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PIRŠTINĖS SU RIEŠINĖMIS IR RANKINĖ
Pirštinėms su riesinėmis reikės:

150 (200) g pilkų „Schachenmayr Original
Soft Wool" (100 % vilnos) siūlų ir penkių
trumpų 2,5-3,5 mm storio „Prym"

virbalų.
Pirštinei apmetama 40 (48) akių ir mez

gama lygiuoju mezgimu ratu. Jos mezgimas

niekuo nesiskiria nuo Įprastos pirštuotos
pirštinės mezgimo.

Riešinė. Iš pagalbinių kitos spalvos siūlų
nuneriama 60 kilpelių pynutė. Pagrindiniu
siūlu surenkama 60 akių, paskirstoma ant 4
virbalų ir mezgama ratu mezgimo schemoje
parodytu kiauraraščiu. Nelyginės eilės, kurių
mezgimas schemoje nenurodytas, mezga

mos gerosiomis akimis. Numezgus 80 cm
akys nuleidžiamos.

Riešinė uždedama ant pirštinės taip, kad
šią dengtų 1-23 dešinės eilių kraštas. Piršti
nė prisiuvama prie dešinės (siūlė daroma
maždaug 3 cm žemiau pirštinės krašto).

Rankinei panaudota: 750 g siūlų. Siūlai
iš 3 sruogų susukami j vieną kamuolį. Neria
ma 4,5 mm storio vąšeliu stulpeliais be už
metimo, veriant vąšelj po užpakaliniu siūlu.

Rankinės šonas (2 detalės). Iš trigubų
siūlų nuneriama 91 kilpelės pynutė plius 1
kilpelė nėriniui apsukti.

1 eilė (išvirkščioji pusė). 91 stulpelis be
užmetimo.

Sutartinių ženklų
paaiškinimai 44 psl.

kilpelė nėriniui apsukti ir neriama anksčiau
aprašytos 1-4 eilės.

Rankenai nuneriama 8 kilpelių pynutė ir
neriama stulpeliais be užmetimo ratu, veriant
vąšelį po dviem siūlais.

Stulpeliais be užmetimo rankinės šo
ninės dalys suneriamos su pagrindo juosta
(išorinėje pusėje). Viršuje prineriamos
apdailos juostos taip, kad sutaptų klostytos
dalys, o galai laisvai karatų šonuose. Plas

tiko vamzdelis jvelkamas j nunertą rankenos
detalę, o ši pritvirtinama prie šoninės juos
tos. Rankinės viduryje Įsiuvamas spaus-
tukas užsegimui.

RUDENIŠKA ELEGANTIŠKA PELERINA
Jums reikės: 450 g mėlynų

„Schachenmayr Original Universa"
(55 % merinosų vilnos, 45 % akrilo) siūlų
ir 3,5-4 mm storio „Prym" virbalų su

80-100 cm ilgio valu.
Pumpurėlių kraštas. Apmetamų akių

skaičius turi dalytis iš 4.
*1 geroji, 1 išvirkščioji, 1 geroji akis, iš

1 akies išmežgamos 5 akys (1 geroji, 1 už
dėtoji, 1 geroji, 1 uždėtoji, 1 geroji akis),
mezginys apsukamas, 5 gerosios akys,

mezginys apsukamas, 5 išvirkščiosios
akys, mezginys apsukamas, 2 akys sumez

gamos gerąja akimi j kairę, 1 geroji, 2 akys
sumezgamos gerąja akimi j dešinę, mez
ginys apsukamas, 3 akys sumezgamos
išvirkščiąja akimi, kartojama nuo *.

Maždaug 110 cm perimetro pelerinai
apmetamos 324 akys. Vieną eilę išmezgus
pumpurėlių raštu, toliau mezgama stulpeliais
1x1. Numezgus 5 cm kraštą tęsiama pagrin
diniu raštu, schemoje nurodytose vietose
uždedant po 1 akj. Kai mezginio ilgis sieks
45 cm, stulpeliais mezgamas 5 cm kraštas,

sumezgant akis tose vietose, kur jos buvo
uždėtos, pradėjus megzti pynes.

