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Palmikutega raglaankampsun
Keerukus: keskmine
Suurus: 140 cm
Lõng
Knitpicks Telemark (100% peruu villa;
50g/94m), värv nr 2113 – 8 tokki.
Vardad
3,5 mm suka- ja ringvardad (60 cm)
4 mm suka- ja ringvardad (60 cm) või suurus,
millega saavutad korrektse koetiheduse.
Palmikuvarras
Koetihedus
19 silmust x 24 rida = 10 x 10 cm.
Mustrid
Soonik: 1 pr, 1 ph
Pärlkude:
1. ring: *1 pr, 1 ph*. Korda * kuni *.
2. ring: *1 ph, 1 pr*. Korda * kuni *.
Palmik A (4 silmust):
1. ja 2. ring: koo parempidi
3. ring: P4E (too 2 silmust palmikuvardaga töö ette, 2 pr, 2 pr palmikuvardalt)
4. ring: koo parempidi
Korda ringe 1-4.
Palmik B (6 silmust):
1. – 6. ring: koo parempidi
7. ring: P6E (too 3 silmust palmikuvardaga töö ette, 3 pr, 3 pr palmikuvardalt)
8. ring: koo parempidi
Korda ringe 1-8.

Kampsun kootakse ringselt alt üles ja on õmblusteta.
Loo 3.5 mm ringvarrastele 164 silmust, märgista ringi algus (kasuta SM-e, mis asetatakse
vardale) ja ühenda töö ettevaatlikult ringiks (veendu, et töösse ei jääks keerdusid). Koo
parempidi 82 silmust ja aseta töösse teine SM, koo ringi lõpuni.
Koo 12 ringi soonikut.
13. ring: mine üle 4 mm ringvarrastele ja koo järgmiselt – 5 silmust pärlkoes, (3 ph, palmik A,
3 ph, palmik B, 3 ph, palmik A) x 3; 10 silmust pärlkoes, (3 ph, palmik A, 3 ph, palmik B, 3
ph, palmik A) x 3; 5 silmust pärlkoes.
Koo sedasi 78 ringi.
Jaota silmused varrukate jaoks
78. ring: koo esiosa 12 silmust üle teise SM-i, aseta viimati kootud 12 silmust (6 enne ja 6
pärast SM-i) silmusehoidjale, koo seljaosa esimese SM-ini ja aseta 12 silmust (6 enne ja 6
pärast SM-i) silmusehoidjale.
Esi- ja seljaosal on kummalgi 70 silmust.

Varrukad
Loo 3,5 mm sukavarrastele 38 silmust. Märgista ringi algus ja ühenda ringiks.
Koo 12 ringi soonikut.
13. ring (mine üle 4 mm varrastele): koo parempidi, kasvatades võrdsete vahedega 10 silmust.
14 ring: 5 silmust pärlkoes, (3 ph, palmik A) x 5, 3 ph, 5 silmust pärlkoes.
Koo 14. ringil kirjeldatud viisil 104 ringi, SAMAL AJAL, kasvata 1 silmus mõlemal pool SM-i
17., 21., 25., 29. ringil = 56 silmust kokku.
Tõsta 12 silmust (6 enne ja 6 pärast SM-i) silmusehoidjale. Katkesta lõng, jättes 25 cm ots.
Koo teine varrukas.

Passe
Koo 4 mm ringvarrastega järgmiselt:
70 esiosa silmust, 44 parema varruka silmust, 70 seljaosa silmust ja 44 vasaku varruka silmust.
Aseta esi- ja seljaosa esimese ja viimase silmuse külge SM ja liiguta neid igal ringil.
Koo 8 ringi eelnevalt määratud mustrites.
9. ring: alusta kahandamist SM-ide juures. Koo märgistatud silmus, ttk, koo kahe silmuseni
enne SM-i, 2 pr kokku, koo märgistatud silmus. Korda veel 3 korda, st iga SM-i juures =
kokku 8 silmust kahandatud.

Korda kahandust igal teisel ringil (st ringidel 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39 ja 41). 42.ringil on varrukal alles 10 silmust.
Kujunda kuklatagune lühendatud ridade abil
43. ring: koo esiosa 5 silmuseni üle vasaku esiosa SM-i, aseta töösse uus SM. Pane veel üks SM
5 silmust enne parema esiosa SM-i. nüüd koo edasi-tagasi (kuklatagune) uute märkide vahel
4 korda.
a) pööra ja koo tagasi (koo kõik pr silmused parempidi ja kõik ph silmused pahempidi)
uue SM-ini (st 5 silmust paremal esiosal olevast kahanduse SM-ist edasi);
b) pööra ja koo tagasi eelnevalt määratud mustrites ning kahanda kõigis neljas kohas;
c) pööra ja koo tagasi (koo kõik pr silmused parempidi ja kõik ph silmused pahempidi)
d) pööra ja koo tagasi eelnevalt määratud mustrites ning kahanda kõigis neljas kohas.
44. ring: koo ring eelnevalt määratud mustrites. Esiosal peaks olema 30 silmust, 6 kummalgi
varrukal ja 30 seljaosal.
45.-49.ring: mine üle 3,5 mm varrastele ja koo soonikus.
Koo silmused maha.

Viimistlemine
Silma kokku kaenlaalused.

