros.

BATO METIMAS
Atsisėdus nugara į duris, per galvą į jas mesti 
batą – jei atsisuks nosimi – laukia daug kelionių, 
arba paliksi tėvų namus, jei kulnu – tupėsi visus 
metus namie, o jei šonu – ir taip, ir taip gali būti.

SĖKLELĖS
Kiek vaikelių tikėtis, išsiburti galima perpjaunant 
obuolį ir suskaičiuojant pabirusias sėkleles.



PORINIS 
Čiupti saują riešutų ar šližikų – jei porinis 
skaičius – metai bus poringi, jei „lyšnas“, poros 
dar teks luktelti.
Antra vertus, sakoma, jei pora – metai 
„suspausti“, daug išlaidų, o jei „lyšnas“ – „lyšnas“ 
pinigėlis atsiras.

RUGYS
Metų derlumą ir vaisą išsiburti galima patrynus 
rugio varpą ir suskaičiavus išbirusius grūdus – jei 
lyginis skaičius – derlūs metai, jei nelyginis – 
vaisingi.



 Paimti 12 šiaudelių, į ploną adatą, ilgesnę už 
šiaudelius, įsiverti baltą siūlą.

 Ant siūlo suverti 4 šiaudelius, nustumti į siūlo 
galą, surišti į kvadratą dviem mazgeliais. 

 Verti 2 šiaudelius, apsukti  ties gretimu 
kvadrato kampu dviem apsukimais.

 Verti dar 2 šiaudelius, apsukti ties kitu 
gretutiniu kampu.

 Verti 1 šiaudelį, jį apsukti prie pirmojo 
trikampio viršūnės.

LIKTARIUKO RIŠIMAS



 Verti dar 1 šiaudelį, apsukti prie kvadrato 
kampo, suformuojat pirmą piramidę.

 Verti 1 šiaudelį, apsukti prie antrojo trikampio 
viršūnės.

 Verti paskutinį šiaudelį, surišti siūlus kartu, 
arba užnerti kilputę apsukant.

 Žaislelis – liktariukas baigtas, galima 
pakabinti ant eglės šakelės.



KŪČIŲ BURTŲ RINKINYS:
	 Kūčių	burtų	knygelė;

	 Naminė	žvakė;

	 Burtukės;

	 Nesurištas	liktariukas;

	 Pievų	šienas;

	 Rugių	varpos.

Užsakyti	ir	atsiimti	restoranuose	ETNO	DVARAS:

J.	Kubiliaus	g.	16,	Vilnius. 
Tel.	8	685	70020

p.c.	BIG,	Ukmergės	g.	369,	Vilnius. 
Tel.	8	652	44312

p.c.	MOLAS,	K.	Baršausko	g.	66A,	Kaunas. 
Tel.	8	656	94927

www.etnodvaras.lt/burtu-rinkinys	

12€
Rinkinių	 
kiekis 
ribotas


