Lihavõtte sokid (naiste)
Lõng: Novita 7 veljestä
- valge 011 -90g
- mesi 289 -30g
- oranž 278 -30g
- rukis- pruun 069 -30g
Vardad : 3,5
Suurus 39
Loo mustrivärviga (valge) 49s ja jaga silmad
varrastele 13-12-13-11.
Koo mustri järgi read 1.-10.
Koo veel rida 11 parempidi ja lisa 1s
4.varda lõppu.
Alusta koekirja kudumist real 12. (põhivärv
on mesi).
Jätka koekirja kudumist ja koo read 24.-34.
(pildi põhivärv on oranž).
Jätka koekirja kudumist ja koo read 35.-51.
(põhjavärv on rukis- pruun).
Kahanda 38. Real 1silm 1.varda alguses.
Säär on nüüd valmis ja tööl on 49s (12-1213-12).
Alusta ristitugevdatud kannalappi, kududes 1. varda s:d 4. vardale (kokku 24s). Jäta ülejäänud
silmused ootama.
Keera töö ja tõsta 1. silmus pahempidi kudumata ja koo ülejäänud s:d pahempidi.
1.
2.
3.
4.

Keera töö
Keera töö
Keera töö
Keera töö

ja * tõsta 1s, koo 1par*, korda *-* terve rea jooksul.
ja tõsta 1s pahempidi kudumata, koo ülejäänud s:d pahempidi.
ja tõsta 1s, koo 1par, *koo 1par, tõsta 1s*, korda *-* kuni järel on 2s, koo 2par.
ja tõsta 1s pahempidi kudumata, koo ülejäänud s:d pahempidi.

Korda neid nelja rida, kuni kannalapi kõrgus on 24 rida ja oled viimaseks kudunud pahempoolse
rea.
Alusta kannapõhja kahandamist: Jätka sama tugevdatud kude.
Koo paremat poolt, kuni vardal on järel 9s.
Tee ületõstmisega kahandus ja keera töö. Teisele vardale jääb 7s ootama.
Tõsta 1s kudumata ja koo pahempidiselt, kuni järel on 9s. Koo 2 pahempidi kokku ja keera töö.
Tõsta 1s kudumata ja koo tugevdatud kude, kuni vardal on järel 8s.
Tee ületõstmisega kahandus ja keera töö . Tõsta 1s kudumata ja koo pahempidiselt, kuni järel on
8s. Koo 2 pah kokku ja keera töö.
Jätka samamoodi, ääresilmused vähenevad jigal real ja keskmised silmused jäävad samaks (8s).
Kui ääresilmused lõpevad, jaga kannalapi s:d kahele vardale (4-4), koo 4.varda 4s parempidi, et
lõng oleks varraste keskel. Võta 1.vardale kannalapi äärelt 14s, ja 4.vardale kannalapi teiselt äärelt
14s. Töös on nüüd 61s.
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Jätka mustrivärviga joonise järgi, alustades 1. realt.
Koo kannalapi äärelt korjatud s:d keeruga parempidi. Tee kiilakahandused kududes 1.varda lõpus
2 parempidi kokku, ja 4.varda alguses ületõstmisega kahandus joonisel näidatud ridadel
(ehk read 2, 4, 6, 8, 10 ja 12).
Joonise hallide ruutude kohal ei ole silmuseid. Kiilukahanduste lõppedes on töös järel 49s. Jaga
silmused neljale vardale 12-12-12-13.
Koo koekirjas read 13.-39. Kahanda 37.real 1s 4.varda lõpus.
Jätka soki lõpetamist valgega (mustri värviga) ja tee edasi kahandused:
-Koo 1. ja 3.varda lõpus 2 parempidi kokku 1pp.
-Koo 2. ja 4. varda lõpus 1pp, siis kaks ületõsmisega kokku.
Tee kahandused igal 2.real kui alles nii kaua vardal on 8silma siis tee kahandused igal real.
Kui varrastele on jäänud 8s, katkesta lõng ja tõmba läbi varrastel olevate silmuste.
Peida lõngaotsad ja auruta kergelt.