Ši elegantiška pelerina-gobtuvas puikiai
tinka dėvėti rudenį arba vėsesni pavasarį,
kai jau atšyla, bet mus dar „sargdina" šaltas
vėjukas.

kartu, 49 stulpeliai klostėmis, 3 stulpeliai,
sunerti kartu, 20 stulpelių.

Toliau kartojama 3 ir 4 eilės, kiekvienos
išvirkščiosios eilės gale mažinant stulpelių
skaičių 1, o kiekvienos gerosios eilės gale -
2 stulpeliais. Tuo pat metu 8, 28 ir 30 eilės
pradžioje ir pabaigoje sumezgama po 2
stulpelius.

Nėrinys užbaigiamas, nunėrus 31 eilę.
Šoninė ir pagrindo juosta. Nuneriama 12

kilpų pynutė plius 1 kilpelė nėriniui apsukti
ir mezgama stulpeliais be užmetimo, veriant
vąšeli po užpakaliniu siūlu. Baigiama nunė
rus 88 cm ilgio juostą.

Rankinės viršų puošianti juosta (2 deta
lės). Nuneriama 91 kilpelės pynutė plius 1

Rankinės (9 psl.) 2 eilė. 25 stulpeliai be
užmetimo, *3 stulpeliai be užmetimo j 1
stulpeli, 3 stulpeliai be užmetimo, 3 stulpeliai
be užmetimo, sunerti kartu, 3 stulpeliai be
užmetimo, nuo* pakartojama dar 3 kartus*,

3 stulpeliai be užmetimo j 1 stulpelį, 25 stul
peliai be užmetimo.

3eilė. 21 stulpelis be užmetimo, 2 stul
peliai, sunerti kartu, *3 stulpeliai, 3 stulpeliai
j 1 stulpelį, 3 stulpeliai, 3 stulpeliai, sunerti
kartu, nuo* pakartojama dar 3 kartus,* 3

stulpeliai, 3 stulpeliai j 1 stulpelį, 3 stulpeliai,
2 stulpeliai, sunerti kartu, 21 stulpelis.

Neriant toliau, 49 stulpeliai nėrinio vidu
ryje sudarys klostes.

4eilė. 20 stulpelių, 3 stulpeliai, sunerti
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RUŪAS APSIAUSTAS SU RAUKTA APYKAKLE
Krūtinės apimtis 82-86 ir 92-97 cm. Jums reikės: 1100 (1200) g šviesiai

rudų „Schachenmayr Original Extra Merino" (100 % merinosų vilnos) siūlų,
3,5-4 mm storio „Prym" virbalų bei 3,3,5 ir 4 mm storio virbalų su valu.

Pagrindinio rašto, kurj sudaro lygusis mezgimas ir ripsas, mezgimas
parodytas schemoje.

Nugarai ant 3,5-4 mm storio virbalų apmetamos 139 (155) akys ir 7
eilės mezgamos ripsu. Tęsiama pagrindiniu raštu. Mezginys siaurinamas,

16 kartų nuleidžiant po 1 akj kas 12-oje eilėje (= 107/123 akys). Numezgus
75 (73) cm pažastų prakarpoms nuleidžiama po 3 (5) akis, paskui 2 kartus
po 2 akis ir 4 (6) kartus po 1 akj kas antroje eilėje kiekvienoje pusėje (=
85/93 akys). Kai detalės ilgis sieks 95 cm, visos akys nuleidžiamos.

Kairiajai priekio pusei apmetamos 65 (73) akys. Detalė siaurinama ir
pažasties prakarpa formuojama taip pat, kaip nugaros pusėje. Numezgus 55
cm karėje pusėje nuleidžiama 1 akis, o vėliau detalė 1 akimi siaurinama 4
kartus kas 4-oje, 12 kartų kas 6-oje, 2 kartus kas 8-oje ir 2 kartus kas 12-
oje eilėje. Kai mezginio ilgis sieks 95 cm, nuleidžiamos likusios 17 (21)
akių pečiams. Panašiai mezgama ir dešinioji priekio pusė.

