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Glamuurimantel
Suurused
S (M-L-XL-1XL-2XL-3XL)
Rinnaümbermõõt:

Valmis töö rinnaümbermõõt:

S – 81-86.5 cm

S – 91 cm

M – 91-96.5 cm

M – 96,5 cm

L – 101.5-106.5 cm

L – 109 cm

XL – 112-117 cm

XL – 117 cm

1XL – 122-127 cm

1XL – 129,5 cm

2XL – 132-137cm

2XL – 139,5 cm

3XL – 142-147.5 cm

3XL – 152,5 cm

Materjal
Patons Shetland Chunky – 75% akrüüli, 25% villa; 100g/136m
Põhivärv (PV): 03046 Oxford Grey - 8 (9-9-10-11-12-13) tokki
Patons Allure – 100% nailon; 50g/43m
Kontrastvärv (KV): 04040 Ebony - 7 (7-7-8-8-8-8) balls
6 mm ja 8 mm vardad või sellised, millega saavutad õige koetiheduse.
4 paari kinnitusi.
Koetihedus
15 silmust x 20 rida = 10 x 10 cm parempidises koes väiksemate varrastega ühekordsest Shetland
Chunky’st.
8,5 s x 16 rida = 10 x 10 cm ripskoes suuremate varrastega ühe lõnga Shetland Chunky ja ühe lõnga
Allure’iga.
Juhend
Vasak esiosa
Loo väiksematele varrastele PV-ga 12 (14-18-22-26-30-35) silmust.
1. rida (PP): koo parempidi
2. rida: loo juurde 3 silmust. Koo pahempidi rea lõpuni. (Märkus: minu loogika ütleb, et silmused tuleb
luua eelmise rea lõppu, sest rea alguses ei saa neid juurde luua.)

Korda neid kahte rida veel üks kord = 18 (20-24-28-32-36-41) silmust.
Järgmine rida: koo viimase kahe silmuseni, kasvata järgmisesse silmusesse üks juurde, 1 pr.
Järgmine rida: kasvata esimesest silmusest pahempidi silmus, koo pahempidi rea lõpuni = 20 (22-2630-34-38-43) silmust.
Järgmine rida: koo viimase kahe silmuseni, kasvata järgmisesse silmusesse üks juurde, 1 pr.
Järgmine rida: koo pahempidi
Korda viimast kahte rida veel 13 korda = 34 (36-40-44-48-52-57) silmust.
Koo edasi kasvatusteta parempidises koes, kuni töö on kokku 33 cm pikkune. Lõpeta nii, et PP rida on
järgmine.
Kujunda varrukakaar:
Järgmine rida: koo maha esimesed 4 (4-5-6-7-7-8) silmust ja koo rea lõpuni = 30 (32-35-38-41-45-49)
silmust.
Järgmine rida: koo pahempidi.
Jätka järgmiselt:
1. rida: 2 pr, 2 pr kokku, koo parempidi rea lõpuni.
2. rida: koo pahempidi 4 viimase silmuseni, 2 ph kokku läbi tagumiste aasade, 2 ph.
Korda neid kahte rida veel 0 (0-0-1-2-5-7) korda = 28 (30-33-34-35-33-33) silmust.
Järgmine rida (PP): 2 pr, 2 pr kokku, koo parempidi rea lõpuni.
Järgmine rida: koo pahempidi.
Korda viimast kahte rida veel 4 (5-7-6-5-3-2) korda = 23 (24-25-27-29-29-30) silmust.
Koo parempidises koes 0 (0-0-0-0-2-2) rida.
V-kaeluse kujundamine:
1. rida (PP): koo viimase 4 silmuseni, 2 ütk, 2 pr.
2. rida: koo pahempidi.
Korda viimast kahte rida veel 13 (13-12-13-14-14-14) korda = 9 (10-12-13-14-14-15) silmust.
Koo 2 rida parempidises koes.
Õla kujundamine:
Koo maha esimesed 5 (5-6-7-7-7-7) silmust.
Koo tagasirida pahempidi. Koo maha ülejäänud 4 (5-6-6-7-7-8) silmust.
Parem esiosa
Loo väiksematele varrastele PV-ga 12 (14-18-22-26-30-35) silmust.
1. rida (PP): koo parempidi
2. rida: koo pahempidi
3. rida: loo juurde 3 silmust. Koo parempidi rea lõpuni. (Märkus: siin sama loogika, mis enne.)

