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KOJINĖS NEIŠNEŠIOTAM KŪDIKĖLIUI 

Reikalinga: 

1. Švelnios natūralios 100% vilnos siūlai, 50 g., 175 m (Baby merino arba alpakos) 
2. Kojinių virbalai (5 virbalai) Nr. 3 
3. Adata mezginiams 

 

Turinys: 

ATVARTĖLIS 
UŽKULNIS  
KULNAS 
KELTIES DALIS 
TIESIOJI KOJINĖS PĖDOS DALIS 
PIRŠTŲ DALIES MEZGIMAS 
 

ATVARTĖLIS 

Ant virbalų užmeskite 24 akis: 

 

Po lygiai paskirstykite jas ant keturių virbalų (po 6 akis ant kiekvieno virbalo), taip sujungdami mezginį į žiedą.  

 

Paėmę 5 virbalą, pradedame megzti akis ratu.  
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18 eilučių mezgame stulpelių raštu: pradedame nuo išvirkščiosios akies,  viena geroji, viena išvirkščioji, viena geroji, 
viena išvirkščioji ir t.t 

 

Kai baigiame megzti 18 eilių stulpeliu, pradedame megzti čiurnos dalį ir tam skiriame 10 eilių tik gerosiomis akimis, t.y. 
lygiuoju raštu.  

 

UŽKULNIS 

Numezgę čiurnos 10 eilių pradėsime užkulnio mezgimą.  

Užkulniuką megsime gerosiomis akimis. Mezginio akis nuo 3 ir 4 virbalo, sukeliame ant vieno virbalo, t.y. ant virbalo 
bus 12 akių.  

Toliau jau mezgame 10 eilių tik tų akių, kurios yra ant virbalo. Mezgant šias eiles, pirmoji eilės akis visą laiką nukeliama.  

 

KULNAS 
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Numezgę užkulnį, pradėsime formuoti kulną. Dabar užkulnio akis padalinsime į tris dalis: 3-6-3.  

 

Išmezgam 3 šonines akis. Po to išmezgame 5 akis iš kulno viduriniosios dalies. Tada sumezgame į vieną akį kulno 6-ąją 
akį su 1 šonine akimi. 

 

2- osios šoninės dalies 2 akys liko neišmegztos. Jas taip ir paliekame. Tada mezginį apsukame, ir jau megsime iš gerosios 
pusės. 

 

2 – oji eilė (geroji mezginio pusė). Pirmąją akį nukeliame. Vėl išmezgame užkulnio akis ir sumezgame 5 akį, su pirma 
šonine akimi. 
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Vėl apsukame mezginį ir sumezginėjame akis toliau taip, kaip ir mezgėme pirmąją bei antrąją eiles. Akis turime 
sumegzti tokiu būdu tol, kol ant virbalo lieka tik vidurinės dalies akys, t.y. 6 akys. 

 

KELTIES DALIS 

Virbalu, ant kurio yra vidurinės dalies akys, iš gerosios mezginio pusės, surenkame naujas akis, t.y. iš kiekvienos užkulnio 
kraštinės akies, išmezgame po vieną gerąją akį. Turėtume surinkti 6 akeles. 

 

Mezginys vėl grįžo ant keturių virbalų. Dabar reikės pradėti po truputėlį siaurinti kojinytę, tam mums reikės sumegzti 
akis. 
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1 eilė: Pradedame megzti akis nuo ketvirto virbalo. Paskutiniosios dvi akys nuo 4 virbalo išmezgamos kartu gerosiomis 
akimis iš kairės į dešinę. 

 

Toliau išmezgame akis nuo pirmojo ir antrojo virbalo. Trečio virbalo 1 ir 2 akį apsukame ir išmezgame gerai iš dešinės į 
kairę. 

 

 
2 eilė: Toliau vieną ratą mezgame vien gerosiomis akimis. 
3 eilė: Siaurinam lygiai taip pat kaip ir pirmąją eilę. 
4 eilė: Mezgam vėl vien gerosiomis akimis visą ratą. 
5 eilė: Siaurinam lygiai taip pat kaip ir pirmąją eilę. 
6 eilė: Vėl apmezgame visą ratą vien gerosiomis akimis. 
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Taip siauriname tol, kol ant virbalo vėl lieka po 6 akis, kaip ir mezginio pradžioje, kai dėjome po 6 akis ant kiekvieno 
virbalo. 

 

TIESIOJI KOJINĖS PĖDOS DALIS 

Kai baigėme siaurinti, pradedame tiesiosios kojinytės dalies mezgimą. Čia kaip ir visą kojinę megsime vien gerosiomis 
akimis. Turime numegzti 7 eiles, iki pirštukų dalies.  

 

PIRŠTŲ DALIES MEZGIMAS 

1 virbalas: pirmos dvi akys apsukamos ir išmezgamos kartu gerąja akimi. 
2 virbalas: Paskutiniosios dvi akys išmezgamos kartu gerąja akimi iš kairės į dešinę. 
3 virbalas: pirmos dvi akys apsukamos ir išmezgamos kartu gerąja akimi. 
4 virbalas: Paskutiniosios dvi akys išmezgamos kartu gerąja akimi iš kairės į dešinę. 
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Kadangi, šiuo atveju mezgama naujagimiui, tai sumezgimą darykite kiekvienoje eilėje. Toliau likusias 4 akeles 
sutraukiame vąšeliu arba mezgimo adata. Nuotraukoje - sutraukta adatos pagalba, t.y. perkišta nukirpus siūlą per tas 
4 akeles. 

 

Ir viskas, gera žinia, kas Jūs ką tik nusimezgėt PIRMĄJĄ KOJINYTĘ! 

 

Toliau… baisioji dalis… Jūs turėsite numegzti DAR VIENĄ tokią pačią kojinyte!!!! 

 

 

Gi visai nesunku taip? O rezultatas štai koks mielas!  

 


