Piešķiriet individualitāti galda klājumam

«Tork LinStyle®»:
salvešu locīšanas
pamācība

Interesanti, kā šādi nelieli akcenti var pacelt galda klājumu pilnīgi
jaunā līmenī. Apgaismojums pievieno noskaņu, krāsa nosaka sezonu,
bet locījums... jo īpaši, ja izmanto «Tork LinStyle®» salvetes, pievieno
individualitāti. Viesmīlības nozarē pirmie iespaidi ir ļoti svarīgi, un tos
rada šādas detaļas, kas palīdz apmeklētājiem veidot priekšstatu par
neaizmirstamu notikumu.
Mūsu salvešu locīšanas pamācība ietver astoņus locījumus, kuros
izpaužas individualitāte, un, sekojot secīgajiem norādījumiem, varat
to izmantot savam galda klājumam.
Jūs varat noskatīties video pamācības mūsu «Youtube» kanālā
– tā varat uzzināt, kad pieturēt un kad locīt.
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Saturs

4 lpp.

5 lpp.

6 lpp.

7 lpp.

8 lpp.

9 lpp.

10 lpp.

11 lpp.

Sirds

Vispirms pārlokiet salveti uz
pusēm.

Vēlreiz pārlokiet salveti uz
pusēm.

Nolokiet labo pusi
vertikāli uz leju.

«LinStyle ®» krāsa: sarkana

Atkārtojiet 3. darbību
ar kreiso pusi.

Apgrieziet salveti
otrādi, lai asais gals būtu
vērsts pret jums.

Veidojiet sirdi,
nolokot stūru malas.

Apgrieziet salveti
atkal otrādi.

Vairojiet mīlestību ar salvetes sirds palīdzību.
Lieliski piemērota romantiskai maltītei vai ģimenes
vakariņām.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle ®»: kā no salvetes salocīt sirdi
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Lieldienu zaķis

Vispirms nolieciet salveti
ar labo pusi uz leju.

Pārlokiet salveti diagonāli
uz pusēm.

Sarullējiet salveti, sākot no
smailā gala.

«LinStyle ®» krāsa: sinepju

Rullējiet visu salveti līdz
garajai malai.

Aplieciet rullīti apkārt
vārītai olai. Ļaujiet tam blīvi
pieglausties olai.

Nostipriniet olu ar lentīti
vai aukliņu.

Lieldienu zaķa salvetes rullīti viegli izgatavot,
tas ir elegants un liks pasmaidīt gan bērniem, gan
pieaugušajiem.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle ®»: kā no salvetes salocīt Lieldienu zaķi
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Kabatiņa

Vispirms nolieciet
salveti tā, lai atvērtais
stūris būt vērsts prom
labās puses virzienā.

Pārlokiet augšējo
kārtu diagonāli uz
pusēm.

Pārlokiet otro kārtu
diagonāli. Aizbāziet
to aiz augšējās kārtas
locījuma, atstājot nelielu
pārklājumu.

Pārlokiet trešo kārtu
diagonāli. Aizbāziet
to aiz otrās kārtas
locījuma, atstājot nelielu
pārklājumu.

«LinStyle ®» krāsa: pistāciju

Apgrieziet salveti
otrādi tā, lai atvērtais
stūris būtu vērsts prom
kreisās puses virzienā.

Salokiet kreiso pusi
atpakaļ par 1/3.

Salokiet labo pusi
atpakaļ par 1/3.

Apgrieziet salveti
atkal otrādi.

Galda piederumiem paredzēto kabatiņu izveidošana
no banketu salvetēm ir lielisks veids, kā pievienot
funkcionalitāti dekoratīvam galda klājumam.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt kabatiņu
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Lapa

Vispirms pārlokiet salveti
pa diagonāli.

Veidojiet nelielu locījumu
no garās malas.

Sāciet salvetes akordeona
locījumu (to dēvē arī par Z
veida locījumu).

«LinStyle ®» krāsa: tirkīza

Atkārtojiet akordeona
locījumu, līdz tiek sasniegts
smailais gals.

Pārlokiet plisēto salveti
uz pusēm (ar locījumiem uz
ārpusi).

Jūs varat nostiprināt formu,
viegli savijot galu.

«LinStyle ®» salvešu salocīšana lapu veidā ir lieliski
piemērota vakariņu šķīvju dekorēšanai priecīgā vasaras
tematikas galda klājumā.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle ®»: kā no salvetes salocīt lapu
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Smokings

Vispirms pārlokiet salveti pa
diagonāli.

Salokiet trīsstūra plato malu,
lai veidotos josla.

Apgrieziet salveti otrādi. Lokiet
labo pusi uz priekšu un leju.

«LinStyle ®» krāsa: kakao

Atkārtojiet 3.
darbību ar kreiso pusi.

Lokiet sānus uz
aizmuguri.

