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Lõppmõõdud 

Jalalaba pikkus: kootakse sobivaks

Jalalaba ümbermõõt: venitamata mõõtes 19 (20,3; 21,6) cm

Sääreosa ümbermõõt: soonik on venitamata umbes 15 cm, kuid venib vabalt 35,5 cm

Lõng 

Shibui Sock (50 g / 175 m; 100% pesukindlat meriinovilla) 

Koigu (50 g / 160 m; 100% pesukindlat meriinovilla) 

Vardad 

2,5 mm sukavarraste komplekt (või

Koetihedus 

32 silmust x 44 ringi = 10 x 10 cm parempidises koes

Lisavahendid 

Umbes 2 m lõngajääke silmuste ajutis

2,5 mm heegelnõel 

NB! Soki kudumise õpetus algab lk. 7.
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by Jeny Staiman  

 

Suurus 

Naiste S (M, L) 

Suuruse tuvastamiseks mõõda jalalaba 
diagonaalselt üle kanna nagu joonisel:

Väike (S): 28,6 – 

Keskmine (M): 29,9 

Suur (L): 31,2 – 32,4 cm

Jalalaba pikkus: kootakse sobivaks 

venitamata mõõtes 19 (20,3; 21,6) cm 

Sääreosa ümbermõõt: soonik on venitamata umbes 15 cm, kuid venib vabalt 35,5 cm

Shibui Sock (50 g / 175 m; 100% pesukindlat meriinovilla) – 1 tokk värvi Peacock 323.

% pesukindlat meriinovilla) – 1 tokk värvi nr 2339

,5 mm sukavarraste komplekt (või pikk ringvarras "magic loop" tehnika kasutamiseks)

32 silmust x 44 ringi = 10 x 10 cm parempidises koes 

Umbes 2 m lõngajääke silmuste ajutiseks mahakudumiseks ja uute loomiseks

NB! Soki kudumise õpetus algab lk. 7. 

 

 

Suuruse tuvastamiseks mõõda jalalaba 
aalselt üle kanna nagu joonisel: 

 

 

 

 

 

 

 29,8 cm 

Keskmine (M): 29,9 – 31,1 cm 

32,4 cm 

Sääreosa ümbermõõt: soonik on venitamata umbes 15 cm, kuid venib vabalt 35,5 cm-ni. 

1 tokk värvi Peacock 323. 

1 tokk värvi nr 2339 

tehnika kasutamiseks) 

eks mahakudumiseks ja uute loomiseks 
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Märkusi 

Silmuste loomise ja kahe esimese tsükli kohta on 
http://www.youtube.com/watch?v=54eCQHWixo0

Mis on heeliksis kudumine? 

Kui mõtlema hakata, siis on heeliksi kujuliselt kudumine palju levinum kui kudujad arvavad. 
Matemaatiliselt rääkides, on ühe lõngaga ringselt kudumine justnimelt heeliksis ehk spiraalis 
kudumine (joonisel "Knitting in the round (1 strand)"). Kudu
kudumises aga kahe või enama lõngaga kudumist selliselt nagu parempoolne joonis seda 
kujutab ("Helix Knitting (2 strands)").

Lisaks kasutatakse antud mustris veel järgmiseid tehnikaid:

Heegelnõela abil silmuste loomine abilõngaga

Silmamine (Kitchener Stitch): http://www.knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html

Venivalt silmuste mahakudumine: http://www.knitty.com/ISSUEss11/FEATinterlock.php

Silmuste loomine kahele vardale korraga (Judy's Magic Cast On 
http://curiousknitter.blogspot.com/2011/02/judys

"Mähitud" silmuse läbi kudumine – 

JMCO meetodil silmuste kasvatamine 

Lühendid 

PV – põhivärv 

KV – kontrastne värv 

Märkus: kui soovid eri värvijaotusega sokke, siis vaheta teist sokki kududes PV ja KV vastupidiseks.

m&p – mähi ja pööra.  

