Palmikutega kätis Novita Alpaca Wool
Novita Alpaca Wool - lõngast kootud kaunid
kätised valmivad palmikute ja silmuste lisamise
ja kahandamisega.

Materjal:
Novita Alpaca Wool
loodusvalge 100 g
Sukavardad Novita nr 4 või käekirja järgi

Parema käe kätis
Loo 49 s ja jaga s:d neljale vardale. Alusta
soonikkude ning palmikuid ringselt skeemi 1.
realt järgmiselt: koo 17 s:ga soonikkude, 2 pah,
palmik A (= 9 s), 2 pah, 6 s:ga pärlkude, 2 pah,
palmik B (= 9 s), 2 pah. Rea vahetumiskoht on
IV ja I varda vahel. Korda skeemi ridu 1–8.
NB!. Kui oled kudunud kokku 10 rida, koo
järgmisel ehk skeemi 2. real sooniku asmel
mustrit. Kui oled kudunud 1 rea ja järgmine on
skeemi 4. rida, alusta lisamis-/kahandusridu palmikute ääres järgmiselt: koo 17 s:ga
mustrit, 1 pah, lisa 1 s (= koo silmustevaheline lõng keeruga pahempidi), 1 pah,
palmik A (= 9 s), koo 2 s pah kokku, 6 s:ga pärlkude, 2 s pah kokku, palmik B (= 9 s),
1 pah, lisa1 s ja 1 pah. Tee vastavad lisamised ja kahandamised iga 4. rida ehk
palmikukeeramise ridadel 4 ja 8, koo palmikute ääres aina 2 s pahempidi, mustri
silmused lisanduvad ja pärlkoe silmused vähenevad. Kätise silmuste arv on kogu aeg
49 s.
Kui palmikute vahel on järel ainult kaks pahempidist silmust, toimi järgmisel lisamis/kahandusreal järgmiselt: koo 21 s:ga reljeefkude, 1 pah, lisa 1 s, 1 pah 8 par, tee
ületõstmisega kahandus(= tõsta 1 s par kudumata, koo 1 par ja tõmba tõstetud s üle
kootud s:se), 2 s par kokku, 8 par, 1 pah, lisa 1 s, 1 pah ja koo 4 s:ga reljeefkude.
Järgmisel lisamis-/kahandusreal kahandamiste ja lisamiste kohad vahetuvad ehk koo
järgmiselt: koo 21 s:ga reljeefkude, 2 s pah kokku, palmik A, lisa 1 s, palmik B, 2 s
pah kokku ja 4 s:ga reljeefkude. Tähelepanu! tee kohe järgmisel real teine lisamine
palmikute vahele. Tee vastavad lisamised ja kahandamised iga 4. ridas ehk
palmikumustri ridadel 4 ja 8, koo palmikute kõrval kogu aeg 2 s pah. Alusta pärlkude
palmikute vahel, kui palmikute vahel on kokku 6 silmust.

Kui palmikute vahel on kokku 10 s (2 pah, 6 s:ga pärlkude, 2 pah) koo 11 rida ilma
lisamis-/kahandamisrida, alusta seejärel lisamis-/kahandamisridu nagu sooniku järel.
Kui kätise kõrgus on 24 cm, jätka kätist tasapinnaliselt moodustamaks pöidlaauku.
Keera rea vahetumiskohas nii, et palmikumustri paaritu rida on alati pahema poole
rida. Koo muidu palmikumuster ja lisamis-/kahandusread nagu varem. Kui
pöidlaaugu kõrgus on 3,5 cm, jätka ringset kude.
Kui tüki kõrgus on 28 cm ja oled teinud lisamis-/kahandusread nii, et palmikute vahel
on kokku 10 s, koo jätkuvalt reljeffkoe 17 s:ga soonikkude. Koo veel 10 rida ilma
lisamis-/kahandusridu . Lõpeta silmused üheaegselt.
Vasaku käe kätis
Koo muidu nagu parema käe kätis, kuid tee pöidlaauk palmikute teisele poolele
peegelpildis.
Viimistlemine
Auruta kätised kergelt.