Rankovei apmetamos 59 akys ir ripsu mezgamos 7 eilės. Toliau
mezgama pagrindiniu raštu. Numezgus 20 (17) cm mezginys pradedamas
platinti, uždedant po 1 akj. Toliau detalė platinama, 11 kartų uždedant po 1 akį
kas 8-oje eilėje (17 kartų po 1 akj kas 6-oje eilėje) = 83 (95) akys. Numezgus
47 cm nuleidžiama po 3 (5) akis. Toliau rankovės galvutei kas antroje eilėje
2 kartus nuleidžiama 2,17 kartų po 1, 2 kartus po 2 ir 3 kartus po 2 akis
kiekvienoje pusėje. Baigiant nuleidžiama 15 (23) likusių akių.

Apdaila. Susiuvus detales palei dešiniosios priekio detalės kraštą
maždaug iki schemoje * pažymėtos vietos surenkamos 226 akys, nuo jos
iki tos pačios vietos kairiojoje priekio pusėje - 253 akys ir dar 226 akys
palei kairiosios priekio detalės kraštą (= 705 akys). Atskiros dalys

pažymimos kitos spalvos siūlu. Mezga
ma stulpeliais 1x1. Numezgus 4 cm
226 akys vienoje ir kitoje pusėje nu
leidžiamos. Ant virbalo lieka 253 apy
kaklei skirtos akys. Toliau jos mezgamos
3,5 mm storio virbalais. Pažymima 7 akis
nuo krašto, o po to 24 kartus kaš 10-a
akis ir abiejose pažymėtų akių pusėse
išmezgama po 1 papildomą akj, užka
binant tarp akių esantį siūlelį. Taip apy
kaklė 7 kartus pakaitomis platinama
tai kas 2-oje, tai kas 4-oje eilėje. Baigus

\ didinti akių skaičių ant virbalo bus 653
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BALTAS APSIAUSTAS ARBA PALTUKAS
Krūtinės apimtis 82-92/ 97-107 ir 112-117 cm.
Jums reikės: 1100 (1200/1300) g „Schachenmayr

Original Extra Merino" (100 % merinosų vilnos) siūlų, 4 ir
4,5 mm storio „Prym" virbalų.

Pagrindinio rašto mezgimas parodytas schemoje.
Raštui apmetamų akių skaičius turi dalytis iš 3. Raštas
kartojamas nuo 1-os eilės.

Nugarai apmetamos 104 (122/140) akys ir 4 mm storio
virbalais ripsu mezgamas 10 cm kraštas. Toliau mezgama
4,5 mm storio virbalais pagrindiniu raštu. Numezgus 62
(60/58) cm palaipsniui uždedamos akys rankovėms.
Pirmiausia uždedama 1 akis, o po to 9 x 1, 5 x 2, 6 x 3,
4x4,1x5,1x6,1x8,2x10 kas antroje eilėje kiekvienoje
pusėje. Rankovės baigiamos formuoti, kiekvienoje
pusėje uždedant po 22 akis (= 334/352/370 akių). Kai
detalės ilgis sieks 92 cm, nuleidžiamos 48 vidurinės akys,
o po 143 (152/161) akis paliekama ant pagalbinių virbalų.

Kairiajai priekio pusei apmetamos 72 (81/90) akys ir
mezgamas 10 cm ripso kraštas. Toliau pirmosios 49 (58/
67) akys mezgamos 4,5 mm storio virbalais, o likusios
23 akys - ripsu 4 mm storio virbalais. Numezgus 62 (60/
58) cm uždedamos akys taip pat, kaip nugaros detalėje.
Tuo pat metu numezgus 60 cm kairėje pusėje nuleidžiama
po 1 akj, o po to 21 kartą po 1 akj kas 6-oje eilėje,
sumezgant gerąja akimi j dešinę paskutinę pagrindiniu
raštu ir pirmą ripsu mezgamą akj. Baigiant uždėti ir mažinti
akių skaičių ant virbalo bus 165 (174/183) akys. Kai
detalės ilgis sieks 92 cm, 142 (151/160) pirmosios akys
paliekamos ant pagalbinio virbalo, likusios 23 akys dar
11 cm mezgamos ripsu, o baigus paliekamos ant
pagalbinio virbalo. Panašiai mezgama ir kita priekio pusė.

Apsiausto detalės susiuvamos trikotažo siūle „akis
su akimi".
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