"Mähitud" silmuse läbi kudumine

Kasutusel siin varba otsas lühendatud ridade juures: koo märgitud silmuseni, too lõng 
varraste vahelt töö ette, tõsta järgmine silmus kudumata paremale vardale, pööra töö, too 
lõng varraste vahelt (ümber kudumata silmuse) töö taha tagasi, tõs
ning koo tavapäraselt edasi. Kui jõuad edasi kududes mähitud silmuseni, siis tõsta silmuse 
ümber olev keerd mähitud silmuse juurde vardale ja koo nad koos läbi.
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Silmuste loomise ja kahe esimese tsükli kohta on youtube'is päris hea video
http://www.youtube.com/watch?v=54eCQHWixo0  

Kui mõtlema hakata, siis on heeliksi kujuliselt kudumine palju levinum kui kudujad arvavad. 
Matemaatiliselt rääkides, on ühe lõngaga ringselt kudumine justnimelt heeliksis ehk spiraalis 
kudumine (joonisel "Knitting in the round (1 strand)"). Kudumises nimetatakse heeliksiliseks 
kudumises aga kahe või enama lõngaga kudumist selliselt nagu parempoolne joonis seda 
kujutab ("Helix Knitting (2 strands)"). 

Lisaks kasutatakse antud mustris veel järgmiseid tehnikaid: 

Heegelnõela abil silmuste loomine abilõngaga: http://www.youtube.com/watch?v=R3J

http://www.knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html

http://www.knitty.com/ISSUEss11/FEATinterlock.php

Silmuste loomine kahele vardale korraga (Judy's Magic Cast On - JMCO): 
http://curiousknitter.blogspot.com/2011/02/judys-magic-cast-on-la-jeny.html 

 vt allpool seletust 

JMCO meetodil silmuste kasvatamine – vt allpool seletust 

Märkus: kui soovid eri värvijaotusega sokke, siis vaheta teist sokki kududes PV ja KV vastupidiseks.

läbi kudumine 

lühendatud ridade juures: koo märgitud silmuseni, too lõng 
varraste vahelt töö ette, tõsta järgmine silmus kudumata paremale vardale, pööra töö, too 
lõng varraste vahelt (ümber kudumata silmuse) töö taha tagasi, tõsta kudumata silmus tagasi 
ning koo tavapäraselt edasi. Kui jõuad edasi kududes mähitud silmuseni, siis tõsta silmuse 
ümber olev keerd mähitud silmuse juurde vardale ja koo nad koos läbi.

video: 

Kui mõtlema hakata, siis on heeliksi kujuliselt kudumine palju levinum kui kudujad arvavad. 
Matemaatiliselt rääkides, on ühe lõngaga ringselt kudumine justnimelt heeliksis ehk spiraalis 

mises nimetatakse heeliksiliseks 
kudumises aga kahe või enama lõngaga kudumist selliselt nagu parempoolne joonis seda 

 

http://www.youtube.com/watch?v=R3J-sUx_whE 

http://www.knitty.com/ISSUEsummer04/FEATtheresasum04.html 

http://www.knitty.com/ISSUEss11/FEATinterlock.php 

Märkus: kui soovid eri värvijaotusega sokke, siis vaheta teist sokki kududes PV ja KV vastupidiseks. 

lühendatud ridade juures: koo märgitud silmuseni, too lõng 
varraste vahelt töö ette, tõsta järgmine silmus kudumata paremale vardale, pööra töö, too 

ta kudumata silmus tagasi 
ning koo tavapäraselt edasi. Kui jõuad edasi kududes mähitud silmuseni, siis tõsta silmuse 
ümber olev keerd mähitud silmuse juurde vardale ja koo nad koos läbi. 
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Judy Magic Cast On meetodi kasutamine silmuste juurde loomisel

Märkus: selguse mõttes on joonistel märgitud sama KV lõnga eri otsad erinevalt 
alumine heleroheliselt. 

Heeliksilises kudumises on kasutuses kaks või rohkem kohakuti kasutuses olevat lõngaotsa ja 
neid saab edukalt kasutada silmuste juurdel
meetodi kasutamisel suur roll.

