
 
 

 

Novita JOKI lõngast sussid 
 

 

 

Sussid * 
Laste suurused 23–30/30–36 

Naiste suurus / meeste suurus 37–41/40–45 

 

VAJA LÄHEB: 

Laste sussid: 

 Novita vildistuvat lõnga Joki (100% villa; 50 g / 105 m): 75/85 g punast või sinist  

 Novita lõnga 7 Veljestä (75% villa, 25% polüamiidi; 150 g / 300 m): 35 g valget või 

sinist sussile sääre kudumiseks 

 sukavardaid nr 6–7  

 

Naiste ja meeste sussid: 

 Novita vildistuvat lõnga Joki (100% villa; 50 g / 105 m): 150/180 g punast või sinist 

 Novita lõnga 7 Veljestä (75% villa, 25% polüamiidi; 150 g / 300 m): 50 g valget 

sussile sääre kudumiseks 

 sukavardaid nr 6–7  

 kunstnahka sussidele taldadeks 

 pärleid ja pitsi 

 

TÖÖ KÄIK 

Susside valmistamiseks on vildistuva lõngaga kootud mitu numbrit suurem sokk. Sokk on 

vilditud pesumasinas (märgviltimine). 

 

Laste sussid 
Loo 40/48 s, jaota s-d neljale vardale (igale vardale 10/12 s). Ühenda ringiks ja koo 5 r 

ringselt 1 pp : 1 ph soonikut. Koo 2 r pp koes. Koo sokikand Saksa kanna võttega. 

Saksa kand. Sokikand koosneb kolmest osast: kannalakast, kannapõhjast ja kannakiilust. 

Nopi I ja VI varda s-d ühele vardale ja koo pp koes kannalakka 10/12 r.  

Jätka kannapõhja kudumisega: jaota s-d kolmeks (6–8–6/8–8–8 s). Koo pahemal poolel, kuni 

vardale on jäänud 6/8 s, libista s ph võttega paremale vardale, koo ph ning tõsta kudumata s 

viimasest üle. Kudumata s tõstmisel paremale vardale jälgi, et lõng oleks töö ees. Pööra tööd 

ning koo pp koes, kuni vardale on jäänud 6/8 s. Seejärel koo 2 s ületõstmisega kokku. Koo 

samas rütmis, et külgmised s-d kahanevad ja keskmised s-d (8/8 s) püsivad alles. Kui 

külgmised s-d otsa saavad, jaota kanna laka s-d kahele vardale (I vardale 4/4 s ja IV vardale 

4/4 s).  

Alusta kannakiilu kudumisega: nopi I vardale kannalaka äärest 10/12 s (= 14/16 s), koo pp 

läbi. Võta tagasi töösse II ja III varda s-d, koo pp. Nopi IV vardale kannalaka teisest äärest 

10/12 s (= 14/16 s), koo pp läbi (= 48/56 s). 

Koo, kuni I vardale on jäänud 2 s, koo 2 pp kokku. 

Koo II ja III varda s-d pp. 



Koo IV vardal 2 s ületõstmisega (või keerdsilmustena) kokku, koo pp kuni varda lõpuni. 

Kahanda kannakiilu s-d samas rütmis, kuni varrastel on kokku 40/48 s (igal vardal 10/12 s). 

Sokipöid ja sokinina. Jätka pp koes, kuni kannalakast alates on kootud u 28 + 2 / 34 + 2 r 

(NB! Koo sussiosa pikkuseks sama arv ridu kui suurele numbrile suss peab vastama ja 

lisaks 2 r.). Alusta sokininas s-te kahandamisega: koo iga varda alguses ja keskel 

ületõstmisega 2 s kokku. Koo vahele nii mitu r, kui palju s-id jäi kahe kahanduse vahele, koo 

uus kahandus. Kahanda, kuni varrastel on kokku 6–8 s. Tõmba lõng alles jäänud s-test nõela 

või heegelnõela abil läbi ning peida lõngaotsad. 

