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Knotty but Nice by Natalie Larson

See müts on ideaalne tänukink mehele, kes
teeskleb, et ei märka, et su lõngavaru on nagu
gupipere (st suureneb pidevalt) ning et jällekord
ronisid voodisse koos kudumiga.
Lõppmõõdud:
Kõrgus: 19 cm
Peaümbermõõt: sobib peale kuni 61 cm.

Koetihedus:
20 silmust x 22 rida = 10 x 10 cm

Töövahendid:
Lõng: Cascade 220 Superwash värv nr 841
(100% pesukindlat Peruu mägipiirkonna villa;
100g/201m) – 100 g.
Vardad (alati kasuta vardaid, millega saavutad
allpool antud koetiheduse):
* 1 komplekt 4,5 mm sukavardaid
* 4,5 mm (40 cm pikkused) ringvardad
Lisad:
Sukanõel
Silmusemärkijad
Palmikuvarras

Lühendid ja sümbolite seletused:
NB! Jälgi lühendeid väga hoolega! Sulgudes olevaid juhiseid korda sulgude järel antud kogus.
SM - silmusemärkija
pr – parempidine silmus
ph – pahempidine silmus
2 pr kokku – koo 2 silmust parempidi kokku
P3TT: vii järgmine silmus palmikuvardale töö taha, 2 pr, 1 ph palmikuvardalt
P3TE: too järgmised 2 silmust palmikuvardale töö ette, 1 ph, 2 pr palmikuvardalt
P4T: vii järgmised 2 silmust palmikuvardale töö taha, 2 pr, 2 pr palmikuvardalt
P4E: too järgmised 2 silmust palmikuvardale töö ette, 2 pr, 2 pr palmikuvardalt
P4TT: vii järgmised 2 silmust palmikuvardale töö taha, 2 pr, 2 ph palmikuvardalt
P4TE: too järgmised 2 silmust palmikuvardale töö ette, 2 ph, 2 pr palmikuvardalt
Juhend:
Loo ringvarrastele 120 silmust. Ühenda ringika ja märgista SM'iga ringi algus.
1. ring: 1 ph, 2 pr, (2 ph, 2 pr) viimase silmuseni, 1 ph.
See ring määrab mütsi allääre 2pr/2ph sooniku. Koo soonikut kuni kokku on kootud umbes 3 cm.
Edasi koo skeemi ringid 1-29. Ringis on kokku 5 skeemikordust.
NB! 15nda ringi lõpus olev palmikupööre kootakse 15nda ringi viimase kahe silmuse ja 16nda
ringi esimese kahe silmusega. Sel põhjusel ei koota 16nda ringi esimese korduse algusest kahte
parempidist silmust. Seda palmikupööret tehes ära unusta nihutamast ringi alguse SM'i pöörde
keskele.
Edasi koo 7 ringi soonikut nii, nagu see töö alguses määratud sai (st ringi alusta 1 ph
silmusega).Viimase soonikuringi lõpus nihuta SM ühe silmuse võrra paremale nii, et ring algab
nüüd 2 ph silmusega.
Mine üle sukavarrastele, kui silmused enam ringvarrastele ära ei mahu.

Koo kahandused järgmiselt:
1. ring: *(2 ph, 2 pr) x 2, 2 ph, 2 pr kokku*. Korda * kuni * ringi lõpuni = 110 silmust.
2. ring: *(2 ph, 2 pr) x 2, 2 ph, 1 pr*. Korda * kuni * ringi lõpuni.
3. ring: *(2 ph, 2 pr) x 2, 1 ph, 2 pr kokku*. Korda * kuni * ringi lõpuni = 100 silmust.
4. ring: *(2 ph, 2 pr) x 2, 1 ph, 1 pr*. Korda * kuni * ringi lõpuni.
5. ring: *(2 ph, 2 pr) x 2, 2 pr kokku*. Korda * kuni * ringi lõpuni = 90 silmust.
6. ring: *(2 ph, 2 pr) x 2, 1 pr*. Korda * kuni * ringi lõpuni.
7. ring: *2 ph, 2 pr, 2 ph, 1 pr, 2 pr kokku*. Korda * kuni * ringi lõpuni = 80 silmust.
8. ring: (2 ph, 2 pr) ringi lõpuni.
9. ring: (2 ph, 2 pr, 2 ph, 2 pr kokku) ringi lõpuni = 70 silmust.
10. ring: (2 ph, 2 pr, 1 ph, 2 pr kokku) ringi lõpuni = 60 silmust.
11. ring: (2 ph, 2 pr, 2 pr kokku) ringi lõpuni = 50 silmust.
12. ring: (2 ph, 1 pr, 2 pr kokku) ringi lõpuni = 40 silmust.
13. ring: (2 ph, 2 pr kokku) ringi lõpuni = 30 silmust.
14. ring: (1 ph, 2 pr kokku) ringi lõpuni = 20 silmust.
15. ring: (2 pr kokku) ringi lõpuni = 10 silmust.
Katkesta lõng, tõmba ots läbi allesolevate silmuse, pingita ja kinnita lõng.
Viimistlemine:
Peida otsad ja vormi kergelt niiskelt.