1. samm: pärast silmuste loomist peaks töö olema selline nagu alumisel joonisel näha. Võta 
kätte ülemine KV lõnga ots ja vii see risti üle alumise lõnga (vt. noolt joonisel).

2. samm: hoia alumine KV lõng nimetissõrmel ja ülemine üle pöidla. Vii nimetissõrmel olev 
lõng noolt jälgides kahe varda vahelt läbi (alumise eest ja ülemise tagant).

3. samm: too pöidlal olev lõng alumise varda tagant üles ja siis ülemise varda ette.
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Judy Magic Cast On meetodi kasutamine silmuste juurde loomisel 

: selguse mõttes on joonistel märgitud sama KV lõnga eri otsad erinevalt 

Heeliksilises kudumises on kasutuses kaks või rohkem kohakuti kasutuses olevat lõngaotsa ja 
neid saab edukalt kasutada silmuste juurdeloomisel. Seetõttu on antud mustris JMCO 
meetodi kasutamisel suur roll. 

1. samm: pärast silmuste loomist peaks töö olema selline nagu alumisel joonisel näha. Võta 
kätte ülemine KV lõnga ots ja vii see risti üle alumise lõnga (vt. noolt joonisel).

hoia alumine KV lõng nimetissõrmel ja ülemine üle pöidla. Vii nimetissõrmel olev 
lõng noolt jälgides kahe varda vahelt läbi (alumise eest ja ülemise tagant).

 

3. samm: too pöidlal olev lõng alumise varda tagant üles ja siis ülemise varda ette.

: selguse mõttes on joonistel märgitud sama KV lõnga eri otsad erinevalt – pealmine kollaselt ja 

Heeliksilises kudumises on kasutuses kaks või rohkem kohakuti kasutuses olevat lõngaotsa ja 
oomisel. Seetõttu on antud mustris JMCO 

1. samm: pärast silmuste loomist peaks töö olema selline nagu alumisel joonisel näha. Võta 
kätte ülemine KV lõnga ots ja vii see risti üle alumise lõnga (vt. noolt joonisel). 

 

hoia alumine KV lõng nimetissõrmel ja ülemine üle pöidla. Vii nimetissõrmel olev 
lõng noolt jälgides kahe varda vahelt läbi (alumise eest ja ülemise tagant). 

 

3. samm: too pöidlal olev lõng alumise varda tagant üles ja siis ülemise varda ette. 
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Lõngajooksud peaksid nüüd olema sellises asendis:

4. samm: liiguta käsi allapoole suunas nii, et pöidlal olev lõng moodustab aasa ülemisele 
vardale. 

Nüüd on mõlemale vardale loodud 1 silmus juurde.

Korda samme 2.-4., kuni vajalik arv silmuseid on varrastele lo

Järgmine joonis (5. samm) näitab kahte juurde loodud silmust. Jätka pärast vajalike silmuste 
loomist järgmiselt: 
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ksud peaksid nüüd olema sellises asendis: 

4. samm: liiguta käsi allapoole suunas nii, et pöidlal olev lõng moodustab aasa ülemisele 

mõlemale vardale loodud 1 silmus juurde. 

4., kuni vajalik arv silmuseid on varrastele loodud. 

Järgmine joonis (5. samm) näitab kahte juurde loodud silmust. Jätka pärast vajalike silmuste 

 

4. samm: liiguta käsi allapoole suunas nii, et pöidlal olev lõng moodustab aasa ülemisele 

 

Järgmine joonis (5. samm) näitab kahte juurde loodud silmust. Jätka pärast vajalike silmuste 
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5. samm: hoides mõlemat lõnga kindlalt käes, pööra tööd päripäeva ümber loodud silmuste.

Ja töö näeb välja selline: 
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5. samm: hoides mõlemat lõnga kindlalt käes, pööra tööd päripäeva ümber loodud silmuste.5. samm: hoides mõlemat lõnga kindlalt käes, pööra tööd päripäeva ümber loodud silmuste. 
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6. samm: hoia pöidlal olev lõng töö taga ja nimetissõrmel olev töö kohal. (Kui kasutad 
ringvardaid, siis libista alumised silmused vardalt kaablile.) Tõsta esimene silmus 
pahempidise võttega kudumata.