Korda viimast kahte rida veel üks kord = 18 (20-24-28-32-36-41) silmust.
Järgmine rida: kasvata esimesest silmusest parempidi silmus, koo parempidi rea lõpuni.
Järgmine rida: koo pahempidi viimase kahe silmuseni, kasvata järgmisesse silmusesse pahempidi üks
juurde, 1 ph = 20 (22-26-30-34-38-43) silmust.
Järgmine rida: kasvata esimesest silmusest parempidi silmus, koo parempidi rea lõpuni.
Järgmine rida: koo pahempidi
Korda viimast kahte rida veel 13 korda = 34 (36-40-44-48-52-57) silmust.
Koo edasi kasvatusteta parempidises koes, kuni töö on kokku 33 cm pikkune. Lõpeta nii, et VP rida on
järgmine.
Kujunda varrukakaar:
Järgmine rida: koo maha esimesed 4 (4-5-6-7-7-8) silmust ja koo pahempidi rea lõpuni = 30 (32-35-3841-45-49) silmust.
Jätka järgmiselt:
1. rida: koo viimase 4 silmuseni, 2 ütk, 2 pr.
2. rida: 2 ph, 2 ph kokku lähi tagumiste aasade, koo rea lõpuni pahempidi.
Korda neid kahte rida veel 0 (0-0-1-2-5-7) korda = 28 (30-33-34-35-33-33) silmust.
Järgmine rida (PP): koo viimase 4 silmuseni, 2 ütk, 2 pr.
Järgmine rida: koo pahempidi.
Korda viimast kahte rida veel 4 (5-7-6-5-3-2) korda = 23 (24-25-27-29-29-30) silmust.
Koo parempidises koes 0 (0-0-0-0-2-2) rida.
V-kaeluse kujundamine:
1. rida (PP): 2 pr, 2 pr kokku, koo lõpuni.
2. rida: koo pahempidi.
Korda viimast kahte rida veel 13 (13-12-13-14-14-14) korda = 9 (10-12-13-14-14-15) silmust.
Koo 1 rida parempidises koes.
Õla kujundamine:
Koo maha esimesed 5 (5-6-7-7-7-7) silmust.
Koo tagasirida parempidi. Koo maha ülejäänud 4 (5-6-6-7-7-8) silmust.
Seljaosa
Loo väiksemate varrastele PV-ga 67 (71-81-87-95-103-113) silmust.
Koo parempidises koes 33 cm ja lõpeta nii, et PP rida on järgmine.
Kujunda varrukakaar:
Koo järgmise kahe rea algusest maha 4 (4-5-6-7-7-8) silmust.
Jätka järgmiselt:

