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Sourwood Mountain
by Erica Jackofsky
Kõik kolm suurust saab teha
kahest tokist lõngast. Kui aga
soovid mustrit pikendada või
tööproovi alles jätta, siis vajad
kõige suurema suuruse jaoks veel
kolmandat tokki.
Lehemuster kootakse tervenisti
ühel vardal, et oleks lihtsam järge
pidada. Kui varda esimene ja
viimane pahempidine silmus
tunduvad treppis olevat, proovi
neid läbi tagumise aasa kududa.

Suurus
S [M, L]
Lõppmõõdud
Randme ümbermõõt: 15,2 (16,5; 17,8) cm
Käelaba ümbermõõt: 17,8 (19; 20,3) cm
Pikkus: 20,3 cm
Materjal:
Rowan Wool Cotton – 50% villa, 50% puuvilla; 50g/113m.
2 tokki värvi nr 930, Riviera.
Vardad:
3,75mm sukavardad (NB! muster on kirjutatud 4-vardalise komplekti jaoks)
3,25mm pikad vardad (või 2 suurust väiksemad tööproovi tegemise varrastest)
4 mm heegelnõel (nööpaukudeks)
Palmikuvarras
3 silmusemärkijat
Sukanõel
6 nööpi (1,5 cm diameetriga)
Koetihedus:
26 silmust x 36 rida = 10 x 10 cm parempidises koes suuremate varrastega.
Märkus: selles mustris kootakse tugevamalt kui lõngavööl kirjas, et saavutada tihe pind.
Lühendid ja töövõtete seletused:
SM – silmusemärkija
tm – tõsta SM vasakult vardalt paremale
PP – töö parem pool
VP – töö pahem pool
pr – parempidine silmus

ph – pahempidine silmus
õs – õhksilmus
pv - palmikuvarras
2 pr kokku – koo kaks silmust parempidi kokku
2 ph kokku – koo 2 silmus pahempidi kokku
ttk – tõsta kaks silmust parempidise võttega paremale vardale, pista vasak varras otsast nendesse
silmustesse ja koo silmused kokku.
kasv1 – samamoodi nagu Vkasv.
Vkasv (vasakule kalduv kasvatus) – võta eelmise rea silmuste vahelt vasaku vardaga suunaga eest
taha lõng paremale vardale ja koo see läbi tagumise aasa (= 1 silmus kasvatatud).
Pkasv (paremale kalduv kasvatus) – võta eelmise rea silmuste vahelt vasaku vardaga suunaga tagant
ette lõng paremale vardale ja koo see läbi esimese aasa (= 1 silmus kasvatatud).
phet – koo pahempidine silmus järgmise silmuse esimesse ja tagumisse aasa (= 1 silmus kasvatatud)
TN (tee nupuke) – 1 pr, õs, 1 pr järgmisesse silmusesse (=ühest silmusest sai 3 silmust). Pööra töö
ja koo 3 ph läbi tagumiste aasade. Pööra töö, koo 3 silmust parempidi, tõsta teine ja kolmas silmus
paremalt vardalt üle esimese (= 3 silmust kahandatud uuestu üheks).
P2TT: vii 1 silmus pv'le töö taha, 1 pr, 1 ph pv'lt.
P2TE: too 1 silmus pv'le töö ette, 1 ph, 1 pr pv'lt.
P5TT: vii 2 silmust pv'le töö taha, 3 pr, 2 ph pv'lt.
P5TE: too 3 silmust pv'le töö ette, 2 ph, 3 pr pv'lt.
(Viimased 4 lühendit moodustusid järgmiselt: P = palmik, numbre = palmikus olevate silmuste
arvuga, TT = pv'l olevad silmused tuleb viia töö taha, TE = pv'l olevad silmused tuleb tuua töö ette)

