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Revontuli - õlasall  
Lõng on 100% villane (125 tex 2; 8/2) 
Lõnga kulub u 200g 
Väga hästi sobib näit Jõgeva värviüleminekutega villane lõng! 
Salli mõõdud tulevad u 190 X90 cm. 
Koetihedus – 16s = 10 cm (pingutamata) 
Vardad: ringvardad nr 5,5  (mina kudusin 4,5), vähemalt 80 cm pikad 
Kui võtad jämedamad vardad, tuleb sall õhulisem! 

Juhend 
Loo 5 silmust ja koo 
esimene rida 
parempidi. 
Alusta kudumist mustri 
1 (kaavio1) järgi. 
Mustriskeem annab 
poole salli mustri.  
Kõigepealt koo kaks 
ääresilmust (need on 
mõlemas ääres ja 
kootakse alati 
parempidises koes), 
seejärel muster ja 
keskmine halliga 
tähistatud pahempidine 
silmus ning uuesti 
sama muster ja lõpus 
kaks ääresilmust. 
Tagasireal koo 
ääresilmused 
parempidi, kesksilmus 
parempidi ja mustris 
olevad pahempidised 
silmused ka parempidi. 
Ülejäänud silmused 
pahempidi! 
Esimese joonise lõpuks 
(25 rida), peab vardal 
olema 51 silmust! 
Alusta mustri 2 (kaavio 
2) kudumist! 
Muster jaguneb edasi 8 
sektoriks st ühel reak 
kood mustri läbi 8 
korda: alguses ja lõpus 
on ikka kaks 
ääresilmust ning iga 
sektori vahel üks 
pahempidine silmus. 



103. rea lõpul alusta mustrit 3 (kaavio 3). 
Igal real on ikka 8 mustrikorda! 

 
Tähelepanu! Koo pahemal pool read 137, 139 ja 141 parempidi (märgitud ka joonisel) ja koo 
silmused maha 143 real. 
Viimistlemine 
Pane rätik sooja vette likku u 30 min. Pigista liigne vesi välja ja aseta pingutatult alusele kuivama 
(mina panin villase vaiba peale kaks saunalina ning sellele venitasin rätiku). Rätik ei ole poolring . 
Mõlemast servast peaks üks sektor ulatuma üle poolringi. 
Lase ööpäev kuivada ja peida lõngaotsad ning soovi korral lisa narmad! 
 
Tingmärgid: 
X - ääresilmus, alati parempidi 
hall ruut- kesksilmus, paremal pool pahempidi 
- - paremal pool pahempidi 
y - lisa üks silmus, kududes eelmise rea silmuse esimesest poolest parempidise võttega välja uus 
silmus 
v - lisa üks silmus, kududes eelmise rea silmuse tagumisest poolest parempidise võttega välja uus 
silmus 
(kast, mille sees on tagurpidi v)- tõsta üks silmus kudumata, koo kaks kokku ja tõste tõstetud silmus 
üle kokkukootud silmuste maha 
o - õhksilmus 
\ - koo kaks silmust ületõstes kokku 
/ - koo kaks silmust parempidise võttega kokku 
 


