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MELSVOS, MINKŠTOS ŠLEPETĖS
Siūlai - sintetiniai, stori, .Red Heart", melsvi. 21 dydžio

šlepetėms reikės maždaug 60 g siūlų. Vąšelis - storiems siūlams.
Iš pradžių pagal A schemą nuneriamas padas (tik juodais

simboliais pažymėta dalis) ir paliekamas. Po to pagal B schemą
nuneriamas viršus ir nugarinėje dalyje (pažymėta raudona zigzagine
linija) susiuvamas. Tuomet žemais stulpeliais, o po to ir .vėžio žing
sneliu" apneriamas kraštelis. Apnėrimas B schemoje pavaizduotas
žaliai. Tada viršus pridedamas prie pado ir abi dalys žemais stul
peliais suneriamos kartu. A ir B schemose esantys raudoni ir mėlyni
kryželiai, t. y. sujungimo vietos, turi sutapti. Reikia atkreipti dėmesį
j tai, kaip prineriama viršaus priekinė dalis (B schemoje - raudoni
kryželiai). Prinėrus padą prie viršaus žemais stulpeliais, antroji
eilė apneriama „vėžio žingsneliu". Tuomet pagal C schemą nune
riamas dirželis ir prisiuvamas prie šlepetės. Prisiuvama 20 mm

SAMANŲ SPALVOS ŠLEPETES
Siūlai - .Nako Super inci", pusvilnoniai, storoki. 23 dydžio

šlepetėms reikės maždaug 80 g siūlų. Vąšelis - storiems siūlams.
Iš pradžių pagal A schemą nuneriamas šlepetės padas. Tuomet

pagal B schemą neriamas šlepetės viršus (jis neriamas iš 1 kvadratė
lio ir 5 trikampėlių, kurie sujungiami tarpusavyje). Sujungimo vieta -
raudoni kryželiai. Nunertas viršus apneriamas žemais stulpeliais
ir viršuje, ir prie pado. B schemoje apnėrimas pavaizduotas žaliais
simboliais. Po to padas pridedamas prie viršaus, paskutinė pado
eilė ir B schemos žemi žali stulpeliai suneriami kartu žemais stul
peliais. Kadangi viršuje yra daugiau žemų stulpelių, negu paskutinėje
pado eilėje, tai nurodytose vietose po du viršaus stulpelius suneria
ma su vienu žemu pado stulpeliu. Raudoni kryželiai A ir B sche
mose rodo, kurie žemi stulpeliai suneriami kartu. Prinėrus padą

prie viršaus, pagal C schemą nuneriamas dirželis. Prie šlepetės
prisiuvamos 20 mm skersmens sagos ir prisegamas dirželis.
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NERTOS VASARIŠKOS PIRŠTINAITĖS
Siūlai - „Altin Basak", 50 numerio, balti.

Reikia maždaug 35 g siūlų.
Vąšelis-6 numerio.

Iš pradžių pagal schemą neriama pirštinė ir
pirštai (schemoje pirštinės raštas pažymėtas
juodais simboliais ir rodykle nurodyta nėrimo
kryptis). Nunėrus pirštinę irvisus pirštus, toliau
apneriami krašteliai, t. y. iš pradžių nuneriami
stulpeliai su 1 užmetimu (pažymėti mėlynai). Po to
atskirai neriamos gėlytės (pavaizduotos juodai)
Tuomet gėlytės apneriamos (apnėrimas
pavaizduotas mėlynai).

Šios pirštinaitės gali būti neriamos ir šiek
tiek kitaip. Jas nusinerkite be didžiojoje schemoje
gėlyčių, o gėlytes nerkite atskirai, pagal pateikta
pasirinktas) schemutes ir jas prisiūkite prie piršt
reikiamoje vietoje.
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fi schema

simboliais) nuneriamos 4 kilpos. Ant šių kilpų toliau neriami
stulpeliai. Nunėrus 19-ą eilę, stulpeliai paskirstomi pirštų
nėrimui. Tarp pirštų neriami papildomi stulpeliai, t. y. ant
pagalbinio siūlo neriamos kelios pynelės kilpos ir ant jų toliau
neriami stulpeliai. Neriant dešinę pirštinę, 9-oje eilėje mėlynai
pavaizduotų stulpelių vietoje neriama po 2 stulpelius. Taip
pradedama platinti dešinė pirštinė (nykščiui).

Banguota pirštinės dalis neriama pagal B schemą. Mėlynos
rodyklės rodo nėrimo kryptj.

A schema

NERTOS PIRŠTUOTOS PIRŠTINĖS
Siūlai - vilnoniai, ploni, šviesiai pilki. Reikės maždaug 55 g

siūlų. Siūlus rinkitės pagal tai, kokiu metų laiku žadate nešioti
pirštinaites. Pasirinkę storus ir šiltus siūlus, galite nusinerti
puošnias pirštinaites žiemai, o plonus ir baltus - elegantiškas
pavasariui ar vasarai.

Vąšelis - storiems siūlams.

Neriama ratu pagal A schemą. Joje yra pavaizduotas kairės
pirštinės nėrimas. Nunėrus 15-ą eilę, daromas tarpelis nykščiui:
ant pagalbinio siūlo (schemoje jis pavaizduotas žaliais
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RIEŠINĖS SU KAROLIUKAIS
Siūlai-pusvilnoniai, ploni,

tamsūs, mėlynai žali. Reikės
35-40 g siūlų.

Karoliukai - 9 numerio, balti,
geltoni, oranžiniai.

Virbalai - 2,0 mm. Mezgama
5-iais virbalais, ratu.

Iš pradžių suveriami karo
liukai. Karoliukai veriami atvirkš
tine tvarka, t. y. tie karoliukai,

kurie jmezgami vėliausiai, ant
siūlo suveriami pirmiausiai.
Schemoje rodyklė rodo, nuo
kurios vietos veriami karoliukai, o

prie karaliuko esantis skaičius -
karoliukų vėrimo ant siūlo eilės
tvarką. Schemoje pavaizduotos tik
nelyginės eilės, kurios mezgamos
gerosiomis akimis. Karoliukai
jmezgami j dešinę nelyginėse
eilėse ir atsiduria dešinės viduje,
t. y. riešinė mezgama iš

išvirkščiosios pusės. Visos
schemoje nepažymėtos lyginės
eilės mezgamos išvirkščiosiomis
akimis. Numegzta riešinė
išverčiama į gerąją pusę.

Pastaba. Nors raštas

kartojamas kas 20 akių, tačiau
veriant karoliukus geriau turėti
prieš akis visą dešinės piešinj.
Taip lengviau skaičiuoti ant de
šinės veriamus karoliukus.
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