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Fialka kleit
Suurus
1-2 aastat (rinnaümbermõõt 48-53 cm)
3-4 aastat (rinnaümbermõõt 53-58 cm)
5-6 aastat (rinnaümbermõõt 58-63,5 cm)
Lõng
Mission Falls 1824 Cotton (100% puuvilla; 50g/78m)
4 (6, 7) tokki värvi nr 406
Vardad
4 mm ringvardad (40 cm ja 60 cm)
5 mm ringvardad (60 cm)
Koetihedus
18 silmust = 10 cm 5 mm varrastega parempidises koes.
Lühendid
K1 – kasvata üks silmus eelmise rea silmusest.

Kleit
Kleit kootakse enamuses osas ringselt.
Loo 4 mm varrastele 72 (80, 88) silmust, ühenda ringiks ja märgista ringi algus.
Koo 2 ringi 2 ph/2 pr soonikus (jälgi, et alustad 2 ph silmusega).
Järgmisel ringil koo 2 ph/2 pr soonikut ringi lõpuni. Koo üks ring veel samamoodi.
Koo järgmisel 4 ringil taas 2ph/2pr soonikut.
Järgmisel ringil koo 2 ph/2 pr soonikut ringi lõpuni. Koo üks ring veel samamoodi.
Koo järgmisel 4 ringil taas 2ph/2pr soonikut.
Järgmine ring: *2 pr, õs*. Korda * kuni * ringi lõpuni = 108 (120, 132) silmust.
Koo 6 (10, 14) ringi parempidi.
Mine üle 5 mm varrastele ja koo lõdvalt maha 16 (20, 22) silmust, 39 (41, 45) pr, koo maha 16
(20, 22) silmust, 37 (39, 43) pr.
Siit alates kootakse esi- ja seljaosa varrukakaare kujundamiseks eraldi. Kõigepealt on antud
juhend esiosale. Seljaosa silmused jäävad praegu ootele.

Esiosa = 37 (39, 43) silmust.
1. rida (VP): koo pahempidi
2. ja 6. rida (PP): koo parempidi
3. ja 5. rida (VP): koo parempidi
4. rida (PP): 1 ph, *õs, 2 ph kokku*. korda * kuni * rea lõpuni.
7. rida (VP): koo pahempidi
8. rida (PP): koo parempidi
Korda viimast 2 rida veel 1 (2, 3) korda.
Korda 3. – 7. rida veel kord.
Seljaosa
Ühenda lõng ja koo üks rida pahempidi.
Koo parempidises koes veel 14 (16, 18) rida. Kokku kood seljaosal 15 (17, 19) rida.
Ühenda esi- ja seljaosa uuesti ringselt kudumiseks. Selleks loo pärast seljaosa viimase rea
kudumist rea lõppu juurde 3 (5, 7) silmust, koo esiosa silmused, loo juurde 3 (5, 7) silmust ja
koo siis seljaosa silmused. Märgista ringi algus ja koo edasi parempidises koes, kuni kleit on
kaenla alt umbes 15 (18, 23) cm pikkune.
Järgmisel ringil kasvata ühtlaste vahedega 10 silmust.
1. Koo 10 ringi parempidises koes.
2. Kasvata ühtlaste vahedega 10 silmust.
Korda samme 1 ja 2 veel 2 korda.
Suuruste 3-4 ja 5-6 jaoks korda samme 1 ja 2 kuni kleit on soovitud pikkuses 5 cm lühem.
Koo parempidises koes, kuni kleit on silmuste loomise reast mõõdetuna umbes 41 cm
pikkune (suurus 1-2).
1. ring: koo pahempidi
2. ring: 1 ph, *õs, 2 ph kokku*. korda * kuni * ringi lõpuni.
3. ring: koo pahempidi
4.-7.ring: koo parempidi
Koo viimased 7 ringi pärlkoes.
Koo silmused maha.
1-2 suuruse puhul on kleit nüüd umbes 46 cm pikkune.
Varrukad
Korja varrukakaarelt 48 (52, 56) silmust 4 mm varrastele ja koo 4 ringi 2 pr/2 ph soonikut
ning koo siis silmused maha. Korda sama teise varrukaga.

