Sinika lillemustrilised põlvikud Novita 7 Veljestä ja 7 Veljestä Raita

Vaja minev materjal:
7 Veljestä
fuksia 100 g,
valge 100 g,
kirgas lilla umbes 50 g,
natuke keskmist halli ja
7 Veljestä Raita fuksia-halliga umbes 100 g

Alustamine
Loo fuksiavärvilis lõngaga 60 s ja koo
parempidist kude 8 rida.
Alusta 1. palmikutriipu I skeemi 1. realt ja
korda 4 s:st mmustrikorda 15 korda. Koo veel
ridu 2–6 ja korda seejärel ridu 3–6 neli korda.
Koo 1 rida par ja lisa ühtlaste vahedega 8 s
(tee lisamised kududes silmustevaheline lõng
keeruga par) = 68 s.
Alusta 1. mustritriipu II skeemi 1. realt ja
korda 2 s:st mustrikorda rea lõpuni. Koo veel
skeemi rida 2. Koo valge lõngaga 2 rida
parempidi ja lisa teisel real ühtlaste vahedega
4 s = 72 s. Jätka mustritriipu II skeemi 3. realt
ja korda 18 s:st mustrikorda 4 korda (pildiloleval põlvikul Raita-lõng on alanud
fuksiavärvilisest kohast). Koo skeemi read 4–15. Koo valge lõngaga 2 rida par. Korda seejärel
II skeemi 16. realt 2 s:st mustrikorda rea lõpuni. Koo skeemi rida 17.
Alusta fuksiavärvilise lõngaga 2. palmikutriipu I skeemi 1. realt ja korda 4 s:st mustrikorda 18
korda. Koo veel read 2–6 ja seejärel read 3–6. Koo 1 rida par.
Alusta 2. mustritriipu II skeemi 1. realt ja korda 2 s:st mustrikorda rea lõpuni. Koo skeemi
rida 2. Koo valge lõngaga 2 rida par. Jätka mustritriipu II skeemi 18. realt ja korda 18 s:st
mustrikorda 4 korda (pildiloleval põlvikul Raita-lõng on alanud fuksiavärvilisest kohast). Koo
skeemi read 19–32. Koo valge lõngaga 2 rida par ja kahanda teisel real ühtlaste vahedega 8 s
= 64 s. Korda seejärel II skeemi 16. realt 2 s:st mustrikorda rea lõpuni ja kahanda samas veel
ühtlaste vahedega 4 s = 60 s. Koo skeemi rida 17.
Alusta fuksiavärvilise lõngaga 3. palmikutriipu I skeemi 1. realt jakorda 4 s:st mustrikorda 15
korda. Koo veel read 2–6, read 3–6 jarida 3.

Alusta 3. mustritriipu II skeemi 1. realt, korda 2 s:st mustrikorda rea lõpuni ja kahanda samas
4 s = 56 s. Koo skeemil rida 2. Koo valge lõngaga 2 rida par. Jätka mustritriipu II skeemi 33
realt ja korda 14 s:st mustrikorda 4 korda (pildiloleval põlvikul Raita-lõng on alanud
fuksiavärvilisest kohast). Koo skeemi readt 34–45. Koo valge lõngaga 2 rida par ja kahanda
teisel real ühtlaste vahedega 4 s = 52 s. Korda seejärel II skeemi 16. realt 2 s:st mustrikorda
rea lõpuni. Koo skeemi rida 17..
Koo 1 rida fuksiavärvilise lõngaga ja koo 4. mustritriip: koo *1 par fuksiavärvilise lõngaga, 1
par keskmise halliga* ja korda *–* rea lõpuni. Koo s:d selles järjekorras 7 rea jooksul. Koo 1
rida par fuksiavärvilise lõngaga.
Alusta kannalappi kududes fuksiavärvilise lõngaga I varda s:d par IV vardale (= 26 s). Jätä
ülejäänud s:d ootama. Keera töö ja alusta tugevdatud kude:
1. rida: (töö pahem pool) tõsta 1. s kudumata (lõng jääb töö pahemale poolele) ja koo
ülejäänud s:sed pah. Keera töö.
2. rida: (töö parem pool) *tõsta 1. s kudumat, lõng jääb töö pahemale poolele, koo 1par*,
korda *–* rea lõopuni. Keera töö.
Korda ridu 1–2kokku 13 korda (= 26 rida).
Koo veel pahema poole rida ja alusta kannapõhja kahandamisi: jätka sama tugevdatud kude
nagu enne. Koo kannalapis parema poole rida, kuni järel on 9 s. Tee ületõstmisega kahandus
(= tõsta 1 s par kudumata, koo 1 par ja tõsta see üle kootud silmuse) ja keera töö. Tõsta 1. s
kudumata, koo 8 pah ja koo 2 järgmist s:st pah kokku, keera töö. Tõsta 1. s kudumata, koo
kuni on järel 8 s, tee ületõstmisega kahandus. Jätka edasi samamoodi nii, et ääresilmused
vähenevad kogu aja ja keskmised s:d püsivad samana ehk 10:na. Kui ääresilmused lõpevad ja
oled viimati kudunud parema poole rea, jaga kannalapi s:d kahele vardele, 5 s kummalegi.
Põimi seejärel vabale vardale kannalapi vasakult äärelt 13 s + 1 s kannalapi ja II varda vahelt.
Koo põimitud s:d keeruga (= tagant) par vasakpoolse kannapõhja vardaga. Koo II ja III varda
s:d par. Põimi nüüd kannalapi paremlt äärelt 13 s + 1 s III varda ja kannalapi vahelt selle
vardaga, millel on 5 s, koo põimitud s:d keeruga par, kannalapi 5 s par ja kahanda samas 1 s.
Koo kõigi 63 s:ga 5. mustritriip ja tee kiilukahandused:
1. kahandusrida: koo *2 par fuksiaga, 1 par valgega*, korda *–* veel 3 korda, koo 2 par
fuksiaga, tee ületõstmisega kahandus valgega, 4 par fuksiaga, 1 par valgega, korda *–* 7
korda, 4 par fuksiaga, 2 par kokku valgega ja korda *–* 5 korda = 61 s.
Koo järgmisel real s:d par samade värvidega.
2. kahandusrida: koo *2 par fuksiaga, 1 par valgega*, korda *–* veel 3 korda, koo 2 par
fuksiaga, tee ületõstmisega kahandus valgega, 3 par fuksiaga, 1 par valgega, korda *–* 7
korda, 3 par fuksiaga, 2 par kokku valgega ja korda *–* 5 korda = 59 s. Jätka kahandusi

