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Beebi jõulumüts by Shirley Roemer
Pea ümbermõõt:
33 - 34 cm
Lõng ja töövahendid:
RED HEART “Super Saver” – 100% akrüüli; 198g/333m
1 tokk (st u 198g) värvi nr 672, kevadroheline (Spring Green)
4,5 mm 40 cm pikkused ringvardad
4,5 mm sukavardad
3 silmusemärkijat
sukanõel
3 kuljust
Kudumistihedus:
18 silmust x 24 ringi = 10 x 10 cm.
Kontrolli kindlasti kudumistihedust. Muuda vardaid vastavalt vajadusele, et tihedus tuleks õige!.
MÜTS:
Loo ringvarrastele 56 silmust. Ühenda ettevaatlikult ringiks nii, et töösse ei jääks keerdusid. Märgi
ringi algus silmusemärkijaga (edaspidi SM).
Koo 2pr/2ph soonikut kokku umbes 11,5 cm.
Edasi koo üks ring parempidi ja kasvata sellel ringil võrdsete vahedega 4 silmust juurde = 60
silmust.
Koo umbes 6,5 cm parempidises koes = umbes 18 cm kootud algusest.
Järgmine ring koo sedasi: 20pr, pane töösse SM, 20pr, pane töösse SM, 20pr ringi alguses oleva
märgini. Järgmisel ringil kasvata enne ja pärast igat SMi üks silmus juurde = 6 kasvatamist ringil.
Koo üks ring parempidi. Korda kasvatamist üle ühe ringi veel 7 korda = 108 silmust.
Nüüd jaga töö ja koo sarvekesed eraldi.
Esimene sarveke: aseta esimesed 36 silmust sukavarrastele ja jäta ülejäänud ringvardale. NB! Üks
sarveke on umbes 13 cm pikkune. Kui tahad pikemat või lühemat sarvekest, siis muuda
kahandusteta ringide arvu.
1.ring: (4pr, 2pr kokku) x 6 = 30 silmust.
2-6.ring: parempidi
7.ring: (3pr, 2pr kokku) x 6 = 24 silmust.
8-12.ring: parempidi
13.ring: (2pr, 2pr kokku) x 6 = 18 silmust.
14-18.ring: parempidi
19.ring: (1pr, 2pr kokku) x 6 = 12 silmust.
20-24.ring: parempidi
25.ring: (2pr kokku) x 6 = 6 silmust.
26-30.ring: parempidi.
Katkesta lõng, tõmba nõela abil läbi allesolevate silmuste, pinguta, kinnita ja õmble sama
lõngajupiga sarvekese tippu üks kuljus.
Teise sarvekese jaoks võta järgmised 36 silmust sukavarrastele ja koo nagu esimene sarveke.
Kolmanda sarvekese jaoks võta viimased 36 silmust sukavarrastele ja koo nagu esimene sarveke.
VIIMISTLEMINE:
Õmble alustamisest jäänud lõngaotsakesega vajadusel sarvekeste vahele jäänud augukesed kinni.
Peida otsad. Pööra pool soonikuosa üles.

