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Optilise efektiga tekk 
1960ndate OpArt liikumine kasutas väga lihtsaid 
kujusid kasutades ära mooduseid, kuidas aju pilte 
tõlgendab. Nende kunst loob optilise illusiooni, kus 
tasane pind tundub painduvat ja keerduvat. Must ja 
valge olid eriti populaarsed, kuna nende suur 
kontrast rõhutas illusiooni. 

Disainer Melissa Dominguez on sellel tekil 
kasutanud sama meetodit. Alustades keskelt ja 
kasvatades igal ringil samas kohas tekib 
kasvatamiskohtadest spiraal.  Tehes triibud järjest 
jämedamad tekib illusioon, et keskosa osa on 
kaugemal kui servad. 

Samuti omab see muster erinevat efekti vastavalt 
vastsündinu nägemise arengule. Kuna lapsed 
sünnivad värvipimedana ja väga halva nägemisega, 
siis pööravad nad rohkem tähelepanu suure 
kontrastsusega värvidele. Umbes 30cm kauguselt 
suudavad nad eristada selle teki välimisi, kõige 
laiemaid triipe, kuid keskmised peenemad triibud 
sulavad nende jaoks ühtlaseks halliks. Lapse 
arenedes muutub ka nende nägemine teravaks ning 
nad hakkavad ka peenemaid triipe eristama. 

Täiskasvanutele on see muster aga kena kandiline tunnel, mis tundub nagu kaugeneks meist. 
 Mõõdud: 
Väike: umbes 96 cm ruut (must-valge) 
Suur: umbes 122 cm ruut (roosa-valge) 
 
Materjal: 
100% superwash merino; 50g/112m 
200g [300g] värvi A – must [roosa] 
200g [300g] värvi B – mõlemal juhul valge 
 
Muu vajalik: 
Kahed 4,5 mm ringvardad (80 cm) 
(4,5 mm sukavardad) 
Silmusemarkerid 
Haaknõel või ringilugeja (soovi korral) 
 
 Kudumisihedus 
20 silma x 42 ringi = 10 x 10 cm ripskoes, enne venitamist 
  
Märkused ja lühendid: 
+1 – kasvata üks silm eelmise rea silmuste vahelt ja koo keerdsilmusena ehk tagumisest aasast 
(originaalis on koo paremp või pahemp ühest silmusest 2 kududes esimesse ja tagumisse aasa, kuid 
pahempidi on see video pealt üsna ebamugav, seega on lihtsam kasvatada keerdsilmusega). 
Tekki kootakse kahe pika ringvardaga, et kõik silmused ära mahuksid. Tõenäoliselt oleks mugav 
alustada sukavarrastega, siis panna silmused ühele ringvardale, hiljem lisada ka teine. 
Ei tasu ehmatada, kui tekk on pärast maha kudumist üsna lopergune – pärast tugevat venitamist 
saavutab ta oma ruudu kuju. 
Loo 4 silma värviga A. Libista 2 silma teisele vardale ja ühenda ringiks (kui vahetad sukavardad 
ringvarraste vastu, on kasulik märgistada nt teist värvi lõngaga ringi algus – selleks seo lõngajupp 
ringiks ja võta õiges kohas vardale) 



 
Algusring: 
(1paremp, +1, pane marker, 1paremp, +1) kaks korda = 8 silma 
Töö on nüüd jaotatud nejaks osaks, kummalgi vardal kaks osa. 
 
Värviga B koo järgmiselt: 
Ring 1: (+1, paremp selle osa lõpuni) kokku neli korda = 12 silma 
Ring 2: (+1, pahempidi selle osa lõpuni) kokku neli korda = 16 silma 
 
Jätka kudumist korrates ringe 1 ja 2 ning vaheta värve järgmiselt (pärast kahte järgmist triipu 
katkesta värvi vahetades lõng ja alusta hiljem uuesti, et vältida pikki lõngajookse; võid teha 
pisikesed, kuid tugevad sõlmed ühenduskohtadesse) 
 
2 ringi värviga A = 24 silma 
2 ringi värviga B = 32 silma 
4 ringi värviga A = 48 silma 
4 ringi värviga B = 64 silma 
4 ringi värviga A = 80 silma 
4 ringi värviga B = 96 silma 
6 ringi värviga A = 120 silma 
6 ringi värviga B = 144 silma 
6 ringi värviga A = 168 silma 
6 ringi värviga B = 192 silma 
8 ringi värviga A = 224 silma 
8 ringi värviga B = 256 silma 
10 ringi värviga A = 296 silma 
10 ringi värviga B = 336 silma 
12 ringi värviga A = 384 silma 
12 ringi värviga B = 432 silma 
14 ringi värviga A = 488 silma 
16 ringi värviga B = 552 silma 
 
Ainult suurel tekil: 
18 ringi värviga A = 624silma 
20 ringi värviga B = 704 silma 
22 ringi värviga A = 792 silma 
24 ringi värviga B = 888 silma 
 
Koo lõdvalt maha kasutades värvi A  
(vt veniva serva saamiseks õpetust http://www.stitchdiva.com/custom.aspx?id=225 ). 
 
Viimistlemine: 
Peida otsad, vaata üle värvivahetuskohad. Venita märjalt mõõtudes antud suuruseni. 
 

Venitamata tekk 