 

Naiste ja meeste sussid 
Loo 56/64 s, jaota s-d neljale vardale (igale vardale 14/16 s). Ühenda ringiks ja koo 5 r 

ringselt 1 pp : 1 ph soonikut. Koo 2 r pp koes. Koo sokikand Saksa kanna võttega. 

Saksa kand. Sokikand koosneb kolmest osast: kannalakast, kannapõhjast ja kannakiilust. 

Nopi I ja VI varda s-d ühele vardale ja koo pp koes kannalakka 14/16 r.  

Jätka kannapõhja kudumisega: jaota s-d kolmeks (10–8–10/11–10–11 s). Koo pahemal poolel, 

kuni vardale on jäänud 8/10 s, libista s ph võttega paremale vardale, koo ph ning tõsta 

kudumata s viimasest üle. Kudumata s tõstmisel paremale vardale jälgi, et lõng oleks töö ees. 

Pööra tööd ning koo pp koes, kuni vardale on jäänud 8/10 s. Seejärel koo 2 s ületõstmisega 

kokku. Koo samas rütmis, et külgmised s-d kahanevad ja keskmised s-d (8/10 s) püsivad 

alles. Kui külgmised s-d otsa saavad, jaota kanna laka s-d kahele vardale (I vardale 4/5 s ja IV 

vardale 4/5 s).  

Alusta kannakiilu kudumisega: nopi I vardale kannalaka äärest 14/16 s (= 18/21 s), koo pp 

läbi. Võta tagasi töösse II ja III varda s-d, koo pp. Nopi IV vardale kannalaka teisest äärest 

14/16 s (= 18/21 s), koo pp läbi (= 64/74 s). 

Koo, kuni I vardale on jäänud 2 s, koo 2 pp kokku. 

Koo II ja III varda s-d pp. 

Koo IV vardal 2 s ületõstmisega (või keerdsilmustena) kokku, koo pp kuni varda lõpuni. 

Kahanda kannakiilu s-d samas rütmis, kuni varrastel on kokku 56/64 s (igal vardal 14/16 s). 

 

Sokipöid ja sokinina. Jätka pp koes, kuni kannalakast alates on kootud u 38 + 2 / 43 + 2 

(NB! Koo sussiosa pikkuseks sama arv ridu kui suurele numbrile suss peab vastama). 

Alusta sokininas s-te kahandamisega: koo iga varda alguses ja keskel ületõstmisega 2 s 

kokku. Koo vahele nii mitu r, kui palju s-id jäi kahe kahanduse vahele, koo uus kahandus. 

Kahanda, kuni varrastel on kokku 6–8 s. Tõmba lõng alles jäänud s-test nõela või heegelnõela 

abil läbi ning peida lõngaotsad. 

 

Viimistlemine. Pese valminud sokid pesumasinas vähese villapesuvahendiga ja koos kahe 

saunalinaga. Pesurežiimiks vali tavaline igapäevapesu (u 1 tund), veetemperatuuriks 40 Cº ja 

tsentrifuugi pöörete arv võiks olla 1000 p/min. Pesumasinast välja võttes vormi ja venita sokk 

käte vahele. Venita sokk 1–2 numbrit väiksemale jalanõule kuivama, väga hästi sobib 

crocsi-laadne jalanõu. Kui kummisest materjalist jalanõud ei ole, siis pane jalatsile ümber 

õhuke kilekott ja tõmba vanutatud sokk alles selle peale. Lase sokil terve ööpäeva kuivada. 

Kaunista suss oma soovi järgi.  

1. Koo sussile palmikutega soonik (vt skeemi). Koo palmikut kõrgusesse nii palju, et see 

torusse keerates mahuks lõdvalt ümber pahkluu; õmble otsad kokku ja kinnita sääreosa sussi 

külge.  

2. Kaunista pitsi ja pärlitega.  

3. Äärista sussi äär tihedate palistuspistetega. Nopi pistete vahelt varrastele vajalik arv s-id, 

koo sussile vajaliku kõrgusega soonik. 

4. Õmble sussile nahktald. Lõika vajaliku suurusega tald ja õmble sussi talla külge. 


