
 
by Janelle Martin 
http://knitty.com/ISSUEw11/PATTcartouche.php  

 
Selles ülevalt alla 
kootud sallis 
lähevad mustrid 
sujuvalt ühelt teisele 
üle. Selle 
saavutamiseks 
kasutatakse 
üleminekuskeeme. 
Need on vastavalt 
märgitud ja neid 
tuleb hoolega 
jälgida, et järgmist 
mustriosa õigesti 
edasi saaks kududa. 
 
Tase:  

 
 

Suurus pärast viimistlemist: umbes 183 cm lai ja 94 cm pikk. 
 
Lõng: 
Koigu Premium Merino [100% meriinovilla; 50g/160m];  
8 tokki värvi nr 2120  
 
Vardad: 
3,25mm 80-100 cm pikkused ringvardad. 
 
Abivahendid: 
4 silmusemärkijat (SM) 
2 palmikuvarrast 
 
Kudumistihedus: 
21,25 silmust x 41,25 rida skeemi A järgi pärast venitamist = 10 x 10 cm.  
 
Skeemid: 
Skeemidel on antud 1. Ja 2. SM'i vahelised ja salli keskmised silmused.  
Skeem A:   http://knitty.com/ISSUEw11/images/cartoucheCHTa.jpg  
Skeemid B1 – B3: http://knitty.com/ISSUEw11/images/cartoucheCHTb1.jpg  
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Skeemid C ja E: http://knitty.com/ISSUEw11/images/cartoucheCHTSce.jpg  
Skeemid D1 – D2: http://knitty.com/ISSUEw11/images/cartoucheCHTSd.jpg  
 
Märkused ja lühendid: 
pr – parempidine silmus 
ph – pahempidine silmus 
õs – õhksilmus 
2 pr kokku – koo 2 silmust parempidi kokku 
ttk – tõsta 2 silmust ükshaaval pr võttega kudumata paremale vardale, pista vasak varras neisse 
otsast sisse ja koo kokku. 
PP – töö parem pool 
VP – töö tagumine pool 



Hb yo – tõsta parema vardaga vasakult vardalt kolmas silmus üle esimese ja teise ja vardalt maha luues 
horisontaalse kriipsu. Nüüd koo 1 pr, õs, 1 pr. 
Inc3 (kasutatakse õienupu motiivis) – kasvata 3 silmust (kasuta järgmise silmuse all olevaid silmuseid) 
järgmiselt: 1 pr kolm rida allpool oleva ph silmuse kaarekesse, 1 pr kaks rida allpool oleva ph silmuse 
kaarekesse, 1 pr kolm rida allpool oleva ph silmuse kaarekesse. Lase esialgne silmus vardalt maha ja lase 
silmustel hargneda.  

1. Pista varras vasaku varda järgmisest silmust kolm 
rida allpool oleva pahempidise silmuse kaare alt läbi ja 
tõmba lõng läbi = esimene silmus. 

2. Pista varras vasaku varda järgmisest silmust 
kaks rida allpool oleva ph silmuse kaare alt läbi. 

3. Tõmba lõng läbi. Paremal vardal on nüüd 2 silmust 
ja esialgne silmus on endiselt vasakul vardal. 

4. Nüüd pista varras uuesti vasaku varda 
järgmisest silmust kolm rida allpool oleva 
pahempidise silmuse kaare alt läbi ja tõmba lõng 
läbi. 

5. Paremal vardal on nüüd 3 silmust ja esialgne silmus 
on endiselt vasakul vardal. 

6. Nüüd lase esialgne silmus vasakult vardalt 
maha. 

7. Lase silmusel hargneda uute silmusteni. Vajadusel 
võid kaasa aidata. 

8. Hargnenud silmuste lõngajooksud on nüüd uute 
silmuste taga. 



9. Pärast kahandust (tõsta 2 korraga pr võttega 
kudumata, 1 pr, tõsta kudumata üle) on silmus 
lõpetatud. 

10. Valmis silmus näeb välja nagu õienupp. 

 
NB! Ole väga tähelepanelik topeltkahandusi kududes! 
S2kpo – tõsta 2 silmust korraga pr võttega kudumata, 1 pr, tõsta kudumata silmused üle. 
Sk2po – tõsta järgmine silmus kudumata, 2 pr kokku, tõsta kudumata silmus üle. 
C2bp – tõsta silmus pv'le töö taha, 1 pr läbi tagumise aasa, 1 ph pv'lt 
C2fp – tõsta silmus pv'le töö ette, 1 ph, 1 pr läbi tagumise aasa pv'lt. 
C3 – tõsta 1 silmus pv'le töö ette, tõsta järgmine pv'le töö taha, koo järgmine silmus pr läbi tagumise aasa, 
koo töö taga olev silmus pv'lt parempidi, koo töö ees olev silmus pv'lt parempidi läbi tagumise aasa. 
C3p – tõsta 1 silmus pv'le töö ette, tõsta järgmine silmus pv'le töö taha, koo järgmine silmus pr läbi tagumise 
aasa, koo töö taga olev silmus pv'lt pahempidi, koo töö ees olev silmus pv'lt parempidi läbi tagumise aasa. 

