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Kad nykštukas atgytų, užtraukiau jo
viršugalvį (pervėriau siūlą per visas
akis ir jį surišau), susiuvau mezginio
kraštus. Dabar mano nykštukas
panašus į tūbelę.
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Rūbas baigtas! Pakeičiau siūlą į
nykštuko galvos spalvą – švelniai
rusvą. Ja numezgiau tuo pačiu lygiu
raštu dar 10 eilių. Štai ir dailutis
nykštukas. Arba nykštuko išklotinė.
Toliau 18 eilučių mezgiau lygiu raštu,
kad nykštuko rūbas būtų tvarkingas ir
įkvėptų brolį sveikti. Geroj pusėj
mezgiau geromis akimis, o blogojoje –
išvirkščiomis (kaip kojinės, taip ir
mezgimo akys gali būti išvirkščios,
tokio nuostabumo tas mezgimo
pasaulis!!).

Dar truputis – į galvos vietą įkimšau
vilnos ir ten, kur turėtų būti kaklas,
sudygsniavusi siūlu mezginį, tą siūlą
sutraukiau, užrišau ir paslėpiau.
Štai, nykštukas turi kaklą!
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Vieną vakarą supratau: aš pati galiu
numegzti broliui Sveikatuką! Mėgstu
megzti, mačiau internete, kaip
numegzti nykštuką, turiu brolio
mėgstamos raudonos spalvos siūlų!
Esu mažo brolio didžioji sesė. Deja,
mano brolis dažnai serga. Man
atrodo, kad jam galėtų padėti
nykštukas Sveikatukas – įkvėptų
broliui sveikatos ir stiprybės. Tik kur jį
gauti?

Hm, nykštukas gatavas, bet jam
kažko trūksta!! Tikrai, kaip nykštuką
pažinsi, jei jis neturės savo smailos
kepuraitės??? Reikia ir jos.

KNYGIUKAS

Kepurei ant virbalo uždėjau 23 akis,
visą kepurę mezgiau lygiu raštu. Po
keturių eilių ėmiau kepurę mažinti.
Kaip? Kiekvienos eilės pabaigoje dvi
akis sumezgiau kartu – taip kepurė
siaurėjo ir siaurėjo. Paskutines tris
akis dar pamezgiau lygiai kokį
dešimt eilių, kad pabaigusi galėčiau
tą galą
surišti į mazgelį. Tas
mazgelis dėl smagumo ir laimės.
Telieka susiūti kepurės kraštus.
Baigtą kepurę prisiuvau prie
nykštuko. Žinau, skamba kraupiai...
Na, bet taip būsiu tikra, kad nei
nykštukas, nei brolis nepames šios
stebuklingos kepuraitės.

Sveikatukus piešė Indrė

Abejojate, ar broliui patiko
Sveikatukas? Neabejokite, jis ilgai
nepaleido savo naujojo draugo iš
rankų! Tik gavęs užsimovė ant piršto
ir visą dieną su juo žaidė, o vakare
nuėjo kartu miegoti. Ar galite
patikėti? Kitą dieną jis jau buvo
sveikas ir keliavo į darželį!!! Tas
mano Sveikatukas tikras lobis!
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VšĮ Vaiko psichologijos centras
info@MesVaikystei.lt
www.MesVaikystei.lt
www.KnygiukaiTau.lt

Susiradau virbalus ir uždėjau 20 akių.
Nesupraskite klaidingai, ne savo ar
kieno kito akis! Iš siūlų suformavau
mezginio kilputes, vadinamas akimis.
Pirmiausiai keturias eilutes mezgiau
tik geromis akimis dailiam dviejų
ruoželių rūbo krašteliui.

Numezgiau
Sveikatuką.
Dabar ir tu gali!
Monika S.K.
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Numezgusi Sveikatuką nebegalėjau
sustoti! Dar numezgiau dešimt
spalvotų Sveikatukų ir tikiu, kad jų
tikrai bus daugiau. Ketinu pasiūlyti
savo miestelio ligoninės vaikų
skyriui. Juk ten esantiems vaikams
jie tikrai pravers!!
Taigi, turiu pasiūlymą. Numegzkime
kartu daug daug Sveikatukų ir
paleiskime juos į pasaulį, kad jie
pasiektų tuos, kam reikia daugiau
sveikatos. Pridėjus knygiuką apie
Sveikatukus, jų galios tikrai padės
sveikti.
Mano nykštukai jau pakeliui pas
vaikus. Prisidėsi? Tai įkvepia.

Štai ir viskas. Siūlų tik truputis, laiko
nedaug, o meilės sudėjau daug, kad
ilgam užtektų.
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