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My Fair Cardi by Julie Farmer
Suurus
S (M, L, XL, XXL)
Sobib rinnaümbermõõdule: 81 (91,5; 101,5; 112; 122) cm
Eseme rinnaümbermõõt: 94 (103; 112; 128; 134,5) cm
Eseme pikkus: 53,5 (54,5; 58,5; 62; 64,5) cm
Lõng
Stitch Nation by Debbie Bliss "Bamboo Ewe" (100g/162m;
55% bambus, 45% villa) värv nr 5510: 5 (5, 6, 7, 8) tokki.
Vardad
4,5 mm ja 3,75 mm
Muud materjalid
2,2 cm läbimõõduga nööp: 7 (7, 8, 9, 9) tk
Koetihedus
19 silmust x 22 rida = 10 x 10 cm paabulinnu mustris
suuremate varrastega.

Selg
Loo 4,5 mm varrastele 86 (98, 104, 116, 124) silmust.
Alustades PP reaga, koo 4 rida parempidises koes.
Pikoorida (PP): 1 pr, *2 pr kokku, õs*. Korda * kuni *
viimase silmuseni, 1 pr.
Koo 5 rida parempidises koes.
Alusta paabulinnu mustri kudumist vardale
asetatud silmusemärkijate vahel.
1. rida (PP): 7 (4, 7, 4, 8) pr, pm, pr viimase 7 (4, 7, 4, 8) silmuseni (=1. rida), pm, pr rea lõpuni.
2. rida (PH): ph esimese märgini, koo mustri 2. rida märgini, ph rea lõpuni.
Koo sedasi mustrit, kuni töö on algusest mõõdetuna 10 (10; 11,5; 12,5; 12,5) cm pikkune.
Kujunda küljed
Kahanduse rida (PP): ttk, pr märgini, koo mustri järgmist rida märgini, pr 2 viimase
silmuseni, 2 pr kokku = 84 (96, 102, 114, 122) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kahanduse rida igal 8ndal real veel 2 korda = 80 (92, 98,
110, 118) silmust.
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Kui kahandused on tehtud, koo mustri järgi 5 cm.
Kasvatamise rida (PP): 1 pr, K1, koo pr märgini, koo mustri järgmine rida, koo pr viimase
silmuseni, K1, 1 pr = 82 (94, 100, 112, 120) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kasvatamise rida igal 8ndal real veel 2 korda = 86 (98,
104, 116, 124) silmust.
Koo mustri järgi, kuni töö on algusest mõõdetuna 38 (38; 40,5; 43; 43) cm pikkune.
Raglaanis varrukakaared
Koo järgmise 2 rea algusest maha 6 (10, 10, 10, 10) silmust = 74 (78, 84, 96, 104) silmust.
Kahandamise rida (PP): ttk, koo mustri järgi viimase 2 silmuseni, 2 pr kokku = 72 (80, 82, 94,
102) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kahanduse rida igal teisel real veel 11 (13, 15, 23, 26)
korda ja siis igal 4ndal real 4 (3, 3, 0, 0) korda = 42 (44, 46, 48, 50) silmust.
Koo silmused maha.