Kasutades nimetissõrmel olnud lõnga, koo ülejäänud vardal olevad 

Läbi kogu töö kasutatakse seda meetodit silmuste loomiseks
samal poolel on kaks sama värvi lõngaotsa. Selliselt loodud silmused loovad tugevama 
visuaalse kaksikheeliski efekti kui traditsioonilisema
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idlal olev lõng töö taga ja nimetissõrmel olev töö kohal. (Kui kasutad 
ringvardaid, siis libista alumised silmused vardalt kaablile.) Tõsta esimene silmus 
pahempidise võttega kudumata. 

Kasutades nimetissõrmel olnud lõnga, koo ülejäänud vardal olevad silmused parempidiselt.

Läbi kogu töö kasutatakse seda meetodit silmuste loomiseks (lühend: JMCO)
samal poolel on kaks sama värvi lõngaotsa. Selliselt loodud silmused loovad tugevama 
visuaalse kaksikheeliski efekti kui traditsioonilisemad meetodid. 

idlal olev lõng töö taga ja nimetissõrmel olev töö kohal. (Kui kasutad 
ringvardaid, siis libista alumised silmused vardalt kaablile.) Tõsta esimene silmus 

 

silmused parempidiselt. 

 

(lühend: JMCO) iga kord kui töö 
samal poolel on kaks sama värvi lõngaotsa. Selliselt loodud silmused loovad tugevama 
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Sokid 

Ettevalmistus 

Keri mõlemast toonist umbes 4,5 m lahti, et sul 
oleks ligipääs kokku neljale otsale.

Võta kätte PV ja loo silmused alates 4,5 m 
otsast järgmiselt: 

Silmuste loomine 

Silmused luuakse alguses kahele vardale ja 
jaotatakse neljale kui kahel vardal kudumine 
muutub ebamugavaks. 

1. samm: loo PV-ga alumisest vardast alates 
JMCO meetodit kasutades mõlemale vardale 
10 silmust.  

Hoia mõlemat otsa peos ja pööra tööd nii nagu eelnevalt JMCO meetodil kasvatamise 5. 
sammus kirjeldatud. 

2. samm:  PV-d kasutades, tõsta esimene silmus pahempidise võttega kudumata (edaspidi t 1 
= alati ph võttega) ja koo 1 pr. Võta kätte KV (alusta samuti 4,5 m otsast) ja koo 8 pr. Nüüd 
tõsta 7 just kootud silmust tagasi vasakule vardale ja koo 
lõnga otsaga.  

Töö peaks nägema välja selline:

Edasi kootakse vaheldumisi erinevat värvi lõngade erinevate otstega ja seetõttu eristatakse 
kahte konfiguratsiooni, A ja B.

Konfiguratsioon A – töö mõlemas servas on 
sama värvi lõngaotsad.
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Keri mõlemast toonist umbes 4,5 m lahti, et sul 
oleks ligipääs kokku neljale otsale. 

Võta kätte PV ja loo silmused alates 4,5 m 

Silmused luuakse alguses kahele vardale ja 
jaotatakse neljale kui kahel vardal kudumine 

ga alumisest vardast alates 
JMCO meetodit kasutades mõlemale vardale 

Hoia mõlemat otsa peos ja pööra tööd nii nagu eelnevalt JMCO meetodil kasvatamise 5. 

d kasutades, tõsta esimene silmus pahempidise võttega kudumata (edaspidi t 1 
= alati ph võttega) ja koo 1 pr. Võta kätte KV (alusta samuti 4,5 m otsast) ja koo 8 pr. Nüüd 
tõsta 7 just kootud silmust tagasi vasakule vardale ja koo need uuesti parempidiselt teise KV 

Töö peaks nägema välja selline: 

Edasi kootakse vaheldumisi erinevat värvi lõngade erinevate otstega ja seetõttu eristatakse 
kahte konfiguratsiooni, A ja B. 

töö mõlemas servas on 
värvi lõngaotsad. 