Parem kinnas
Randmeosa:
Loo pikkade varrastega 20 silmust.
1. rida (PP): 1 pr, 1 ph, pr viimase kahe
silmuseni, 1 ph, 1 pr.
2. rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, pr viimase
kolme silmuseni, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Korda neid ridu veel 1 [1, 2] korda.
Kasvatamise rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 2
ph, 1 pr, 4 ph, phet, 1 pr, kasv1, 1 pr,
phet, 3 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr = 23 silmust.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 5
pr, 3 ph, 6 pr, 1 ph, 2 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Ainult suurused M ja L:
Järgmine rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 2 ph,
1 pr, 6 ph, 3 pr, 5 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 5 pr, 3 ph, 6 pr, 1 ph, 2 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Kõik suurused:
Koo Right Cuff Pattern ridu 1-24 kaks korda
S suurus:
Viimane rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 2 ph, ttk, 3 ph, ttk, 2 pr kokku, 1 pr, 5 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr = 20
silmust.
Koo silmused lõdvalt maha.
M suurus:
Järgmine rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 2 ph, 1 pr, 4 ph, P5TT, 5 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 7 pr, 3 ph, 4 pr, 1 ph, 2 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Viimane rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 2 ph, ttk, 3 ph, 2 pr kokku, 1 pr, 3 ph, 2 ph kokku, 2 ph, 1 pr,
1ph, 1 pr = 20 silmust.
Koo silmused lõdvalt maha.
L suurus:
Koo Right Cuff Pattern read 1 ja 2.
Järgmine rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 3 ph, P2TE, P5TT, 7 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 9 pr, 4 ph, 4 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Viimane rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 4 ph, ttk, 1 pr, ttk, 1 ph, 2 ph kokku, 5 ph, 1 pr, 1ph, 1 pr = 20
silmust.
Koo silmused lõdvalt maha.
Käeosa:
Pööra randmeosa nii, et töö PP on sinu poole, mahakudumise serv jääb paremale ja silmuste
loomise serv vasakule. Korja sukavarrastega ülemisest servast alates neljandast (neljandast,
kolmandast) reast (lugedes mahakudumise servast) üles 41 [45, 49] silmust. (Korja üles 4 silmust
iga 5 rea kohta + üks silmus silmuste loomise serva nurgast.)
Jaga silmused varrastele nii, et esimesel vardal on 13 silmust ja 14 [16, 18] silmust ülejäänud kahel.
Ühenda ringiks.
1. ring: koo Right Hand Pattern'i esimene ring 1. varda silmustel, 20 [24, 26] pr, aseta SM, (1ph,
1pr) 4(4, 5) korda.

See ring määras mustri kudumise järjekorra. 1. varda silmused kootakse Right Hand Pattern järgi.
Ringi viimased 8 [8, 10] silmust kootakse 1 ph/1 pr soonikus. Ülejäänud silmused kootakse
parempidises koes. Koo mustris tähendab, et tuleb kududa nii, nagu viimased laused selgitavad.
2. ja 3. ring: koo mustris.
4. ring: koo mustris 1. varda lõpuni, 8 [8, 10] pr, Pkasv, pr kuni SM, Vkasv, tm, koo lõpuni mustris
= 43 [47, 51] silmust.
5. ring: koo mustris
6. ring: koo nagu 4. ring = 45 [49, 53] silmust.
7. ring: koo mustris.
8. ring: koo nagu 4. ring = 47 [51, 55] silmust.
9. – 18. ring: koo mustris.
Pöidlakiil:
Järgmine ring: koo 1. varda lõpuni mustris, 7 pr, aseta SM, 1 pr, Pkasv, Vkasv, 1 pr, aseta SM, koo
mustris lõpuni = 49 [53, 57] silmust.
Kasvatamise ring: koo mustris esimese SMini, 1 pr, Pkasv, pr kuni 1 silmus enne teist SMi, Vkasv,
1 pr, jätka mustris ringi lõpuni = 2 silmust kasvatatud.
Korda kasvatamise ringi veel 5 [6, 7] korda = 61 [67, 73] silmust. Esimese ja teise SMi vahel on 16
[18, 20] kiilusilmust.
Järgmine ring: koo mustris esimese SMini, eemalda SM, koo maha 16 [18, 20] silmust, eemalda
teine SM, jätka mustris lõpuni = 45 [49, 53] silmust.
Järgmine ring: koo mustris mahakootud silmusteni, korja üles ja koo üks silmus esimesest
mahakootud silmusest ja üks silmus viimasest mahakootud silmusest, koo lõpuni mustris = 47 [51,
55] silmust.
Jätka mustris kuni Right Hand Pattern'i 36. ring on kootud.
Ülemine soonik:
1. ring: 2 ph kokku, 1 pr, (1ph, 1 pr) lõpuni = 46 [50, 54] silmust.
2. ja 3. ring: (1 ph, 1 pr) ringi lõpuni.
Koo silmused lõdvalt maha.

Vasak kinnas
Randmeosa:
Loo pikkade varrastega 20 silmust.
1. rida (PP): 1 pr, 1 ph, pr viimase kahe
silmuseni, 1 ph, 1 pr.
2. rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, pr viimase
kolme silmuseni, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Korda neid ridu veel 1 [1, 2] korda.
Kasvatamise rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 3
ph, phet, 1 pr, kasv1, 1 pr, phet, 4 ph, 1 pr, 2
ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr = 23 silmust.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 2 pr, 1
ph, 6 pr, 3 ph, 5 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Ainult suurused M ja L:
Järgmine rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 5 ph, 3
pr, 6 ph, 1 pr, 2 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 2 pr, 1
ph, 6 pr, 3 ph, 5 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.