 
Mahakudumine:  
Koo 2 pr, tõsta mõlemad tagasi vasakule vardale, koo 2 pr kokku. Nüüd on paremal vardal üks silmus. Koo 1 
pr, tõsta mõlemad silmused vasakule vardale, koo 2 pr kokku. Jätka lõpuni.  
 
 
 
 
 



Juhend 
Loo 3 silmust ja koo 18 rida ripskoes (= 9 lainekest). 
Hoides töö PP enda poole, koo silmused läbi ja keera siis tööd 90o paremale ja korja vardale 9 silmust. Keera 
tööd veelkord 90o paremale ja korja silmuste loomise servalt üles veel 3 silmust = 15 silmust kokku. Pööra 
tööd nii, et VP jääb enda poole. 
Skeemi ettevalmistav rida: 3 pr, aseta SM, 3 ph, aseta SM, 3 ph, aseta SM, 3 ph, aseta SM, 3 pr. 
 
Skeem/Chart A: 
NB! Iga rida algab ja lõpeb 3 pr silmusega terve salli ulatuses! 
1. rida (PP): 3 pr, koo skeemi A esimese rea 5 silmust 1. SM ja 2. SM vahel, 3 keskkoha silmust 2. SM ja 3. 
SM vahel ja korda skeemi A esimese rea 5 silmust 3. SM ja 4. SM vahel, 3 pr. 
2. rida (VP): 3 pr, koo skeemi A teise rea 5 silmust 1. SM ja 2. SM vahel, 3 keskkoha silmust 2. SM ja 3. SM 
vahel ja korda skeemi A teise rea 5 silmust 3. SM ja 4. SM vahel, 3 pr. 
Koo kõik skeemi A 42 rida. 
Skeemi A lõpetamisel peab vardal kokku olema 99 silmust (3 + 45 + 3 + 45 + 3). 
 

Skeemid/Charts B1 – B3: 
Koo kõikide skeemide järjest üks vertikaalne 
kordus. St 44 skeemi B1 rida, siis 44 skeemi 
B2 rida  
ja lõpuks 24 skeemi B3 rida.  
 
Märkus: kui soovid suuremat salli, koo 
lisakordus või kaks 44-realist kordust.  
Kui soovid väiksemat salli, koo vähem kordusi. 
Korduste arvu muutes on oluline lõpetada 
24nda reaga. 
 
Pärast skeemide B1 – B3 kudumist  
on vardal kokku 323 silmust  
(3 + 157 + 3 + 157 + 3). 
 

Skeem/Chart C: 
Koo skeemi C järgi 1 vertikaalne kordus. 
Märkus: koo seda skeemi eriti hoolsalt, sest siin on palju sarnasusi eelmise mustriosaga, kuid sisaldab 
üleminekusilmuseid skeemi D jaoks. 
Skeemi C lõpuks on vardal 343 silmust (3 + 167 + 3+167+3). 
 
Charts D1 – D2: 
Koo üks kord skeemi D1 järgi ja üks kord skeemi D2 järgi.  
Märkus: nagu legendis näha, on skeemi D1 esimene silmus õhksilmus. Järgmistel kordustel kootakse see 
pahempidi (st õhksilmust ei ole). 
Pärast skeemide D1 ja D2 kudumist on vardal kokku 443 silmust (3 + 217 + 3 + 217 + 3). 
 
Chart E: 
Koo üks kord skeemi E järgi. 
Pärast skeemi E kudumist on vardal kokku 587 silmust (3 + 289 + 3 + 289 + 3). 
 
Viimistlemine 
Koo PP enda poole silmused Märkused ja lühendid osa lõpus kirjeldatud meetodil maha, kuid selle asemel, 
et kõik silmused parempidi maha kududa, koo pahempidised silmused pahempidi samal meetodil maha. 
Peida kõik otsad. Leota salli käesoojas vees väikese koguse villašampooniga kuni lõng on läbinisti märg. 
Rulli sall rätikusse ja pigista õrnalt liigne vesi välja. 
Venita sall soovitud mõõtudesse ja kinnita roostevabade nööpnõeltega. Lase täielikult kuivada. 
 
 
 