Vasak esiosa
Loo 4,5 mm varrastele 44 (47, 52, 61, 64) silmust ja koo 4 rida parempidises koes.
Pikoorida (PP): 1 pr, *2 pr kokku, õs*. Korda * kuni * 1 (2, 1, 2, 1) silmuseni, 1 (2, 1, 2, 1) pr.
Koo 5 rida parempidises koes.
Alusta paabulinnu mustri kudumist vardale asetatud silmusemärkijate vahel.
1. rida (PP): 5 (8, 13, 4, 7) pr, pm, pr viimase 3 silmuseni (= 1. rida), pm, 3 pr.
2. rida (PH): ph esimese märgini, koo mustri 2. rida märgini, ph rea lõpuni.
Koo sedasi mustrit, kuni töö on algusest mõõdetuna 10 (10; 11,5; 12,5; 12,5) cm pikkune.
Kujunda küljed
Kahanduse rida (PP): ttk, pr märgini, koo mustri järgmist rida märgini, 3 pr = 43 (46, 51, 60,
63) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kahanduse rida igal 8ndal real veel 2 korda =41 (44, 49,
58, 61) silmust.
Kui kahandused on tehtud, koo mustri järgi 5 cm.
Kasvatamise rida (PP): 1 pr, K1, koo pr märgini, koo mustri järgmine rida, 3 pr = 42 (45, 50,
59, 62) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kasvatamise rida igal 8ndal real veel 2 korda = 44 (47, 52,
61, 64) silmust.
Koo mustri järgi, kuni töö on algusest mõõdetuna 38 (38; 40,5; 43; 43) cm pikkune.
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Raglaanis varrukakaared
Koo järgmise rea algusest maha 6 (10, 10, 10, 10) silmust = 38 (37, 42, 51, 54) silmust.
Järgmine rida: koo pahempidi.
NB! Loe järgnev osa enne jätkamist läbi – kui töö on 40,5 (40,5; 43; 45,5; 45,5) cm pikkune,
kootakse varrukakaare ja kaeluse kahandusi samal ajal.
Kahandamise rida (PP): ttk, koo mustri järgi rea lõpuni = 37 (36, 41, 50, 53) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kahanduse rida igal teisel real veel 11 (13, 15, 23, 26)
korda ja siis igal 4ndal real 4 (5, 3, 0, 0) korda. SAMAL AJAL, kui töö on 40,5 (40,5; 43; 45,5;
45,5) cm pikkune, alusta kaelakaare kujundamist järgmiselt: koo järgmise PH rea alguses
maha 7 (7, 8, 10, 10) silmust, seejärel 2 silmust järgmise 3 (3, 3, 4, 4) PH rea algusest ja siis 1
silmust iga PH rea algusest 7 (7, 7, 7, 8) korda = 2 (1, 2, 2, 1) silmust.
Suurustel S, L ja XL koo järgmisel real 2 ph kokku = 1 silmus alles.
Katkesta lõng ja kinnita ots.

Parem esiosa
Loo 4,5 mm varrastele 44 (47, 52, 61, 64) silmust ja koo 4 rida parempidises koes.
Pikoorida (PP): 1 (2, 1, 2, 1) pr, *2 pr kokku, õs*. Korda * kuni * viimase silmuseni, 1 pr.
Koo 5 rida parempidises koes.
Alusta paabulinnu mustri kudumist vardale asetatud silmusemärkijate vahel.
1. rida (PP): 3 pr, pm, pr viimase 5 (8, 13, 4, 7) silmuseni (= 1. rida), pm, 5 (8, 13, 4, 7) pr.
2. rida (PH): ph esimese märgini, koo mustri 2. rida märgini, ph rea lõpuni.
Koo sedasi mustrit, kuni töö on algusest mõõdetuna 10 (10; 11,5; 12,5; 12,5) cm pikkune.
Kujunda küljed
Kahanduse rida (PP): 3 pr, pr märgini, koo mustri järgmine rida, pr viimase 2 silmuseni, 2 pr
kokku = 43 (46, 51, 60, 63) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kahanduse rida igal 8ndal real veel 2 korda =41 (44, 49,
58, 61) silmust.
Kui kahandused on tehtud, koo mustri järgi 5 cm.
Kasvatamise rida (PP): 3 pr, koo mustri järgmine rida, pr viimase silmuseni, K1, 1 pr = 42 (45,
50, 59, 62) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kasvatamise rida igal 8ndal real veel 2 korda = 44 (47, 52,
61, 64) silmust.
Koo mustri järgi, kuni töö on algusest mõõdetuna 38 (38; 40,5; 43; 43) cm pikkune.

