
Pitspõlvikud Novita  
7-veljestä Aurora  

   ja 7  Veljestä 

Suurus:                                jalale suurus 38 
Lõngakulu:                         7 Veljestä Aurora (826) päike 200 g  
                                             ja 7 Veljestä (010) loodusvalge 50 g 

Muud tarvikud:                 sukavardad Novita nr 3½ või  
                                             käekirja järgi 

Tihedus:                              koemustrid 2 par 2 pah 
Soonikkude:                       koo 2 par, 2 pah*, korda *–*.  

Pitskude:          koo skeemi ja  juhendi järgi.  

Parempidine kude:         koo s:ed  parempidiselt. 

Tihedus:         21 silmust parempidist kude = 
10cm 

Kavandanud:                      Minna Metsänen 

 

                                    

SKEEM: Naiste põlvikud 

18 s:line muster 

Koo algul 1 rida ja korda seejärel ridu 2 -9 

 

 

 

 



Pitspõlvikud Novita 7 Veljestä Aurora ja 7 Veljestä 

Loo valge lõngaga sukavarrastele 64 s ja jaga silmused neljale vardale, 20,12,12, ja 20 s. Rea 
vahetumiskoht on esimese ja neljanda varda vahekohas. Koo soonikkude 3 cm ja alusta soonikut 
järgmiselt : 1 pah, * 2 par, 2pah*, korda *–*. Igal vardal on esimene 1 pah silmus. 

Vaheta töösse kirju lõng ja alusta pitsimustri ridu ja parempidine kude skeemi 1. realt noolega märgitud 
kohast järgmiselt: koo 9 s:ga pitsi, 14 s:ga parempidist kude, skeemi 18 s:line muster, 14 s:ga 
parempidist kude ja veel skeemi paremast servast 9 s. Koo edaspidi s:d selles järjekorras. Koo algul 
skeemi 1. rida ja korda siis ridu 2–9. 

Kui sääre pikkus on 15 cm, alusta sääre kahandusi taga keskel, varrastel I ja IV pitsitriibu mõlemal 
poolel järgmiselt: koo 9 s mustri järgi, koo 2 s par kokku, koo rida, kuni järel on 11 s, tee ületõstmisega 
kahandus ja koo 9 s mustri järgi. Korda selliseid kahandamisi veel korra 8. rea järel ja iga 4. rida 6 korda. 
Nüüd on igal vardal  12 s. 

Koo mustrit, kuni sääre pikkus on u. 35 cm ja oled viimaseks kudunud skeemi 9. rea. 

Alusta kannalappi kududes I varda silmused IV vardale = 24 s. Jäta ülejäänud s:d ootama. Võta töösse 
valge lõng. Keera töö, tõsta 1. s kudumata ja koo ülejäänud s:d pahempidi. Keera töö, *tõsta 1. s 
kudumata, koo 1 s parempidi*, korda *–* veel 11 korda. Korda neid kahte rida kokku 12 korda (= 24 
rida). Koo veel pahema poole rida ja alusta kannnapõhja kahandamist. 

Kannapõhja kahandamine: jätka sama tugevdatud kude kui varem. Koo töö paremast servast kuni 
teises servas on järel 9 s. Tee ületõstmisega kokkuvõtmine (= tõsta 1 s kudumata, koo 1 s parempidi ja 
tõmba tõstetud s üle kootud silmuse) ja keera töö. Tõsta 1.s kudumata, koo 6 s pahempidi ja koo 2 
järgmist s:t pahempidi kokku, keera töö. Tõsta 1.s kudumata, koo kuni järel on 8 s, tee ületõstmisega 
kokkuvõtmine. Jätka edasi samamoodi nii, et äärmised silmused vähenevad kogu aeg ja keskmised s:d 
püsivad samad ehk 8:na. Kui äärmised silmused lõpevad, jaga kannapõhja s:d 2 vardale (4 ja 4). 
Katkesta valge lõng ja koo töö lõpuni kirju lõngaga. 

Korja (või koo) seejärel vabale vardale kannalapi vasakult äärelt12 s + 1 s varraste vahelt. Koo need s:d 
kirju lõngaga keeruga parempidi I vardale. Koo II ja III varda silmustega pitskude skeemi 1. realt. Korja 
kannalapi paremalt äärelt 12 s + 1 s varraste vahelt ja koo need s:d  keeruga parempidi IV vardale. Jätka 
kudumist  kõigi 58 s:ga ja alusta kiilukahandusi. Koo varrastel II ja III jätkuvalt pitskude nagu eespool ja 
koo varrastel I ja IV parempidist kude. 

Tee kiilukahandused: koo I varda lõpus 2 viimast s:t parempidi kokku ja IV varda 2 esimest s 
ületõstmisega parempidi kokku. Korda kahandusi iga 2. rida, kuni kõigil varrastel on järel 12 s, lõpeta 
kaahandamine. Jätka parempidist kude kuni põhja pikkus on 19 cm või väike varvas on peidus. Alusta 
seejärel kärjekahandusi. 

Kärjekahandused: koo I ja III varda lõpus 2 s parempidi kokku, 1 s par ja koo nii II kui IV varda alguses 1 
s par ja tee ületõstmisega kokkuvõtmine. Jätka pitskude võimalikult pikalt ja kui pitskoe s:d lõpevad, 
jätka parempidise koe keskel 2 s:ga pahempidist kude. Tee kaandamised nagu varem iga 2. rida, kuni 
igal vardal on järel 6 s. Tee seejärel kahandamised igal real. Kui töös on järel 8 s, katkesta lõng ja tõmba 
see läbi silmuste ja kinnita korralikult. 

Koo teine põlvik samamoodi. Auruta  kergelt. 