Kõik suurused:
Koo Left Cuff Pattern ridu 1-24 kaks korda
S suurus:
Viimane rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 3 ph, 2 ph kokku, 3 pr, 2 pr kokku, 3 ph, 2 pr kokku, 2 ph, 1 pr,
1 ph, 1 pr = 20 silmust.
Koo silmused lõdvalt maha.
M suurus:
Järgmine rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 5 ph, P5TE, 4 ph, 1 pr, 2 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 2 pr, 1 ph, 4 pr, 3 ph, 7 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Viimane rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 2 ph, 2 ph kokku, 3 ph, 1 pr, 2 pr kokku, 3 ph, 2 pr kokku, 2 ph,
1 pr, 1ph, 1 pr = 20 silmust.
Koo silmused lõdvalt maha.
L suurus:
Koo Left Cuff Pattern read 1 ja 2.
Järgmine rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 7 ph, P5TE, P2TT, 3 ph, 1 pr, 1 ph, 1 pr.
Järgmine rida (VP): 1 ph, 1 pr, 1 ph, 4 pr, 4 ph, 9 pr, 1 ph, 1 pr, 1 ph.
Viimane rida (PP): 1 pr, 1 ph, 1 pr, 5 ph, 2 ph kokku, 1 ph, 2 pr kokku, 1 pr, 2 pr kokku, 4 ph, 1 pr,
1ph, 1 pr = 20 silmust.
Koo silmused lõdvalt maha.
Käeosa:
Pööra randmeosa nii, et töö PP on sinu poole, mahakudumise serv jääb vasakule ja silmuste loomise
serv paremale. Alustades silmuste loomise servast, korja sukavarrastega ülemiselt äärelt üles 41
[45, 49] silmust. (Korja üles 4 silmust iga 5 rea kohta; viimane silmus korja 4 (4, 5) reast
mahakudumise servast lugedes.)
Jaga silmused varrastele nii, et esimesel kahel vardal on 14 [16, 18] silmust ja kolmandal vardal on
13 silmust. Ühenda ringiks.
1. ring: (1ph, 1pr) 4(4, 5) korda, aseta SM, 12 [16, 16] pr, aseta SM, 8 [8, 10] pr, koo Left Hand
Pattern'i esimene ring 3. varda silmustel.
See ring määras mustri kudumise järjekorra. Ringi alguses kootakse 8 [8, 10] silmust 1 ph/1 pr
soonikus, kolmanda varda silmused kootakse Left Hand Pattern järgi. Ülejäänud silmused kootakse
parempidises koes. Koo mustris tähendab, et tuleb kududa nii, nagu viimased laused selgitavad.
2. ja 3. ring: koo mustris.
4. ring: koo mustris esimese SMini, tm, Vkasv, pr SMini, Pkasv, tm, koo lõpuni mustris.
5. ring: koo mustris
6. ring: koo nagu 4. ring = 45 [49, 53] silmust.
7. ring: koo mustris.
8. ring: koo nagu 4. ring = 47 [51, 55] silmust.
9. – 18. ring: koo mustris. Eemalda teine SM.
Pöidlakiil:
Järgmine ring: koo mustris esimese SMini, 17 [21, 23] pr, aseta SM, 1 pr, Pkasv, Vkasv, 1 pr, aseta
SM, koo mustris lõpuni = 49 [53, 57] silmust.
Kasvatamise ring: koo mustris teise SMini, 1 pr, Pkasv, pr kuni 1 silmus enne kolmandat SMi,
Vkasv, 1 pr, jätka mustris ringi lõpuni = 2 silmust kasvatatud.
Korda kasvatamise ringi veel 5 [6, 7] korda = 61 [67, 73] silmust. Esimese ja teise SMi vahel on 16
[18, 20] kiilusilmust.

Järgmine ring: koo mustris teise SMini, eemalda SM, koo maha 16 [18, 20] silmust, eemalda
kolmas SM, jätka mustris lõpuni = 45 [49, 53] silmust.
Järgmine ring: koo mustris mahakootud silmusteni, korja üles ja koo üks silmus esimesest
mahakootud silmusest ja üks silmus viimasest mahakootud silmusest, koo lõpuni mustris = 47 [51,
55] silmust.
Jätka mustris kuni Left Hand Pattern'i 36. ring on kootud.
Ülemine soonik:
1. ring: (1pr, 1 ph) kolme viimase silmuseni, 1 pr, 2 ph kokku = 46 [50, 54] silmust.
2. ja 3. ring: (1 pr, 1 ph) ringi lõpuni.
Koo silmused lõdvalt maha.

Viimistlemine
Nööpaugud:
Nööpaugud tehakse mõlema randmeosa mahakudumise serva külge.
Ühenda aassilmusega lõng töö külge, (3 ahels, jäta järgmine silmus vahele, ks järgmisesse 7
silmusesse) kaks korda, 3 ahels, jäta järgmine silmus vahele, aassilmus viimasesse silmusesse.
Kinnita lõng. (ahels – ahelsilmus, ks – kinnissilmus).
Peida otsad. Õmble nööpaukudega sobivatesse kohtadesse nööbid. Venita kindaid kergelt.