Konfiguratsioon B – töö eri servades on eri värvi 
lõngaotsad.

Hoia mõlemat otsa peos ja pööra tööd nii nagu eelnevalt JMCO meetodil kasvatamise 5. 

d kasutades, tõsta esimene silmus pahempidise võttega kudumata (edaspidi t 1 
= alati ph võttega) ja koo 1 pr. Võta kätte KV (alusta samuti 4,5 m otsast) ja koo 8 pr. Nüüd 

need uuesti parempidiselt teise KV 

 

Edasi kootakse vaheldumisi erinevat värvi lõngade erinevate otstega ja seetõttu eristatakse 

töö eri servades on eri värvi 
lõngaotsad. 
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Kand 

Kanda kududes vahetuvad konfiguratsioon A ja B kokku 8 (9, 10) korda ja silmuseid 
kasvatatakse JMCO meetodil nii kaua, kuni kummalgi vardal on kokku 30 (32, 34) silmust. 

Iga tsükkel on 2 ringi, alustades ja lõpetades konf. A-ga. Pane tähele, et 1. tsükkel on teistest 
veidike erinev. 

1. tsükkel 

Kasutades mõlemat KV otsa, loo JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 2 silmust = 12/12 
silmust. Pööra töö. KV-ga, t 1, 11 pr rea lõpuni. Sul on ühes töö servas 1 KV ja 2 PV otsa. 
Pööra töö. Tõsta 2 silmust kudumata, et pääseksid otsast 2 silmuse kaugusel oleva PV otsani. 
Koo PV-ga 10 silmust parempidi rea lõpuni. Pööra töö = konf. B. 

Koo KV-ga 12 silmust parempidi rea lõpuni, pööra töö. 

Koo PV-ga 12 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

2. tsükkel 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 2 silmust = 14/14 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 13 pr = 1 PV ots kahe KV kohal. 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 2 silmust = 16/16 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 15 pr, pööra = konf. B (2 KV-s silmust ühe varda lõpus). 

PV-ga, koo pr 14 silmust kahe KV silmuseni. Võta alumine PV ots ja koo 2 pr. Tõsta need 2 
silmust tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise PV otsaga. Pööra tööd. 

KC-ga, koo 16 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

3. tsükkel 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 2 silmust = 18/18 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 17 pr. 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 2 silmust = 20/20 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 19 pr, pööra = konf. B (2 PV-s silmust ühe varda lõpus). 

KV-ga, koo pr 18 silmust kahe PV silmuseni. Võta alumine KV ots ja koo 2 pr. Tõsta need 2 
silmust tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise KV otsaga. Pööra tööd. 

PV-ga, koo 20 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

 

Kanna vormimine 

Siiamaani on iga kasvatusega lisandunud 4 silmust kummasegi serva. Ülejäänud kanna 
ulatuses kasvatatakse mõlemale vardale vaid 1 silmus korraga juurde (kokku 2 mõlemas 
servas), mis muudab kanna paremini istuvaks.  
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4. tsükkel 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 21/21 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 20 pr. 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 22/22 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 21 pr, pööra = konf. B (1 KV-s silmus ühe varda lõpus). 

PV-ga, koo pr 21 silmust KV silmuseni. Võta alumine PV ots ja koo 1 pr. Tõsta see silmus 
tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise PV otsaga. Pööra tööd. 

KV-ga, koo 22 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

5. tsükkel 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 23/23 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 22 pr. 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 24/24 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 23 pr, pööra = konf. B (1 PV-s silmus ühe varda lõpus). 

KV-ga, koo pr 23 silmust PV silmuseni. Võta alumine KV ots ja koo 1 pr. Tõsta see silmus 
tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise KV otsaga. Pööra tööd. 

PV-ga, koo 24 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

6. tsükkel 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 25/25 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 24 pr. 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 26/26 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 25 pr, pööra = konf. B (1 KV-s silmus ühe varda lõpus). 

