
 

 

 

Kepuriukas su ausiukais 

 

 

 

 

 
 

JUMS REIKĖS 

• 1 (1, 1, 1, 2, 2) sruogos (-ų)  Purl Soho’s Alpaca Pure 
siūlų (100  g – 99 m). (Tinka bet kokie panašaus 
storumo siūlai, su kuriais pavyksta išgauti nurodytą 
mezginio tankumą. – vert. past.). 

• 5 mm storio,  30 - 40 cm ilgio virbalų su valu.  
• 4.5 mm storio ir 30 - 40 cm ilgio virbalų su valu. 
• 4.5 mm storio virbalų be antgalių komplekto. 
• 4 akių žymeklių. 
• 1 kitokios spalvos akių žymeklio eilės pradžiai 

pasižymėti. 

 

MEZGINIO TANKUMAS  

14 akių x 32  eilės = 10 x 10 cm ripsu, mezgant plonesniais 
virbalais. 

 

DYDIS 

• Apimtis: 35 (40, 45, 50, 55, 59) cm 
• Aukštis (nuo ausies iki kepurės viršaus): 18 (20, 22.5, 

25, 28, 32) cm 

 

 

 

 

PASTABOS ir NAUDOJAMI TERMINAI  

Kepurės ausys yra formuojamos sutrumpintų eilių pagalba. 
Video pamoką galima rasti čia. Tiesa, kadangi šiame 
mezginyje sutrumpintos eilės yra mezgamos ripsu, nereikia 
išmegzti apie akį apvyto siūlo. Kai prieisite prie siūlu apvytos 
akies, megzkite ją įprastai.  

g – geroji akis 

i – išvirkščioji akis 

A+A – apsukti akį siūlų ir apsukti mezginį: laikykite siūlą už 
mezginio, perkelkite akį nuo kairiojo virbalo ant dešiniojo, 
kabindami kaip mezgant išvirkščiąją akį, perkelkite siūlą į 
mezginio priekį. Perkelkite akį nuo dešiniojo virbalo atgal ant 
kairiojo ir  pasukite mezginį.  

nngp – 2 akis nukelti kaip sumezgant jas kartu dešinėn, 
išmegzti vieną gerąją akį ir pertraukti ją per 2 nukeltas akis 
(video). 

įž – įsegti žymeklį 

GP – geroji mezginio pusė. 

 

 

 

Kairėje – kepurytė megzta Ievos | www.narplioju.lt. Dešinėje – kepurytės originalas iš www.purlsoho.com 

This pattern is brought to you by Purl Soho. The pattern is copyrighted with all rights reserved. Neither this pattern nor goods made from this pattern may be 
sold. The original pattern is at http://www.purlsoho.com/create/2014/01/23/lauras-loop-garter-ear-flap-hat/  It has been translated from English into 

Lithuanian  by Ieva at www.narplioju.lt. Purl Soho is unable to verify the accuracy of this translation, but if you have any questions, we're always happy to 
answer in English at www.purlsoho.com 

Originalaus kepurės aprašymo autorystė priklauso Purl Soho ir yra saugoma autorių teisių.  Nei šis aprašymas, nei pagal jį numegzti gaminiai negali būti 
skirti pardavimui. Originalų aprašymą galima rasti čia: at http://www.purlsoho.com/create/2014/01/23/lauras-loop-garter-ear-flap-hat/. Iš anglų kalbos jį vertė 

Ieva (www.narplioju.lt). Purl Soho neatsako už vertimo tikslumą, bet kilus neaiškumams visuomet galite krieptis į www.purlsoho.com  
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DARBO EIGA  

Didesniais virbalais apmeskite 60 (68, 76, 84, 92, 100) akių. 
Kitos spalvos žymekliu pasižymėkite eilės pradžią ir 2 eiles 
megzkite ratu lygiuoju raštu.   

Pakeiskite virbalus mažesniais. 

Kita eilė: 3 (4, 4, 4, 5, 6) g, įž, 16 (18, 20, 23, 25, 27) g (kairė 
ausis), įž, 22 (24, 28, 30, 32, 34) g ( kepurės priekis), įž, 16 
(18, 20, 23, 25, 27) g (dešinė ausis), g iki galo.  

 

Kairės ausies formavimas 

Ši dalis mezgama pirmyn ir atgal. Jeigu vietoje skaičiaus yra 
„- „ – praleiskite tą eilutę. 

