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Elenka

Suurused 2T ( 3T, 4T, 5T)
Vastavad 1,5-2a (2-3a, 3-4a, 4-5a)

Valmismõõdud:
Tollides: rinnaümbermõõt 21 (22, 23, 24)
pikkus 19,5 (21; 22,5; 24)
Sentimeetrites: rinnaümbermõõt 53 (55, 58, 60)
pikkus 49 (53, 57, 60)
Materjal:
Põhivärv Lion Brand Cotton Ease (50% puuvill, 50% akrüül,
188m/100g), värv #194 Lime; 2 (2, 3, 3) tokki
Kontrastvärv Elann Sonata (100% mersseeritud puuvill,
105m/50g); värv #8001 Särav valge; 1 tokk
Soovituslik vardasuurus: 60cm pikkused ringvardad nr 4,5.
Väiksematele suurustele ülemise osa jaoks 40cm pikkused
ringvardad nr 4,5. Suurematele suurustele alumise osa jaoks
80cm pikkused ringvardad nr 4,5
Töövahendid: 60cm 4,5mm ringvardad, 4,75 heegelnõel, silmusemärkija, silmusehoidjad,
realugeja, 140cm 2cm laiust paela vööks
Kudumistihedus: 17 silmust x 24 rida = 10 x 10 cm parempidises koes
Lühendid:
pr – parempidine silmus
ph – pahempidine silmus
pük – koo kaks silmust parempidise keerdsilmusena kokku (tõsta kaks silmust parempidise võttega
paremale vardale, pista vasak varras otsas nendesse silmustesse ja koo silmused kokku)
ppk – koo kaks silmust parempidi kokku
õs – õhksilmus
PP – töö parem pool
VP – töö pahem pool
Karikakar: koo kolm silmust kokku ilma neid vardalt maha laskmata, õhksilmus, koo samad
silmused veel kord kokku ja lase vardalt maha.
Seeliku muster – kootakse ringi 17 silmuseliste kordustena:
1. rida: *pr 1, õs, pr 6, pük, ppk, pr 6, õs * Korda kuni lõpuni.
2. rida: koo kõik silmused parempidi
Korda neid kahte rida.
Karikakra muster – ringselt kootakse neljasilmuseliste kordustena:
1.rida: *ph 1, koo karikakar* korda kuni ringi lõpuni
paaris read 2.-6.: koo kõik parempidi
3.rida: eemalda silmusemärkija, libista viimane kootud silmus paremalt vardalt vasakule, pane
uuesti silmusemärkija, * koo karikakar, ph 1* korda lõpuni.
5.rida: eemalda silmusemärkija, pr 1, pane märkija tagasi; *ph 1, koo Karikakar* kuni lõpuni
Korda ridu 3-6.
Karikakra muster –edasi-tagasi kududes:
1.rida (PP): *ph 1, koo Karikakar* kuni viimase silmuseni, ph 1
2.-4- rida: kõik ph
3.rida(PP): pr 2, *ph 1, koo Karikakar* kuni viimase kolme silmuseni, ph 1, pr 2
Korda ridu 1-4.