PV-ga, koo pr 25 silmust KV silmuseni. Võta alumine PV ots ja koo 1 pr. Tõsta see silmus 
tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise PV otsaga. Pööra tööd. 

KV-ga, koo 26 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

7. tsükkel 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 27/27 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 26 pr. 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 28/28 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 27 pr, pööra = konf. B (1 PV-s silmus ühe varda lõpus). 

KV-ga, koo pr 27 silmust PV silmuseni. Võta alumine KV ots ja koo 1 pr. Tõsta see silmus 
tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise KV otsaga. Pööra tööd. 

PV-ga, koo 28 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 



http://www.knitty.com/ISSUEff11/PATTdoubleheelix.php 

10 © Kaisuka tõlkeblogi www.kaisukas.net  

NB! Enim kasutatud lühendid leiad blogi lühendite lehelt. 

 

8. tsükkel 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 29/29 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 28 pr. 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 30/30 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 29 pr, pööra = konf. B (1 KV-s silmus ühe varda lõpus). 

PV-ga, koo pr 29 silmust KV silmuseni. Võta alumine PV ots ja koo 1 pr. Tõsta see silmus 
tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise PV otsaga. Pööra tööd. 

KV-ga, koo 30 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

LÕPETA SIIN kui kood suurust S. 

 

9. tsükkel 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 31/31 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 30 pr. 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 32/32 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 31 pr, pööra = konf. B (1 PV-s silmus ühe varda lõpus). 

KV-ga, koo pr 31 silmust PV silmuseni. Võta alumine KV ots ja koo 1 pr. Tõsta see silmus 
tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise KV otsaga. Pööra tööd. 

PV-ga, koo 32 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

LÕPETA SIIN kui kood suurust M. 

 

10. tsükkel 

Loo PV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 33/33 silmust. Pööra tööd. 

PV-ga, t 1, 32 pr. 

Loo KV-ga JMCO meetodil mõlemale vardale juurde 1 silmus = 34/34 silmust. Pööra tööd. 

KV-ga, t 1, 33 pr, pööra = konf. B (1 KV-s silmus ühe varda lõpus). 

PV-ga, koo pr 33 silmust KV silmuseni. Võta alumine PV ots ja koo 1 pr. Tõsta see silmus 
tagasi vasakule vardale ja koo uuesti pr ülemise PV otsaga. Pööra tööd. 

KV-ga, koo 34 silmust parempidi rea lõpuni = konf. A. 

 

Kontrollpunkt 

Kokku peab varrastel olema 60 (64, 68) silmust (mõlemal poolel 30 (32, 34) silmust). 
Kummaski servas peab olema 2 sama värvi lõnga – 1 tokist tulev ja teine pikk ots. Lõika 
pikad otsad hiljem peitmiseks lühemaks. Edasi kootakse PV-ga kiil ja jalalaba, KV jääb ootele. 
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Silmuste ühendamine ringiks 

Enne alustamist veendu, et töö näeb välja nagu joonisel näidatud. 

 

Koo lõngajäägiga maha KV silmused ja jäta viimane aas vardale. Tõsta see silmus uute 
silmuste loomiseks heegelnõelale (vasakpoolne joonis).  

Nüüd aseta vasak varras heegelnõela kõrvale, vii lõng ümber varda (keskmine joonis) ja tee 
heegelnõelaga ahelsilmus (parempoolne joonis). 

 

Korda neid samme, kuni vardal on kokku 38 (40, 42) aasa. Viimase aasa järel katkesta lõng ja 
kinnita ots. 

Hoides vasakut (sinna loodi heegeldades silmused) ja paremat (kanna silmused) varrast koos, 
koo PV-ga parempidi vasakul vardal olevad 38 (40, 42) aasa. 

Seejärel koo parempidiselt ka 30 (32, 34) kanna silmust = kiilu 1. ring. 

Varrastel on kokku 68 (72, 76) silmust - 30 (32, 34) kanna silmust ja 38 (40, 42) silmust jala 
pealmiseks osaks. 

