
Kepurė ankstukui     

 

Kepurė tiks  ankstukui, kurio galvos apimtis 30 cm. Tai maždaug 

32-33 savaičių ankstuko galvos apimtis. 

 

- Natūralios vilnos siūlai. Geriausiai tiks merino arba alpakos vilna. 

Aš naudojau “Drops  Baby Merino Uni Color” (100% merino vilna, 

50 g., 175 m) 

- Kojinių virbalai (5 virbalai) Nr. 3 

- Adata mezginiams 

 

Užmeskite 80 akių ir po lygiai paskirstykite  jas ant keturių virbalų (po 20 akių ant kiekvieno virbalo).  

Sujunkite mezginį į žiedą lyg megztumėte kojines ar pirštines.  

1-10 eilutės: *gera, bloga, kartoti nuo * 

11-30 eilutės: geros akys 

31 eilutė: * 8 geros, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

32 eilutė: geros akys 

33 eilutė: *7 geros, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

34 eilutė: geros akys 

35 eilutė: *6 geros, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

36 eilutė: geros akys 

37 eilutė: *5 geros, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

38 eilutė: geros akys 

39 eilutė: *4 geros, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

40 eilutė: geros akys 

41 eilutė: *3 geros, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

42 eilutė: geros akys 

43 eilutė: *2 geros, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

44 eilutė: geros akys 

45 eilutė: *1 gera, 2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

46 eilutė: geros akys 

47 eilutė: *2 akis sumegzti gerąja iš viršaus, kartoti nuo * 

48 eilutė: sutraukti likusias akis ir užbaigti mezginį 

 



Jeigu atsitiks taip, kad vidury mezginio reikės surišti mazgą, geriau jo neriškite, o su adata ar vąšeliu 

paslėpkite galus mezginyje kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. 

 

 

Vidutiniai ankstukų dydžiai pagal nėštumo savaites: 

(duomenys iš 2010 m. JAV studijos  “New Intrauterine Growth Curves Based on United States Data”, 

paskelbtos žurnale “Pediatrics”) 

Nėštumo savaitė Galvos apimtis (cm) Ūgis (cm) Svoris (g) 
23 20,9 29,9 584 

24 21,8 31,1 651 

25 22,7 32,3 737 

26 23,6 33,6 827 

27 24,5 35 936 

28 25,5 36,5 1061 

29 26,5 38 1204 

30 27,5 39,5 1373 

31 28,4 41 1546 

32 29,3 42,3 1731 

33 30,2 43,7 1956 

34 31,1 45 2187 

35 31,9 46,2 2413 

36 32,7 47,4 2664 

37 33,3 48,5 2937 

38 33,7 49,5 3173 

39 34 50,2 3338 

40 34,3 50,8 3454 

41 34,5 51,3 3530 
 

 

 

 



 

 