selliselt iga 2. rida, kuni töös on 55 s. Koo 1 rida par fuksiavärvilise lõngaga ja 1 rida kirka
lillaga.
Alusta 6. mustririda II skeemi 46. realt, korda 2 s:st mustrikorda rea lõpuni (pildiloleval
põlvikul Raita-lõnga halli värviosaga) ja kahanda samas 1 s = 54 s. Koo skeemi read 47–48.
Koo 1 rida par kirka lillaga ja 1 rida par valge lõngaga. Jätka mustrit II skeemi 49. realt: korda
2 s:st mustrikorda 9 korda, koo 18 s:st kujundit ja korda 2 s:st mustrikorda 9 korda
(pildiloleval põlvikul Raita-lõng on alustatud fuksiavärvilisest kohast). Koo skeemi read 50–
61. Koo 1 rida par valge lõngaga ja 1 rida par kirka lillaga. Jätka mustrit II skeemi 46. realt ja
korda 2 s:st mustrikorda rea lõpuni (pildiloleval põlvikul Raita-lõnga halli värviosaga). Koo
skeemi read 47–48. Koo 1 rida par kirka lillaga.
Koo 1 rida fuksiavävilise lõngaga ja koo 7. mustririda : koo *2 par fuksiavärvlise lõngaga, 1
par valge lõngaga* ja korda *–* rida lõpuni. Koo fuksiavärvilised s:d fuksiaga ja valged
valgega. Kui oled kudunud 3 rida, kahanda järgmisel real ühtlaste vahedega 7 s kududes 2
par kokku fuksiavärvilises püsttriibus = 47 s. Koo fuksiavärvilised s:d fuksiaga ja valged
valgega. Kui oled kudunud triipu kokku 4 rida, kavhanda järgmisel real ühtlaste vahedega 7 s
kududes 2 par kokku fuksiavärvilises püsttriibus = 40 s.
Koo lõpuni vaid fuksiavärvilise lõngaga. Kui oled kudunud 3 rida, alusta kärjekahandusi
kiirtena kahandades: koo iga varda keskel ja lõpus 2 s par kokku = 32 s. Koo 3 vaherida ja
korda kahandmist iga varda keskel ja lõpus = 24 s. Koo 2 vaherida ja korda kahandmist = 16 s.
Koo 1 vaherida ja korda kahandmist = 8 s. Katkesta lõng, tõmba läbi silmuste ja lõpeta
korralikult.
Koo teine põlvik samamoodi.
Viimistlemine
Lase põlviku ülaäärel rulluda pealepoole ja kinnita see heegeldades lilla lõngaga: kinnita lõng
heegeldades 1 ks üle rullunud ääre palmikutriibu algusesse, palmikute vahele (ks:e kõrgus on
u 1 cm), heegelda *4 ah, 1 ks üle rullunud ääre palmikute vahele*, korda *–* kogu rea
jooksul ja sulge rida 1 aas:ga rea algusesse..
Paelad: Punu soovi korral põlvikute ülaäärele u 80 cm pikkused paelad. Pael on punutud
kolmekordsest lõngast (2 Raita-lõnga halli ja 1 kirgas lilla lõng) ja otsad on sõlmitud. Põimi
paelad põlvikutele esimise palmikutriibu keskele, reale, millel on tehtud lõngakeerd.
Aseta põlvikud alusele mõõtudesse ja auruta kergelt.

