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Vernal Equinox Shawl 
by Lankamerko 

Vernal Equinox Shawl on 
disainitud kombineerides 

erinevaid pitsmustreid ja need 
siis poolringi kujulise salli jaoks 
kohandatud. Äärise jaoks on 
kasutatud vana liniku mustrit. 

Lõng 

Pitsilõng, 400-600m/100g, 
vaja läheb umbes 820m. 

Pildil olev sall on kootud 
100g/450m lõngast ja seda 
kulus 177g. 

Vardad 

4 – 4,5 mm vardad 

Koetihedus 

15 silmust x 24 rida = 10 x 10 cm vormitult ja kuivanult. 

Selline koetihedus annab 77-88 cm kõrguse ja umbes 195 cm siruulatusega salli.  

Märkused 

Skeeme loetakse alt üles ja paremalt vasakule. Antud on ainult PP read, v.a 220. rida. Iga rea 
alguses ja lõpus kootakse 2 ääresilmust alati ripskoes ehk igal real parempidiselt. Ülejäänud 
silmused kootakse tagasireal pahempidiselt. Vertikaalsed jooned märgivad mustrikorduste 
piire.  Tühjad ruudud jäta vahele – need ei ole silmused ja on skeemil tehnilistel põhjustel. 

Mitmevärviline sall 

Kui soovid kasutada kahte või enamat värvi, siis parimad kohad värvide vahetamiseks on 
järgmiste pahempidiste ridade algused: 32., 58., 112. ja 166. (166. rea asemel võib värvi 
vahetada ka 188. rea alguses). 

Sall 

1. skeem (1. – 34. rida) 

Loo 5 silmust 0,25 – 0,5 mm peenematele varrastele. Kui kootud on 9 rida, vaheta vardad salli 
jaoks valitute vastu. 1. skeemi lõpuks peaks vardal olema 65 silmust. 

2. skeem (35. – 60. rida) 

Tumedamate vertikaalsete joonte vahel olevat mustriosa kootakse 35. – 56. real 14 korda ja 
57. - 60. real 60 korda. 2. skeemi lõpuks peaks vardal olema 125 silmust. 

Variatsioon: koo 35. – 56. rida parempidises koes ja 57. - 60. rida pitsilisena skeemi järgi. 
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3. skeem (61. – 114. rida) 

Tumedamate vertikaalsete joonte vahel olevat mustriosa kootakse 61. – 110. real 7 korda ja 
111. - 114. real 120 korda. 3. skeemi lõpuks peaks vardal olema 245 silmust. 

Variatsioon: koo 61. – 110. rida parempidises koes ja 111. - 114. rida pitsilisena skeemi järgi. 

4. skeem (115. – 168. rida) 

115. – 126. rida kootakse 4 korda (= 48 rida) ja siis 1 kord read 163 – 168 (= kokku 54 rida). 
Tumedamate vertikaalsete joonte vahel olevat mustriosa kootakse 115. – 164. real 39 korda ja 
165. - 168. real 120 korda. 4. skeemi lõpuks peaks vardal olema endiselt 245 silmust. 

Variatsioon: koo 115. – 164. rida parempidises koes ja 165. - 168. rida pitsilisena skeemi järgi. 

5. skeem (169. – 188. rida) 

Tumedamate vertikaalsete joonte vahel olevat mustriosa kootakse 23 korda. 5. skeemi lõpuks 
peaks vardal olema 341 silmust. 

Variatsioon: kui lõng hakkab otsa saama või tundub sall liiga suur tulevat, võib 5. skeemi 
vahele jätta. 

6a. skeem (189. – 210. rida) 

Tumedamate vertikaalsete joonte vahel olevat mustriosa kootakse 23 korda. 6a. skeemi 
lõpuks peaks vardal olema 437 silmust. 

Variatsioon: kui 5. skeem jäi vahele, siis on enne 6a. skeemi kudumist vardal 245 silmust. 
189.real tuleb vahetult enne ja pärast kahte ääresilmust kahandada 1 silmus. Edasi koo 
skeemi järgi. Tumedamate vertikaalsete joonte vahel olevat mustriosa kootakse 16 korda. 
6a. skeemi lõpuks on vardal 311 silmust. 

6b. skeem (211. – 220. rida) 

Tumedamate vertikaalsete joonte vahel olevat mustriosa kootakse 23 korda (16 korda, kui 
5. skeem vahele jäi). Pane tähele, et 220 .rida on ka skeemil märgitud. 

 

Kududes lõpetamine 

Koo eraldi märgitud 221. rida, siis 3 – 5 rida ripskoes ja koo siis silmused lõdvalt maha. 

Heegeldades lõpetamine 

Heegelda silmused vastavalt 221. real antud skeemile maha. Korda joonte vahelist osa, kuni 
vardale on jäänud 22 silmust. Siis heegelda vasakpoolse serva skeemiosa järgi. 

 

Viimistlemine 

Peida otsad ja venita poolringi kujuliselt vormi. 
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