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MEGZTA 
KARUNA

Karūną sukūrė edukatorė Laima Nosevičienė.
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Dydžiai
S (47–49 cm)

M (50–52 cm)

L (53–56 cm)

Megzdami pasirinkto dydžio karūną 
vadovaukitės nurodytomis spalvomis. 
Instrukcijos, nepažymėtos jokia spalva, 
tinka visų dydžių karūnoms. 

Nuotraukose pavaizduotos L dydžio 
karūnos.

Reikės
1 kamuoliuko vidutinio storio siūlų 
(50 g – 75 m)

4,5 mm 40 cm ilgio virbalų su valu

4,5 mm 6 vienodo ilgio (~20 cm) 
virbalų abiem nusmailintais galais

Mezgimo žymeklio

Mezginio tankis 
(4,5 mm virbalais gerosiomis akimis) – 
10 * 10 cm = 16 akių * 26,5 eilės

Sutrumpinimai
a – akis (akys)

g – geroji akis

i – išvirkščioji akis

k – kartas

r – ratas

u – uždėjimas

2 k g D – 2 akis 
sumegzti kartu gerai

2 k g K – nukelti pirmą akį, antrą išmegzti gerąja, tada nukeltąją pertraukti 
per išmegztąją

(...) * x – skliaustuose nurodytus žingsnius kartoti x kartų

MB – mezgame bumburiuką. Iš 1 akies išmezgame 5: (1 g, u, 1 g, u, 1 g). 
Apsukame mezginį, visas 5 akis išmezgame išvirkščiosiomis akimis. Apsukame 
mezginį, visas 5 akis išmezgame gerosiomis akimis. Apsukame mezginį, visas 
5 akis išmezgame išvirkščiosiomis akimis. Apsukame mezginį, nukeliame 
vieną, antrą akį ir sumezgame kartu, virbalą laikydami iš išvirkščiosios pusės, 
1 geroji akis, 2 akis sumezgame gerai. Apsukame mezginį, 3 akis sumezgame 
kartu išvirkščiąja akimi.

MEZGAME KARUNĄ

Nuotraukose 
pavaizduotos 
L dydžio karūnos.
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Ant virbalo su valu uždėkite 75 (80; 85) akis ir sujunkite.  
Pradžią pasižymėkite mezgimo žymekliu ir megzkite ratu.  
Pirmi 7 ratai – ripso raštu: 

(1 r: i; 2 r: g) * 3; 7 r: i

8–11 r: g (megzkite lygiuoju raštu)

12 r: (MB, 14 g (15 g; 16 g) * 5

13–16 r: g

Dabar megzkite 5 viršūnėles atskirai:

padalinkite akis ant 5 virbalų. Megzkite pirmas 15 (16; 17) akių:

1 eilė (geroji pusė): 2 k g K, toliau megzkite gerosiomis akimis iki 2 paskutinių akių, 2 k g D

2 eilė (išvirkščioji): i

3 eilė: 2 k g K, 4 g (5 g; 5 g), MB, 4 g (4 g; 5 g), 2 k g D

4 eilė: i

Toliau kartokite 1 ir 2 eilę, kol liks 3 (2) paskutinės akys. Perveskite per jas siūlą. Karūnos vir-
šutinį kraštelį papuoškite virvele – tam reikės 2 virbalų nusmailintais galais. Uždėkite 2 akis 
ant virbalo, trečiąją užkabinkite už karūnos kraštelio, pradėdami nuo viršūnėlės apačios ir iš 
gerosios mezginio pusės. Virvelę megzkite visada gerosiomis akimis, nesukiodami mezginio. 
Megzkite 1 gerąją akį, 2 paskutines akis sumegzkite į vieną, virbalą laikydami išvirkščiojoje 
pusėje. Liks 2 akys. Vėl užkabinkite šalia esančią kitą karūnos kraštinės akį. Tada pastumkite 
3 akis nuo kairiojo smaigalio į dešinįjį ir taip virvelės kraštelį megzkite iki viršūnėlės. Dabar 
reikės suformuoti kilpelę pačioje viršūnėje: virvelės akių nenuleiskite, išmegzkite 4 eiles ge-
rosiomis akimis, 5 eilė: 1 geroji akis, 2 k g D laikant virbalą išvirkščiojoje pusėje. Taip tęskite, 
kol nebeliks nė vienos karūnos kraštinės akies, o 3 akių juostelė pasieks savo pradžią. Nu-
leiskite akis ir gražiai prijunkite pabaigą prie pradžios. Suslėpkite siūlų galus. Gražiausiam 
rezultatui karūną išskalbkite, nusausinkite ir padėję ant kieto paviršiaus džiovinkite, kad ne-
išsitampytų.

MEZGIMAS