Lokiet apakšējo
galu uz aizmuguri.

Apgrieziet salveti
otrādi. Nostipriniet
locījumu zem apkakles.

Apgrieziet
salveti atkal
otrādi.

Piešķiriet vakariņu galda klājumam Džeimsa Bonda
iedvesmotu izskatu. Salocīts, bet nesamaisīts.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle ®»: kā no salvetes salocīt smokingu
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Balerīnas kleita

Vispirms nolieciet salveti ar
labo pusi uz leju.

Sāciet salvetes akordeona
locījumu (to dēvē arī par Z veida
locījumu).

Turpiniet locīšanu, kamēr
visa salvete ir ielocēs.

«LinStyle ®» krāsa: šampanieša

Pārlokiet salveti uz pusēm.

Izveidojiet «vidukli», salokot
smailo galu sirdsveida formā.

Nostipriniet formu ar lentīti
vai aukliņu.

Balerīnas kleita piešķir eleganci kāzu svinībās un
banketos. Tāpat tā lieliski izskatās kombinācijā ar
«Smokinga» locījumu.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt balerīnas kleitu
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Ziemassvētku eglīte

Vispirms nolieciet
salveti tā, lai atvērtais
stūris būt vērsts pret
jums.

Pārlokiet virsējo
kārtu diagonāli. Atstājiet
nelielu rezervi malai.

Atkārtojiet 2. darbību
ar pārējām kārtām.

Apgrieziet salveti
otrādi.

Nolokiet augšējos
ārējos stūrus.

Apgrieziet salveti
atkal otrādi. Pagrieziet
to par 180 grādiem.

Uzlokiet augšējo
malu prom no sevis.

Turpiniet uzlocīt katru
malu. Aizbāziet katru
zem iepriekšējās.

«LinStyle ®» krāsa: zaļa

Kas gan būtu Ziemassvētki bez Ziemassvētku eglītes?
Tagad jūs varat tādu dāvāt katram viesim.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle ®»: kā no salvetes salocīt Ziemassvētku eglīti
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Zvaigzne

Vispirms nolieciet
salveti ar labo pusi uz
leju. Salokiet labo pusi
par 1/2.

Salokiet kreiso pusi
par 1/2.

Sāciet salvetes
akordeona locījumu
(to dēvē arī par Z
veida locījumu).

Turpiniet locīšanu,
kamēr visa salvete ir
ielocēs.

«LinStyle ®» krāsa:
tumšzila

Lai izveidotu zvaigznei
asas malas, lokiet salveti
saskaņā ar atzīmēm.

Atkārtojiet šo darbību
abās pusēs.

Ar pirkstiem
saspiediet vidusdaļu,
vienlaicīgi izvēršot
salvetes malas.

Salieciet galus kopā.
Paveikts!

Ja vēlaties uzlabot savu salvešu locīšanas mākslu
un atstāt iespaidu uz viesiem, gudri tam izraudzīties
zvaigzni.
«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt zvaigzni
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«LinStyle®» – īsumā:
Greznība – izsmalcināts audumam līdzīgs izskats un taustes
sajūta patīkamākam iespaidam, ko gūst viesi.
Kvalitāte – īpašs mīkstums un izturīgums ļauj salvetēm kalpot
visu maltītes laiku.
Daudzveidība – ietaupiet vērtīgo laiku, izmantojot iepriekš
salocītas salvetes vai galda piederumu kabatiņu salvetes.
Ērtība – vienreizlietojamās salvetes ir ērts un rentabls risinājums.
Nav nekādu problēmu, pēc maltītes tikai jāizmet.

«LinStyle®» klāsts

Banketu
salvete*
1/4 locījums
39×39 cm

Banketu
salvete*
1/8 locījums
39×39 cm

Galda piederumu
kabatiņa*
39×39 cm 21×9,75
cm (salocīta)

Kokteiļu
salvete*
1/4 locījums
23×23 cm

478711

478145

477227

478152

Pelēka

478728

478168

Cepumu

478874

478167

Koraļļsārta

478881

478160

Krēmkrāsa

478713

478146

477228

Šampanieša

478712

478147

477229

Sinepju

478859

478161

Pistāciju

478876

478163

Tirkīza

478880

478164

Oranža

478851

478162

Sarkana

478854

478149

477232

Tumšsarkana

478855

478148

477231

Tumšzila

478856

478166

Zaļa

478847

478165

Kakao

478727

478150

Antracīta

478882

478169

Melna

478726

478151

Krāsa

XL banketu
salvete*
1/4 un 1/8 locījums
48×48 cm

478883

Balta

(1/4 locījums)

478170

(1/8 locījums)

477235

477238

478158

*Visām salvetēm ir pieejams individualizēts iespiedums.

Tork Latvia
www.tork.lv, +371 29 273 368, +371 29 141 799, torklv@essity.com