1. rida: 2 pr, 2 pr kokku, koo parempidi viimase 4 silmuseni, 2 ütk, 2 pr.
2. rida: 2 ph, 2 ph kokku, koo pahempidi viimase 4 silmuseni, 2 ph kokku läbi tagumiste aasade, 2 ph.
Korda viimast kahte rida veel 0 (0-0-1-2-5-7) korda = 55 (59-67-67-69-65-65) silmust.
Järgmine rida (PP): 2 pr, 2 pr kokku, koo parempidi viimase 4 silmuseni, 2 ütk, 2 pr.
Järgmine rida: koo pahempidi.
Korda viimast kahte rida veel 4 (5-7-6-5-3-2) korda = 45 (47-51-53-57-57-59) silmust.
Jätka kahandusteta parempidises koes, kuni seljaosa on õlaosa kujundamise alustamiseks 2 rida lühem
kui vasak esiosa.
Seljaosa kaelakaare ja õla kujundamine
Järgmine rida (PP): K12 (13-15-16-17-17-18) pr, pööra tööd. Jäta ülejäänud silmused lisavardale.
Järgmine rida: 2 ph kokku, ph rea lõpuni.
Järgmine rida: koo maha 5 (5-6-7-7-7-7) silmust, koo pr viimase 2 silmuseni, 2 pr kokku.
Järgmine rida: 2 ph kokku, ph rea lõpuni.
Koo maha ülejäänud 4 (5-6-6-7-7-8) silmust.
Hoides PP enda poole, ühenda lõng ülejäänud silmuste kudumiseks.
Koo maha 21 (21-21-21-23-23-23) silmust ja koo parempidi rea lõpuni.
Järgmine rida: koo pahempidi 2 viimase silmuseni, 2 ph kokku.
Järgmine rida: 2 ütk, pr rea lõpuni.
Järgmine rida: koo maha 5 (5-6-7-7-7-7) silmust, ph viimase 2 silmuseni, 2 ph kokku.
Järgmine rida: koo parempidi.
Koo maha ülejäänud 4 (5-6-6-7-7-8) silmust.
Varrukad
Loo väiksematele varrastele PV-ga 33 (33-33-33-35-35-35) silmust.
Koo 7 rida parempidises koes, lõpetades nii, et VP rida on järgmine.
Järgmine rida (murdejoone rida): koo parempidi.
Alustades parempidise reaga, koo parempidises koes ja kasvata 1 silmus kummaski servas igal 7ndal ja
4ndal real, kuni kokku on vardal 37 (39-43-55-43-67-69) silmust ja siis igal 5ndal real, kuni kokku on
vardal 55 (57-61-63- 65-69-71) silmust.
Jätka kasvatusteta parempidises koes, kuni varrukas on murdejoone reast mõõdetuna 45.5 (47-47-4848-48-48) cm pikkune ja lõpeta nii, et PP rida on järgmine.
Kujunda õlaosa
Koo järgmise kahe rea algusest maha 3 (3-4-4-5-6-7) silmust = 49 (51-53-55-55-57-57) silmust.
1. rida: 2 pr, 2 pr kokku, koo viimase 4 silmuseni, 2 ütk, 2 pr.
2. rida: koo pahempidi

Korda viimast kahte rida, kuni alles on 29 (33-31-35-35-25-25) silmust.
Järgmine rida: 2 pr, 2 pr kokku, koo viimase 4 silmuseni, 2 ütk, 2 pr.
Järgmine rida: 2 ph, 2 ph kokku, koo pahempidi viimase 4 silmuseni, 2 ph kokku läbi tagumiste aasade,
2 ph.
Korda viimast kahte rida, kuni alles on 9 (9-11-11-11-13-13) silmust.
Koo silmused maha.
Viimistlemine
Venita tükid nööpnõelte abil õigesse mõõtu, kata niiske riidega ja jäta kuivama.
Õmble õla-, külje- ja varrukaõmblused kokku. Keera varrukad
murdejoone kohalt tagasi ja õmble külge.
Ääris
Loo suurematele varrastele ühe PV lõnga ja ühe KV lõngaga 14
silmust.
Koo 3 rida parempidi.
*1. rida (PP): 11 pr. Pööra. Jäta ülejäänud silmused kudumata.
2. rida ja kõik paarisread: tõsta esimene silmus kudumata üle, pr
rea lõpuni.
3. rida: 8 pr. Pööra. Jäta ülejäänud silmused kudumata.
5. rida: 5 pr. Pööra. Jäta ülejäänud silmused kudumata.
6. rida: tõsta esimene silmus kudumata üle, pr rea lõpuni.
Koo 4 rida parempidi kõikidel silmustel.*
Korda * kuni *, kuni äärise lühem serv on piisavalt pikk kergelt venitatult ümber mantli välimise serva
ulatumiseks. Õmble
ääris kudumisega
paralleelselt mantli
külge nii, et alustad
kukla tagant.
Koo silmused maha ja
õmble ääris kokku.
Õmble kinnituste
konksud vasaku esiosa
külge nii, et esimene vkaeluse alguses ja
ülejäänud 3 asuvad 9
cm vahedega. Õmble
kinnituste teised
pooled parema esiosa
vastavatesse
kohtadesse.

