http://www.caron.com/projects/ss_chunky/ssc_crochet_elf_slippers.html

Heegeldatud haldjasussid
by KJ Hay
Suurused
XS (S, M/L, XL)
NB! Sussid on disainitud natuke venima ja
tihedalt jalga sobima.
Lõppmõõdud
Talla pikkus: 18 (21.5, 25.5, 29) cm (v.a
keerdus ots)
Materjal ja töövahendid
Caron International's Simply Soft Chunky (100% akrüüli; 5 untsi (142g)/146m)
Värvi A – 4 (4, 5, 6) untsi; värvi B – 2 (3, 3, 3) untsi; värvi C – 2 (2, 3, 3) untsi.
Näidisel kasutatud #0001 Sand (A); #0007 Wine Country (B) ja #0003 Forest Floor (C)
5,5 mm heegelnõel või selline, millega saavutad õige heegeldamistiheduse.
2 väikest kuljust või tutti (soovi korral)
Heegeldamise tihedus
13 silmust x 13 rida = 10 x 10 cm geomeetrilises mustris.

Märkuseid
1. Suss heegeldatakse mustris ja kahe värviga. Väikese heegelnõela, paksu lõnga ja värvilise
mustri koostöös tekib piisavalt paks ja tihe pind, mis on ideaalne jalavarjude jaoks.
2. Mustris heegeldatakse algul kaks rida töö paremalt poolt ja siis kaks rida töö pahemalt
poolt. Nii ei pea iga rea lõpus lõnga katkestama ja uuesti ühendama. Ära pööra tööd pärast
esimest PP rida. Selle asemel tõmba teise värviga aas läbi esimese silmuse ja heegelda uuesti
PP rida. Samamoodi toimitakse ka mõlema VP rea puhul.
3. PP read heegeldatakse ainult läbi tagumiste aasade, VP read läbi esimeste aasade.
4. Suss heegeldatakse kannast varbaotsani. Otsa servad õmmeldakse siis varbaotsast alates
kokku, et moodustuks sussi pealmine osa. Ülemine äär heegeldatakse õmbluseta servadele,
siis õmmeldakse tagumine õmblus ning volditakse kanna ja tagumise osa moodustamiseks.
5. Sussi tipp tõmmatakse krussi õmblemise ajal lõnga tugevalt sikutades. Suurematel
suurustel on keeru jaoks rohkem ruumi kui väikestel.
6. Rea lõpus värvi vahetamiseks heegelda viimane ks viimase lõnga heegelnõelale võtmiseni,
võta kätte teine värv, võta lõng heegelnõelale ja lõpeta ks.

Abiks
1. Kui sussi tipp ei keerdu piisavalt, kinnita lõng sussi tippu, nõelu sirgelt läbi pealmise
õmbluse, tõmba pingule keeru suurendamiseks ja kinnita siis tugevalt.
2. Sussid on disainitud sobima teatud jalasuuruste vahemikule. Kui kandja jalg on kitsas või
asub vahemiku väiksemas otsas, siis on soovitatav teha üks suurus väiksemad sussid.
3. Jala ja pahkluu laius on varieeruv. Võimalusel proovi enne pealmise õmbluse lõpetamist
sussi, et veenduda pahkluu ava suuruse sobivuses.

Geomeetriline muster (4 silmust + 1)
NB! Sambad heegeldatakse läbi mõlema aasa!
1. rida (PP): (esimese värviga ja läbi tagumiste aasade) 1 ahels, ks esimesse 4 silmusesse,
*heegelda järgmise 1-ahels-aasa eest 1xsm kaks rida allpool vahele jäetud silmusesse, ks
järgmisesse 3 silmusesse; korda alates * viimase ks-ni, ks viimasesse ks-sse, ära pööra tööd.
Venita silmus pikaks ja eemalda heegelnõel.
2. rida (PP): (teise värviga ja läbi tagumiste aasade) tõmba esimesest silmusest aas, 1 ahels, ks
samasse silmusesse, ks järgmisesse silmusesse, 1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, *ks
järgmisesse 3 silmusesse, 1 ahels, jäta järgmine silmus vahele; korda alates * viimase 2 ks-ni,
ks viimasesse 2 ks-sse, pööra.
3. rida (VP): (esimese värviga ja läbi esimeste aasade) 1 ahels, ks esimesse silmusesse, *1 ahels,
jäta järgmine ks vahele, heegelda järgmise 1-ahels-aasa tagant 1xsm kaks rida allpool vahele
jäetud silmusesse, 1 ahels, ks järgmisesse ks-sse; korda alates * lõpuni, ära pööra. Venita
silmus pikaks ja eemalda heegelnõel.
4. rida (VP): (teise värviga ja läbi esimeste aasade) tõmba esimesest silmusest aas, 1 ahels, ks
samasse silmusesse, * heegelda järgmise 1-ahels-aasa tagant 1xsm kaks rida allpool vahele
jäetud silmusesse, ks järgmisesse silmusesse, heegelda järgmise 1-ahels-aasa tagant 1xsm kaks
rida allpool vahele jäetud silmusesse**, 1 ahels, jäta järgmine ks vahele, korda alates * lõpuni,
kuid lõpeta viimane kordus ** juures, ks viimasesse ks-sse, pööra.

