
Heegeldamise lühendid 
Ingl.k lühendid ja seletused Lühendid ja seletused eesti keeles 

alt  alternate vaheldumisi (võib tähendada rida, värvi jms)  
approx approximately umbes  
beg begin[ning] algus, alustamine  
 blocking  vormi tõmbama  
bet between vahel  
BL/bk lp back loop(s) Tagumised aasad  
BLO back loop only Heegelda ainult läbi tagumiste aasade  
bo bobble Heegelda nupp (heegelda ühest silmusest 

välja min kolm sammast, kuid jäta viimane 
lõnga läbitõmbamine tegemata. Tõmba lõng 
läbi kõikide tehtud sammaste viimaste aasade 
kokku) 

 

BP back post Tagumine "post"  
BPdc back post double crochet(s) Läbi tagumise posti heegeldatud ühekordne 

sammas 
 

BPsc back post single crochet(s) Läbi tagumise posti heegeldatud kinnissilmus  
BPtr back post triple crochet(s) Läbi tagumise posti heegeldatud kahekordne 

sammas 
 

CA color A Värv A  
CB color B Värv B  
CC contrasting color kontrast-, vastandvärv  
ch(s) chain(s) Ahelsilmus(ed) ahels 
ch- refers to chain previously 

made/worked 
Märgib eelnevalt märgitud ahelsilmuseid  

ch-sp chain space Ahelsilmustest auk eelmises reas  
CL(s) cluster(s) Kobar (heegeldatakse samamoodi kui nupp 

või vastavalt mustris juhendatule) 
 

cm centimeter sentimeeter cm 
cont continue[ing] jätka(mine)  
dc double crochet NB! briti (br) inglisekeelses juhendis 

kinnissilmus 
Ameerika (am) juhendites ühekordne sammas 
(kui pole mainitud keelt, siis saab seda 
tuvastada rea või ringi alguses olevate 
ahelsilmuste arvu järgi) 

1xsam 
või ks 

dc2tog double crochet 2 stitches 
together 

Heegelda 2 kinnissilmust/ühekordset sammast 
kokku (vt eelmisest erinevust) 

 

dtr 
dtrc 

double triple crochet 
double treble crochet 

Am: Kahekordne poolsammas  
Br: kahekordne sammas 

2xps 
2xsam 

dec decrease[ing] kahandus, kahandamine kah 
ea each iga  
est Established Nagu näidatud  
FLO front loop only Heegelda ainult läbi esimeste aasade  
FL/ft lp front loop(s) Esimesed aasad  
FP front post Esimene post  
FPdc front post double crochet(s) Läbi esimese posti heegeldatud ühekordne 

sammas 
 

FPsc front post single crochet(s) Läbi esimese posti heegeldatud kinnissilmus  
FPtr/FPtrc front post triple/treble Läbi esimese posti heegeldatud kahekordne  



crochet(s) sammas 
foll follow[s][ing] järgnema, järgneb  
g grams grammid g 
grp(s) groups grupid  
hdc half double crochet(s) poolsammas ps 
hk hook heegelnõel  
inc increase[ing] kasvatus, kasvatamine kasv 
incl including kaasaarvatud k.a 
inst instructions juhend(id)  
lp(s) loop(s) Aas(ad)  
lp st loop stitch Silmused aasas  
m meter[s] meeter(id) m 
MC main color põhivärv pv 
mm millimeters millimeetrid mm 
mult multiple mitu  
opp opposite vastas-  
oz ounces untsid  
patt[s] pattern[s]  muster, mustrid  
PC(s) popcorn(s) Heegelda ühest silmusest 3 sammast, võta 

keeruga läbi iga nende kolme silmuse 
lõngakeerd ja heegelda kolm silmust kokku (3 
kinnissilmust kokku kolme samba peal) 

 

pm placemaker Pane töösse silmusemärkija  
prev previous eelmine  
rem remaining järgijäänud, allesolevad  
rep repeat korda  
rev sc/ 
reverse sc 

reverse single crochet Tagurpidi kinnissilmus ehk vähisilmus  

RS right side[s] esikülg, parempool  
rnd[s] round[s] ring(id)  
sc single crochet Kinnissilmus (ainult ameerika juhendites) ks 
sc2tog single crochet 2 stitches 

together 
Heegelda 2 kinnissilmust kokku  

sk skip(ped) Jäta vahele/vahele jäetud (silmused)  
sl st slip stitch aassilmus aass 
sp(s) space(s) Augud (sama, mis loops ja chain spaces)  
st(s) stitch(es) Silmus(ed) s 
tch/t-ch turning chain Töö keeramiseks tehtav ahelsilmus  
tog together kokku  
tr 
trc 

treble crochet 
triple crochet 

Brittidel – ühekordne sammas 
Ameeriklastel – kahekordne sammas 

1xsam 
2xsam 

tr tr 
trtrc 

triple treble crochet 
triple triple crochet(s) 

Brittidel – kahekordne sammas 
Ameeriklastel kolmekordne sammas 

2xsam 
3xsam 

WS wrong side[s] tagakülg, pahem pool VP 
X-st cross-stitch ristpiste  
Yd/yrd Yard(s) jardid  
YO yarn over õhksilmus õs 
yoh Yarn over hook Lõngakeerd üle heegelnõela  
 * * repeat directions between 

** as many times as indicated 
korda juhendit ** vahel nii mitu korda, kui 
märgitud 

 

 