3

© Kaisuka tõlkeblogi www.kaisukas.net
Minu tõlked on kõigile vabalt kasutamiseks, kuid palun viidake alati tõlke allikale!

http://www.ravelry.com/patterns/library/my-fair-cardi
Raglaanis varrukakaared
Koo järgmise rea algusest maha 6 (10, 10, 10, 10) silmust = 38 (37, 42, 51, 54) silmust.
Kahandamise rida (PP): koo mustri järgi viimase 2 silmuseni, 2 pr kokku = 37 (36, 41, 50, 53)
silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja korda kahanduse rida igal teisel real veel 11 (13, 15, 23, 26)
korda ja siis igal 4ndal real 4 (5, 3, 0, 0) korda. SAMAL AJAL, kui töö on 40,5 (40,5; 43; 45,5;
45,5) cm pikkune, alusta kaelakaare kujundamist järgmiselt: koo järgmise PP rea alguses
maha 7 (7, 8, 10, 10) silmust, seejärel 2 silmust järgmise 3 (3, 3, 4, 4) PP rea algusest ja siis 1
silmust iga PP rea algusest 7 (7, 7, 7, 8) korda = 2 (1, 2, 2, 1) silmust.
Suurustel S, L ja XL koo järgmisel real 2 ph kokku = 1 silmus alles.
Katkesta lõng ja kinnita ots.

Varrukas (koo 2 tk)
Loo 4,5 mm varrastele 54 (54, 56, 60, 62) silmust ja koo 4 rida parempidises koes.
Pikoorida (PP): 1 pr, *2 pr kokku, õs*. Korda * kuni * viimase silmuseni, 1 pr.
Koo 5 rida parempidises koes.
Alusta paabulinnu mustri kudumist vardale asetatud silmusemärkijate vahel.
1. rida (PP): 0 (0, 1, 3, 4) pr, pm, pr viimase 0 (0, 1, 3, 4) silmuseni (= 1. rida), pm, pr rea lõpuni.
2. rida (PH): ph esimese märgini, koo mustri 2. rida märgini, ph rea lõpuni.
Koo sedasi mustrit ja kasvata 1 silmus juurde iga 9. (4., 4., 5., 4.) rea mõlemas servas 6 (3, 1, 12,
4) korda ja siis iga 6. rea mõlemas servas 0 (7, 9, 0, 8) korda = 66 (74, 76, 84, 86) silmust.
Kui kõik kasvatused on tehtud, koo mustri järgi, kuni varrukas on 30,5 (30,5; 32; 33; 34,5) cm
pikkune.
Õlaosa
Koo järgmise 2 rea algusest maha 6 (10, 10, 10, 10) silmust = 54 (54, 56, 64, 66) silmust.
Jätka mustri järgi kudumist ja kahanda 1 silmus iga rea mõlemas servas 16 (15, 16, 21, 21)
korda ja siis 1 silmus iga kolmanda rea mõlemas servas 7 (8, 9, 8, 9) korda.
Koo maha 8 (8, 6, 6, 6) silmust.

Viimistlemine
Õmble raglaani õmblused.
Õmble kokku küljed ja varrukad.
Varrukate ja alumise ääre pikooserv: murra servad pikoorea kohalt PH poole ja õmble kinni.
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Krae
Hoides töö PP enda pool, korja parema esiosa kaelakaarelt 3,75 mm vardale 13 (13, 14, 18, 18)
silmust, kaeluse küljelt 31 (33, 33, 35, 37) silmust, kukla tagant 42 (43, 46, 49, 50) silmust,
kaeluse teiselt küljelt 31 (33, 33, 35, 37) silmust ja vasaku esiosa kaelakaarelt 13 (13, 14, 18, 18)
silmust = 130 (135, 140, 155, 160) silmust.
Koo 3 pr / 2 ph soonikus 2,5 cm ja lõpeta PH reaga. Koo silmused soonikus maha.
Parem esiliist
Hoides PP enda poole, korja parema esiosa servast võrdsete vahedega 3,75 mm vardale 70
(70, 80, 90, 90) silmust.
Koo 3 rida 3 pr / 2 ph soonikus.
Nööpaukude rida (PH): *2 ph, 3 pr, õs, 2 ph, 3 pr*; korda * kuni * rea lõpuni.
Koo 1 rida soonikus ja koo siis parempidiselt maha.
Vasak esiliist
Koo nagu parem esiliist, kuid ilma nööpaukudeta.
Õmble nööbid nööpaukudega sobivatesse kohtadesse.
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