Sussid
Heegelda värviga A 26 (30, 34, 38) ahels kett.
Alustamise rida (PP): ks heegelnõelast teise aasa, ks igasse aasa. Venita aas pikaks ja eemalda
heegelnõel = 25 (29, 33, 37) ks.
Alustades 2. reast (kasuta esimeseks värviks värvi A ja teiseks värviks värvi B) heegelda
geomeetrilist mustrit kokku 16 (20, 24, 28) rida. NB! Kokku peaks olema heegeldatud 4 (5, 6,
7) geomeetrilist keerdu ja viimane rida pidi olema mustri 4. rida.
Märgista 12 (16, 20, 24) rea algus ja lõpp (see märgib pealmise õmbluse lõppu).
Kujunda varbaosa (5-10 cm kulub varbaosa vormimiseks, 12,5-18 cm varbaotsa keeruks).

1. rida (PP): (esimese värviga ja läbi tagumiste aasade) 1 ahels, kah2ks, ks järgm 2 silmusesse,
*heegelda järgmise 1-ahels-aasa eest 1xsm kaks rida allpool vahele jäetud silmusesse**, ks
järgm 3 silmusesse; korda alates * viimase 4 ks-ni, lõpetades viimane kordus ** juures, ks
järgm 2 ks-sse, kah2ks. Venita silmus pikaks ja eemalda heegelnõel = 23 (27, 31, 35) silmust.
2. rida (PP): (teise värviga ja läbi tagumiste aasade) tõmba esimesest silmusest aas, 1 ahels,
kah2ks, ks järgm silmusesse, 1 ahels, jäta järgmine silmus vahele, *ks järgm 3 silmusesse, 1
ahels, jäta järgmine silmus vahele; korda alates * viimase 3 ks-ni, ks järgm ks-sse, kah2ks
(vaheta värv), pööra = 21 (25, 29, 33) silmust.
Heegelda geomeetrilise mustri read 3 ja 4.
Korda viimast 4 rida kuni alles on 5 silmust (lõpeta 2. reaga).
Heegelda geomeetrilise mustri 3. rida.
Järgmine rida (VP): (teise värviga ja läbi esimeste aasade) tõmba esimesest silmusest aas, 1
ahels, ks samasse silmusesse, heegelda järgmise 1-ahels-aasa tagant 1xsm kaks rida allpool
vahele jäetud silmusesse, 1 ahels, jäta järgmine ks vahele, heegelda järgmise 1-ahels-aasa
tagant 1xsm kaks rida allpool vahele jäetud silmusesse, ks viimasesse ks-sse (vaheta värv),
pööra.
Järgmine rida (PP): (heegelda läbi tagumiste aasade) 1 ahels, kah2ks, heegelda järgmise 1ahels-aasa eest 1xsm kaks rida allpool vahele jäetud silmusesse, kah2ks, ära pööra = 3 silmust.
Järgmine rida (PP): (teise värviga ja läbi tagumiste aasade) tõmba esimesest silmusest aas, 1
ahels, kah3ks = 1 silmus.
Kinnita ots ja katkesta lõng nii, et pealmise õmbluse jaoks jääks piisav jupp. Õmble sussi
tipust märkideni. Varbaotsas jäta pistete vahele u 1,5 cm ja tõmba lõng väga tugevasti
pingule, et ots keerduks. Pärast otsa vormimist, õmble tihedamalt ja ära lõnga liialt pinguta.

Sääreosa
Hoides sussi pahemat poolt enda pool, heegelda värviga A 33 (37, 45, 53) ks ülejäänud
(õmbluseta) servale.
Alustades 2. reast (kasuta esimeseks värviks värvi A ja teiseks värviks värvi C) heegelda
geomeetrilist mustrit kokku 17 (17, 21, 21) rida. NB! Viimane rida pidi olema mustri 1. rida.
Kinnita ots.

Viimistlemine
Õmble värviga A tagumine õmblus. Tõmba sussi tald laiemaks ja voldi 4-6 cm sussi alumisest
tagumisest nurgast üles (see moodustab väikse volditud kolmnurga sussi kanna juurde).
Õmble kanna kolmnurk sussi tagumise osa külge.
Peida otsad. Voldi sääreosa tagasi.
Soovi korral õmble kuljused või tutid sussi ninade külge.