Kita eilė (GP):  g iki 7 (8, 9, 10, 11, 12) akių  prieš antrąjį 
žymeklį, A+A. 
Kita eilė: g iki 7 (8, 9, 10, 11, 12) akių prieš kitą žymeklį, 
A+A. 
Kita eilė: g iki - (-, -, -, -, 11) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė:  g iki - (-, -, -, 10, 10) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė: g iki - (-, -, 9, 9, 9) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė:  g iki - (-, 8, 8, 8, 8) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė:  g iki - (7, 7, 7, 7, 7) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės (visi dydžiai): g iki 6 akių prieš kitą žymeklį, 
A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 5 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 4 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 3 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 2 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 1 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 

Dešinės ausies formavimas 

Ši dalis taip pat mezgama pirmyn ir atgal. Jeigu vietoje 
skaičiaus yra „-„ – praleiskite šią eilutę. 

Kita eilė (GP):  g iki 7 (8, 9, 10, 11, 12) akių  prieš ketvirtąjį 
žymeklį, A+A. 
Kita eilė: g iki 7 (8, 9, 10, 11, 12) akių prieš kitą žymeklį, 
A+A. 
Kita eilė: g iki - (-, -, -, -, 11) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė:  g iki - (-, -, -, 10, 10) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė: g iki - (-, -, 9, 9, 9) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė:  g iki - (-, 8, 8, 8, 8) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė:  g iki - (7, 7, 7, 7, 7) akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės (visi dydžiai): g iki 6 akių prieš kitą žymeklį, 
A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 5 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 4 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 3 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 2 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kitos 2 eilės: g iki 1 akių prieš kitą žymeklį, A+A. 
Kita eilė: g iki eilės galo.  

 

 

 

 

 

Kepurė  

1 eilė: visos akys išvirkščios (išsekite 4 žymeklius) 
2 eilė: visos akys gerosios 

Kartokite 1-ą ir 2-ą eiles kol, mezginys bus 10 (10.5, 11, 13, 
15.5, 17.5) cm ilgio nuo ausies centro, arba maždaug 8 (9, 10, 
12, 13, 14) cm trumpesnis nei pageidaujamas galutinis 
kepurės aukštis.  

 

Kepurės viršūnės formavimas 

Parengiamoji eilė: 7 (8, 9, 10, 11, 12) i, 1g (pasižymėkite šią 
akį žymekliu), [14 (16, 18, 20, 22, 24)i, 1g (pasižymėkite šią 
akį žymekliu)]  3 kartus, i iki eilės galo. 
1 eilė: [g iki 1 akies prieš pažymėtąją žymekliu, nngp, persegti 
žymeklį į ką tik išmegztą akį] 4 kartus, g iki eilės galo (akių 
skaičius sumažintas 8) 
2 eilė: [ i iki pažymėtos akies, 1g] 4 kartus, i iki eilės galo. 
3 eilė:  visos akys gerosios. 
4 eilė: kaip 2 eilė. 

 

Kartokite 1-4 eiles dar  5 (6, 7, 8, 9, 10) kartus (ant virbalų 

lieka 12 (12, 12, 12, 12, 12) akių). 

 

Kita eilė: kaip 1 eilė (ant virbalų lieka 4 (4, 4, 4, 4, 4) akys) 
Kita eilė:  visos akys gerosios. 

 

UŽBAIGIMAS IR APDAILA  

Nutraukite siūlą, palikdami maždaug 60 cm ilgio galą. 
Įverkite jį į adatą, pertraukite per likusias akis ir suformuokite 
kutuką. Pamoką, kaip tai padaryti, galima rasti čia.  

Paslėpkite siūlo galus ir išplaukite bei išdžiovinkite mezginį, 
vadovaudamiesi ant siūlų etiketės pateikiama informacija. 

 

 

Aprašymas išverstas ir publikuotas gavus raštišką autorių sutikimą. Galite šiuo aprašymu naudotis, laikydamiesi pirmojo 
puslapio viršuje nurodytų taisyklių. Dalinantis šiuo vertimu prašome pateikti nuorodą į www.narplioju.lt     
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http://www.purlbee.com/2013/07/18/tassel-tiny-attached-tassel/
http://www.narplioju.lt/