Ring algab jala pealmise osa silmustega. 
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Kiilu kudumine varvaste poole 

Kõik ringid kootakse PV-ga. 

1. – 7. ring: koo parempidi 

8. ring: ttk, 34 (36, 38) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 66 (70, 74) silmust. 

9. – 10. ring: koo parempidi 

11. ring: ttk, 32 (34, 36) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 64 (68, 72) silmust. 

12. – 13. ring: koo parempidi 

14. ring: ttk, 30 (32, 34) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 62 (66, 70) silmust. 

15. – 16. ring: koo parempidi 

17. ring: ttk, 28 (30, 32) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 60 (64, 68) silmust. 

Jalalaba 

Jalalaba kootakse parempidises koes, kuni väike varvas on kaetud või töö on umbes 3,8 cm 
planeeritud tallapikkusest lühem. 

Varbaosa 

Kõik ringid kootakse PV-ga. 

1. ring: 2 pr kokku, koo pr kahe viimase jala pealmise osa silmuseni, ttk; 2 pr kokku, koo pr 
ringi kahe viimase silmuseni, ttk = 56 (60, 64) silmust. 

2. – 3. ring: koo parempidi 

Korda viimast 3 ringi veel 1 kord = 52 (56, 60) silmust. 

7. ring: korda 1. ringi = 48 (52, 56) silmust. 

8. ring: koo parempidi 

Korda viimast 2 ringi veel 2 (3, 4) korda = 40 silmust. 

Korda 1. ringi veel 2 korda = 32 silmust. 

Ülejäänud ringid kootakse KV-ga. 

Korda 1. ringi veel 2 korda = 24 silmust. 

1. lühendatud rida (PP): 2 pr kokku, koo pr 7 silmust (3 silmust enne kahandute kohta), m&p. 

2. lühendatud rida (PH): t 1, koo ph 5 silmust (2 silmust enne kahanduse kohta), m&p. 

Järgmine ring: t 1, 5 pr (koo mähitud silmused vastavalt eelnevalt toodud juhendile), ttk; 2 pr 
kokku, 8 pr, ttk = 20 silmust. 

Viimane ring: korda 1. ringi (koo mähitud silmused vastavalt eelnevalt toodud juhendile) = 
16 silmust. 

Silma ülejäänud silmused kokku. 
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Kiilu kudumine sääre suunas 

Alustades jalalaba poolsest servast, haruta lahti heegelkett ja korja saadud 39 (41, 43) silmust 
varrastele. Korja ka kanna ajutiselt maha kootud 30 (32, 34) silmust tagasi varrastele. 

Kõik ringid kootakse KV-ga. 

1. – 6. ring: koo parempidi 

7. ring: ttk, 35 (37, 39) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 67 (71, 75) silmust. 

8. – 9. ring: koo parempidi 

10. ring: ttk, 33 (35, 37) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 65 (69, 73) silmust. 

11. – 12. ring: koo parempidi 

13. ring: ttk, 31 (33, 35) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 63 (67, 71) silmust. 

14. – 15. ring: koo parempidi 

16. ring: ttk, 29 (31, 33) pr, 2 pr kokku, pr ringi lõpuni = 61 (65, 69) silmust. 

17. – 18. ring: koo parempidi 

19. ring: ttk, pr ringi lõpuni = 60 (64, 68) silmust. 

 

Säär, soonik ja mahakudumine 

Koo 12 ringi parempidises koes. 

Edasi koo 2 pr / 2 ph soonikus, kuni säär on soovitud pikkusega. 

Eelviimane ring: KV-ga, koo 1 pr / 1 ph ringi lõpuni. Katkesta KV. 

Viimane ring: Koo PV-ga 1 pr / 1 ph ringi lõpuni.  

Koo PV-ga silmused maha, kasutades selleks eelnevalt mainitud venivalt silmuste 
mahakudumise meetodit 1 pr / 1 ph sooniku jaoks. 

 

Viimistlemine 

Peida otsad ja vajadusel auruta sokke. 


