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JUMS REIKĖS aždaug 65  85 c  d džio pledukui  

 Sublime Baby Cashmere Merino Silk DK (75% 

extra fine merino vil a,  % šilkas, 5% 

kaš yras; 116 m – 50 g), spalva 162 pinkaboo – 

6 ka uoliukų 

 4 mm virbalai arba tokie, su kuriais išgau ate 
urodytą ezgi io ta ku ą 

 Adata siūlų galų suslėpi ui 
 

MEZGINIO TANKUMAS 

 

 

 

 

 

 

SUTRUMPINIMAI  IR NAUDOJAMOS  SĄVOKOS

2gkd –  gerosios akys su egztos gerąja aki i deši ė  

2gkk –  gerosios akys su egztos gerąją aki i kairė  

g – geroji akis 

i – išvirkščioji akis 

IP – išvirkščioji ezgi io pusė 

GP – geroji ezgi io pusė 

Perli is raštas  

 eilė: [1g, 1i] – kartoti iki eilės pa aigos 

 eilė: g, 1i] – kartoti iki eilės pa aigos 

 

Kr žiuotų akių grupė – video paaiški i as 

 

 

 

DARBO EIGA 

 

Apmeskite 143 akis ir egzkite kraštelį perli iu raštu apie  4 cm 

( aždaug 16 eilių .  

Pastaba: pir oji ezgi io akis visuo et ukelia a, paskuti ė – 

išmezgama geraja. Į urodytą ap esti akių skaičių krašti ės akys 
įskaičiuotos. 

Kita eilė (IP):  a ukelti, kitas 9 akis egzti perli iu raštu,  i, 9 
akys perli iu raštu, paskuti ė (10-ta) akis – geroji. 

Toliau iš gerosios ezgi io pusės pradeda as egzti pagrindinis 

raštas, kartoja t raportą 5 kartus. Pirmos 10  ir paskuti ės  akių – 

kraštelis perli iu raštu. Pir a akis - ukelia a, o paskuti ė - 

iš ezga a geraja.  

Raportas į ilgį kartoja as 7 kartus. Už aigia a krašteliu perli iu 
raštu, apie 4  kaip ir pradžioje . Akys uleidžia os pagal raštą 

Dė esio:  ezga t paskuti į raporto pakartoji ą į ilgį, kryžiuotų akių 
grupė ezga a e už eti ų ir akių su ezgi ų. T.y., akys tiesiog 

perkryžiuoja os taip, kaip parodyta video paaiški i e ties :44 i  

ir iš ezga os gerosio is aki is e jokių už eti ų ir akių 
su ezgi ų. Atitinkamai ir ezgi io kraštuose esa čios akys yra e 
sumezgamos, o tiesiog sukryžiuoja os už eti ų e ereikia  

 

 

 

MEZGINIO UŽBAIGIMAS 

Suslėpkite visus siūlų galus, išplaukite ezgi į ir patieskite išdžiūti.  

 

21 

32 eilės  10 cm 

10 cm  

Pagrindinis 

raštas 

https://youtu.be/me_TJgaHJxE
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