TÖÖJUHIS:
Loo põhivärviga 153 (170, 187, 204) silmust, aseta silmusemärkija ja ühenda ringiks.
SEELIKU OSA
1.rida: *pr 1, õs, pr 6, pük, ppk, pr 6, õ* Korda kuni lõpuni.
2.rida: koo kõik silmused.
Korda neid kahte rida 6 (6, 7, 8) korda.
Esimene kahandusring:
*pr 1, õs, pr 4, pük, pük, ppk, ppk, pr 4, õs* kuni lõpuni. 135(150, 165, 180) silmust.
Koo järgmine ring parempidi.
Järgmine ring: *pr 1, õs, pr 5, pük, ppk, pr 5, õs* Korda kuni lõpuni.
Koo kõik silmused parempidi.
Korda neid kahte rida 6 (6, 7, 7) korda.
Teine kahandusring:
*pr 1, õs, pr 3, pük, pük, ppk, ppk, pr 3, õs* kuni lõpuni. 117(130, 143, 156) silmust.
Koo järgmine rida parempidi.
Järgmine rida: *pr 1, õs, pr 4, pük, ppk, pr 4, õs* Korda kuni lõpuni.
Koo kõik silmused parempidi.
Korda neid kahte rida 5 (6, 7, 7) korda.
Kolmas kahandusring:
*pr 1, õs, pr 2, pük, pük, ppk, ppk, pr 2, õs* kuni lõpuni. 99(110, 121, 132) silmust.
Koo järgmine rida parempidi.
Järgmine rida: *pr 1, õs, pr 3, pük, ppk, pr 3, õs* Korda kuni lõpuni.
Koo kõik silmused parempidi.
Korda neid kahte rida 4 (5, 5, 6) korda.
Neljas kahandusring:
*pr 1, õs, pr 1, pük, pük, ppk, ppk, pr 1, õs* kuni lõpuni. 81(90, 99, 108) silmust.
KEHAOSA
Vööpael:
1.rida: pahempidi
2.-3.rida: parempidi
4.rida: *ppk, õs * kuni lõpuni
5.-6.rida: parempidi
7.rida: pahempidi
8. rida on eri suurustel erinev:
suurus 2T – ppk, koo kuni lõpuni parempidi
suurus 3T - *ppk, pr 43* kaks korda
suurus 4T – Loo üks silmus juurde eelmise rea silmuste vahelt, koo lõpuni parempidi
suurus 5T – koo kõik silmused parempidi
Alusta karikakramustriga:
Suurus 2T – koo karikakra mustri read 1-6
Suurus 3T – koo karikakra mustri read 1-6 ja siis korda ridu 3-4 veel korra
Suurus 4T – koo karikakra mustri read 1-6 ja siis korda ridu 3-6 veel korra
Suurus 5T – koo karikakra mustri read 1-6, korda ridu 3-6 veel korra ja siis ridu 3-4 veel korra
Käeaukude tegemine:
Koo maha 6 (7, 8, 9) silmust, koo mustrit 33 (36, 41, 44) silmust, (peale mahakudumist on paremal
vardal 34 (37, 41, 45) silmust), pane kõik just kootud silmused silmusehoidjale seljatüki jaoks, koo
maha 6 (7, 8, 9) silmust, jätka mustrit kuni lõpuni.
Esiosa ülemine pool kootakse edasi-tagasi järgi jäänud 24 (37, 42, 45) silmusega. Kududes
karikakramustrit võivad äärtes jääda järgi silmused, mis ei lähe mustrisse. Koo need parempidi.

KEHA ESIOSA:
Koo 9 rida mustrit, lõpetades töö pahemal poolel.
Kaelakaar:
1.rida (PP): koo 12 (13, 14, 15) silmust mustrit ja aseta need silmused silmusehoidjale. Koo maha
10 (11, 14, 15) silmust, koo lõpuni mustrit. Vardal 12 (13, 14, 15) silmust.
Read 2 ja 4 (VP): koo kõik silmused ph.
3.rida (PP): koo maha 2 silmust, koo lõpuni mustrit. 10 (11, 12, 13) silmust.
5.rida (PP): koo nagu 3.rida. 8(9, 10, 11) silmust.
Koo 7 (9, 11, 13) rida mustrit, lõpeta töö pahemal pool.
Koo kõik silmused maha.
Korja silmusehoidjal olevad 12 (13, 14, 15) esiosa silmust vardale ja ühenda lõng pahem pool enda
poole.
1.rida (VP): koo maha 2 silmust, koo ph lõpuni. 10 (11, 12, 13) silmust.
2.rida (PP): koo kõik silmused vastavalt mustrile
3.rida (VP): Koo nagu 1.rida. 8 (9, 10, 11) rida.
Koo  rida mustrit, lõpeta töö pahemal pool.
Koo kõik silmused maha.
KEHA SELJAOSA:
Aseta silmusehoidjal olevad silmused vardale
ja ühenda pahemal pool lõng. Koo 17 rida
mustrit, lõpetades pahemal pool.
Kaelakaar:
1.rida (PP): Koo 10 (11, 12, 13) silmust
mustrit ja aseta need silmused silmusehoidjae,
koo maha 14 ( 15, 18, 19) silmust, koo kuni
lõpuni mustrit. 10 (11, 12, 13) silmust.
2.rida (VP): koo kõik silmused pahempidi
3.rida (PP): koo maha 2 silmust, koo mustrit
kuni lõpuni. 8 (9, 10, 11) silmust.
Koo mustrit 1(3, 5, 7) rida lõpetades pahemal
pool. Koo kõik silmused maha.
Aseta simusehoidjal olevad 10 (11, 12, 13)
silmust vardale ja ühenda lõng pahemal pool.
Järgmine rida (VP): koo maha 2 silmust, koo
pahempidi lõpuni. 8 (9, 10, 11) silmust.
Koo 2 (4, 6, 8) rida mustrit lõpetades pahemal
pool. Koo kõik silmused maha.
VIIMISTLEMINE
Õmble kokku õlaõmblused. Peida otsad. Kasutades kontrastvärvi lõnga heegelda üks ring 1xsam
ümber kleidi allääre ning ümber kaela- ja käeaukude. Peida otsad.
Põimi pael läbi vööosa aukude nagu on näidatud pildil. Võid ka heegeldada sobiva pikkusega paela.
Seo pael lipsuks.

