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3 schema

Lilija SIMONAVIČIŪTĖ, Vilnius

BLAUZDINĖS IR RIEŠINĖS NERTOS TINKLIUKO RAŠTU
Blauzdinėms reikia 130 g,

siūlų, tinkamų nerti 1,4 mm
Pirmiausia ant pynutės

nėrimo schemoje, paruošia
visa blauzdinė neriama apli

Nuo 17-os eilės blauzdi
pradedama platinti, kaip par

Blauzdinės apačioje apli
eilės. Kad blauzdinė nesmukt
ma siaura plokščia gumytė.

Bateliams prilaikyti ki
prisiuvama nunerta lygiais k
užmetimu 30 eilių juostelė.
vamas, kitame gale siuvam
ma saga.

Riešinių nėrimo pradži
Nėrimo 4 schemoje parody
kad būtų aišku, kaip išpl
Paskutinės penkios eilės ner
šys nykščiui apneriamas st

Lilija SIMONAVIČIŪTĖ, Vilnius

Sakoma, kad nauja tai, kas
užmir^ta sena. Ne kiekviena jauna

panelė, nešiojanti ant rankos
megztas (su jmegztais

karoliukais), nertas, pintas ar
susuktas iš siūlg apyrankes, žino,

kad toks papuošalas Lietuvoje
seniau buvo vadinamas „riešine".

Jas šaltu žiemos metu maudavosi
ant rankg riešg. Buvo riešinės ir
kojoms. Senovėje riešinės buvo

mezgamos iš vilnonių siūlų
spalvingais ornamentais.

Riešinės jau XIX a. buvo
paplitusios beveik visoje Europoje

(Lietuvoje XIX a. pabaigoje).
Tada jos vadintos rankovėlėmis,

mankietais, riešėmis, rankogaliais,
rankoviečiais. Lietuvos regionuose

riešinės skyrėsi spalvų ir
raštų motyvų jvairove.

Tais laikais riešinės turėjo
svarbią praktinę funkciją -

suverždamos plačias marškinių
rankoves, jos šildė rankų riešus,

taip pat nesusitepdavo rankogaliai.
Riešinės vėl madingos.

Jos dabar nešiojamos ne tik
kaip tautinio kostiumo dalis, bet ir

kaip puošiantis ir šildantis
madingas aksesuaras prie

bet kurių drabužių...

Siūlus pasirinkite tokius, kokio
grubumo norite riešinės. Jei
neturite patirties, pradėkite

bandymus nuo storesnių siūlų.
Pateikiame keletą neriamų naujo

dizaino riešinių ir blauzdinių
pavyzdžių. Paprasčiausias

variantas jaunai mezgėjai -
apmesti ant dviejų virbalų,

tarkime, 16--20 akių ir megzti
lygiuoju mezgimu (vienoje

mezginio pusėje visos akys
mezgamos gerosiomis,

kitoje - išvirkščiosiomis
akimis). Numegzta juostelė

kraštuose pati susivynios
ir atrodys puošniai.

Neriama pagal 4 schemą
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Paveikslo
siuvinėjimo
schemą ir
„Anchor" siūlų
spalvų numeraciją
rasite 34 ir 35 psl.
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*„Siuvimo reikmenys", Vilniaus g. 19, tel. (8 655) 18 522;
*„Siuvimo reikmenys", p. c. IBRAHIM, Kalvarijų g. 24A;
*„Siuvija", po p. c. IKI, Šeškinės g. 32, tel. (8 686) 14 093;
*„Viskas siuvimui", J. Basanavičiaus g. 18, tel. (8 687) 76 336;
*„Viskas rankdarbiams", Trakų g. 6, tel. (8 5) 262 8913;
*„Tiimari", p. c. „Panorama", Saltoniškių g. 9;

*„Geros akys" hobi centras, VCUR 5 aukštas, Konstitucijos pr. 16,
tel. 275 76 62;
KAUNE:
*„Audiniai, siuvinių priedai", Laisvės ai. 114, tel. (8 37) 20 8411;
*„Siūlai", Savanorių pr. 192C, tel. (8 65) 75 5002.
KLAIPĖDOJE:
. „Siūlų magija", IKI „Žardė pasaže", Taikos pr. 115, tel. (8 46) 381008;
*„Siūlų magija", p. c. „Studlendas", H. Manto g. 84, tel. (8698) 53033;

*„Burda", Kulių vartų g. 3, tel. (8 46) 4116 76.
ŠIAUUUOSE:
*„Audiniai", Tilžės g. 148/150, tel. (8 41) 43 77 05;
*„Verpalai", Gardino g. 23, tel. (8 41) 39 05 20;
*„Tiimari", p. c. „Akropolis", Aido g. 8.

ALYTUJE:
*„Rojana", Naujoji g. 14-16, tel. (8 686) 53 433, (8 610) 45 023;
*„Gyva pagunda", Vilniaus g. 6, tel. (8 612) 88110.
PANEVĖŽYJE:
*„Coliukė", Savanorių aikštė 3, tel. (8 659) 48 040;
*„Geros akys" hobi centras, „Babilonas 1", Savitiškio g. 61,

tel.(845)454069.
MAŽEIKIUOSE:
*,,+Audiniai", Naftininkų g. 22, tel. (8 443) 70 722.
UTENOJE:
*„Siuvimo reikmenys", Aušros g. 19, tel. (8 65) 51 85 23.
MOLĖTUOSE:
*Mezgimo siūlai, užuolaidos", Vilniaus g. 67, tel. (8 67) 00 5923.
PASVALYJE:
^Reikmenų rankdarbiams parduotuvė, Vilniaus g. 20,
tel.(8682)36209.
PAKRUOJYJE:
*„Siūlai", Vytauto Didžiojo g. 41-208, tel. (8 605) 91100.
JONAVOJE:.
„Siūlų, užuolaidų parduotuvė", Basanavičiaus g. 6, III aukšte, tel.

(868)465369.
TAURAGĖJE: * „Gustina", Vytauto g. 76B, tel. (8 44) 67 3054.

J JONIŠKYJE: * „Austėja", Miesto a. 13, tel. (8 426) 61120.
^ 1 KUPIŠKYJE: * „Tautodailė", Vytauto g. 6, tel. (8 459) 35175
^**^ UKMERGĖJE: * „Stella", Gedimino g. 7, tel. (8 340) 53 696.

VISAGINE:. „Audinys", Taikos g. 76 B, tel. (8 386) 73 091.
LAZDIJUOSE: * „Gerda", Seinų 5, tel. (8 61) 15 36 57.
INTERNETINĖSE PARDUOTUVĖSE:

• www.kaSiulai.lt* www.rankdarbiai.com
jT^*\ * www.darbstuole.eu* www.erankdarbiai.lt j

iJ\/ www.auksaranke.lt