=

Parempid

w = pahempidi
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= kaks kokku
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Lihavõtte sokkid (lapsed)
Lõng: Novita 7 veljestä
- valge 55g
- kollane 20g
- lilla 20g
- roheline 20g
Vardad : 3,5
Suurus 30/32
Loo mustrivärviga (valge) 42s ja jaga silmad
varrastele 11-10-10-11.
Koo mustri järgi read 1.-10. Koo veel rida 11
parempidi.
Alusta koekirja kudumist 12.realt (põhjavärv on
kollane).
Jätka koekirja kudumist ja koo read 23.-31.
(põhjavärv on lilla).
Jätka koekirja kudumist ja koo read 32.-51.
(põhjavärv on roheline).
Säär on nüüd valmis ja tööl on 42s (11-10-10-11).
Alusta ristitugevdatud kannalappi, kududes 1. varda
s:d 4. vardale (kokku 22s). Jäta ülejäänud silmused
ootama.
Keera töö ja tõsta 1. silmus pahempidi kudumata ja
koo ülejäänud s:d pahempidi.
1. Keera töö ja * tõsta 1s, koo 1par*, korda *-* terve rea jooksul.
2. Keera töö ja tõsta 1s pahempidi kudumata, koo ülejäänud s:d pahempidi.
3. Keera töö ja tõsta 1s, koo 1par, *koo 1par, tõsta 1s*, korda *-* kuni järel on 2s, koo 2par.
4. Keera töö ja tõsta 1s pahempidi kudumata, koo ülejäänud s:d pahempidi.
Korda neid nelja rida, kuni kannalapi kõrgus on 20 rida ja oled viimaseks kudunud pahempoolse
rea..
Alusta kannapõhja kahandamist: Jätka sama tugevdatud kude.
Koo paremat poolt, kuni vardal on järel 7s.
Tee ületõstmisega kahandus ja keera töö. Teisele vardale jääb 5s ootama.
Tõsta 1s kudumata ja koo pahempidiselt, kuni järel on 7s. Koo 2 pahempidi kokku ja keera töö.
Tõsta 1s kudumata ja koo tugevdatud kude, kuni vardal on järel 6s.
Tee ületõstmisega kahandus ja keera töö . Tõsta 1s kudumata ja koo pahempidiselt, kuni järel on
6s. Koo 2 pah kokku ja keera töö.
Jätka samamoodi, ääresilmused vähenevad jigal real ja keskmised silmused jäävad samaks(10s).
Kui ääresilmused lõpevad, jaga kannalapi s:d kahele vardale (5-5), koo 4.varda 5s parempidi, et
lõng oleks varraste keskel. Võta 1.vardale kannalapi äärelt 12s, ja 4.vardale kannalapi teiselt äärelt
12s. Töös on nüüd 54s.
Jätka mustrivärviga joonise järgi, alustades 1. realt.
Koo kannalapi äärelt korjatud s:d keeruga parempidi. Tee kiilakahandused kududes 1.varda lõpus
2 parempidi kokku, ja 4.varda alguses ületõstmisega kahandus joonisel näidatud ridadel
(ehk read 2, 4, 6, 8, 10 ja 12).
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Joonise hallide ruutude kohal ei ole silmuseid. Kiilukahanduste lõppedes on töös järel 42s (11-1010-11).
Jätka koekirjas mustri kudumist ridadel 13.-32.
Jätka soki lõpetamist valge värviga (mustrivärv) ja kahandstee leveä nauhakavennus:
NB! Esimesel kahandusreal tee kahandus ainult 1. ja 4.vardal, tööle jääb 40s.
-Koo 1. ja 3.varda lõpus 2 parempidi kokku 1pp.
-Koo 2. ja 4. varda lõpus 1pp, siis kaks ületõsmisega kokku.
Tee kahandused igal 2.real kui alles nii kaua vardal on 8silma siis tee kahandused igal real.
Kui varrastele on jäänud 8s, katkesta lõng ja tõmba läbi varrastel olevate silmuste.
Peida lõngaotsad ja auruta kergelt.
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