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BAIBUKAS 
 

 

 

 

JUMS REIKĖS:  

• Dviejų spalvų (A ir B) vilnonių arba medvilninių 
siūlų. 

• 3.5 mm dydžio nėrimo vąšelio (pasirinkite tokį, kuris 
tinka Jūsų siūlams ir nėrimo stiliui. – vert.past.). 

• Kamšalo 

Užbaigtas žaisliukas yra maždaug 17.5 cm (dydis priklausys 
nuo pasirinktų siūlų storio – vert. past.) 

 

PASTABOS ir NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI 

žs – žemas stulpelis 
2žsk – 2 žemi stulpeliai sunerti kartu 

Žaisliuką prikimškite baigdami nerti kūną. Akis ir nosį galite 
prisiūti nėrimo metu prieš prikemšant žaisliuką arba pabaigoje. 

Skliausteliuose () esantis skaičius nurodo žemų stulpelių 
skaičių rate.  

Laužtiniuose skliausteliuose [] yra kartojamas motyvas. 

DARBO EIGA 

Kojos (2) 

Pradėkite nerti A spalvos siūlu. 

1 ratas: pradėkite nuo „stebuklingo žiedo“ (video pamoka) ir 
įnerkite į jį 6 žs (6) 
2 ratas: [po 2 žs į vieną kilputę] kartoti 6 kartus (12) 
3 ratas: [1 žs, 2 žs į kita kilputę] kartoti 6 kartus (18) 
4 ratas: [2 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 6 kartus (24) 
5-16 ratai: 24 žs kiekviename rate (24) 

Baigę neti pirmąją kojytę,  nutraukite siūlą palikdami ilgesnį 
galą ir nerkite antrą. Baigę siūlo nenutraukite. 

Kūnas 

Sujunkite abi kojytes jungiamąja pynute.  

17-18 ratai: 1 žs į kiekvieną kilputę (48) 

Pakeiskite siūlą į B spalvą. 

Aprašymo autorinės teisės priklauso Lanukas. Aprašymą galima nemokamai platinti nurodant Lanukas autorystę. Galima pardavinėti pagal šį 
aprašymą nunertus žaisliukus, nurodant, kad dizaino autorė yra Lanukas. Originalų aprašymą galima rasti čia: 

http://www.lanukas.com/2013/09/un-conejito-bipedo.html 
Iš anglų į lietuvių kalbą vertė Ieva | www.narplioju.lt  

Kairėje – baibuko  originalas iš www.lanukas.com, dešinėje – www.narplioju.lt  Ievos interpretacija 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
http://www.lanukas.com/2013/09/un-conejito-bipedo.html
http://www.narplioju.lt/
http://www.lanukas.com/
http://www.narplioju.lt/
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19-34 ratai: 48 žs (48) 
35 ratas: [6 žs,  2žsk] kartoti 6 kartus (42) 
36 ratas: [5 žs,  2žsk] kartoti 6 kartus (36) 
37 ratas: [4 žs,  2žsk] kartoti 6 kartus (30) 
38 ratas: [3žs,  2žsk] kartoti 6 kartus (24) 
39 ratas: [2 žs,  2žsk] kartoti 6 kartus (18) 
40 ratas: [1 žs,  2žsk] kartoti 6 kartus (12) 
41 ratas: [2žsk] kartoti 6 kartus (6) 

Pertraukite siūlą per likusias 6 akutes, užverškite ir paslėpkite.  

Pasižymėkite vietą akims tarp 28 ir 29 ratų, atstumas tarp akių 
– 10 žs. Pasižymėkite nosies vietą 26 rate.  

Ausys (2) 

Naudokite B spalvos siūlą. 

1 ratas: pradėkite nuo „stebuklingo žiedo“ ir įnerkite į jį 6 žs 
(6) 
2 ratas: 6 žs (6) 
3 ratas: [1 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (9) 
4 ratas: [2 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (12) 
5 ratas: [3 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (15) 
6 ratas: [4 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (18) 
7 ratas: [5 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (21) 
8 ratas: [6 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (24) 
9-16  ratai: po 1 žs į kiekvieną kilputę (24) 
17 ratas: [6 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (21 
18 ratas: [5 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (18) 
19 ratas: [4 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (15) 
20 ratas: [3 žs, 2 žs į kitą kilputę] kartoti 3 kartus (12) 
21 ratas: po 1 žs į kiekvieną kilputę (12) 
 
Nutraukite siūlą, ir prisiūkitę ausį prie kūno. Taip pat nunerkite 
bei pritvirtinkite ir antrąją.  

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  

http://www.narplioju.lt/

