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Annaleenad

vad mustrid on inspireeritud aastaaegade vaheldumisest ja loodusest ning on saanud
alguse loodusnähtusi imetledes.
Olen püüdnud juhendid kirjutada nii, et neid saaks hõlpsasti jälgida ja et nende järgi
oleks kerge kududa. Raamatus leidub nii pitsilisi, palmikutega ja kirjatud sokke kui ka
nende kombinatsioone. Sokkide värv ja kasutatud lõnga paksus on valitud aastaaegade
järgi.
Tule minuga julgesti retkele, mis viib villaste sokkide aastasse! Suurem osa juhenditest
sobib ka täiesti algajale, raamatus on vaid mõni keerulisem muster. Võid raamatu
mustrite kohta küsida nõu Facebookis, leiad mind lehelt „Niina Laitinen designs” ja
samuti kudumisrühmast Taimitarha.
Südamlik tänu kõigile, kes mind raamatu valmimisel aitasid.
Niina
www.niinalaitinendesigns.com
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eessõna

Hoiad käes mu esimest kudumisraamatut. Nii raamat tervikuna kui ka selles sisaldu-

Lühendid ja
kudumisnipid
R A A M AT S I S A L DA B H U L K A L Ü H E N D E I D.
OSA LÜHENDEID ESINEB IGAS JUHENDIS, OSA AINULT MÕNES.
J OO N I S T E L K A S U TAT U D T I N G M Ä R K I D E S E L E T U S O N A L AT I J OO N I S E J U U R E S .

s

Silmus(t)

r

Rida

pr

Parempidine silmus, parempidi

ph

Pahempidine silmus, pahempidi

PP

Töö parem pool

PHP

Töö pahem pool

õs

Õhksilmus. Lõng võetakse vardale tagantpoolt.

õhksilmus eestpoolt võtmisega Lõng võetakse vardale eestpoolt. Mõnes juhendis kasutatakse seda õhksilmust,
et järgmisel real kootav parempidine silmus kalduks soovitud suunda.
parempidine kude
ringsena kududes

Koo parempidi.

parempidine kude
edasi-tagasi kududes

Koo paremal pool parempidi ja pahemal pool pahempidi.

ripskude
edasi-tagasi kududes

Koo nii paremal kui ka pahemal pool parempidi.

2 pr kokku

Koo kaks silmust parempidi kokku.

2 ph kokku

Koo kaks silmust pahempidi kokku.

ütk

2 s ületõstmisega kokku. Tõsta üks silmus parempidivõttega paremale
vardale, koo üks silmus parempidi ja tõsta kudumata silmus üle kootud
silmuse. 2 s ületõstmisega kokkukudumise võid asendada ttk-kahandusega.

ttk

Tõsta, tõsta, koo (ingl ssk – slip, slip, knit). Tõsta kaks silmust ükshaaval
parempidise võttega paremale vardale, vii need tagasi vasemale vardale ja
koo silmused läbi tagumise lõnga kokku. Ttk-kahandamise võid asendada,
kududes 2 silmust ületõstmisega kokku.

*–*

Märkide vahel esitatud juhend kordub.
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tõsta 1 s kudumata

Kui juhendis ei ole eraldi välja toodud, kas silmus tõstetakse teisele vardale paremvõi pahempidise võttega, tõstetakse see üle parempidise võttega. Kannakoes
kandade puhul võid silmuse üle tõsta nii, et paned varda silmusesse suunaga
paremalt vasakule, nii tuleb silmusekett kaunim.

tõsta 1 s kudumata

Silmus tõstetakse paremale vardale nii, et lõnga hoitakse töö ees.

pahempidi

Parempidine silmus, parempidi

kannar-d

Kannaridade hulka arvestatakse ainult kannakoes r-d, kui juhendis ei ole öeldud
teisiti.

silmuse kasvatamine

Mõnes mudelis kasvatatakse kannalakka kududes silmus(eid); lihtsaim viis silmuse
kasvatamiseks on võtta eelmise rea kahe silmuse vahelt lõng ja kududa see parem-/
pahempidise keerdsilmusena.

varraste jaotus

Kõik sokid on kootud neljal sukavardal ja pea kõikide mudelite puhul on märgitud
ka silmuste jaotumine varrastel. Kui jaotumist ei ole antud, siis ei ole see oluline.
Mõnikord liiguvad silmused kahanduste ja kasvatuste pärast ühelt vardalt teisele,
mistõttu tuleb jälgida, et silmuste koguhulk püsiks õige.

varraste nummerdamine

1. ja 4. varras moodustavad soki tagaosa ning 2. ja 3. varras soki esiosa, kui ei ole
öeldud teisti.

jooniste lugemise suund

Jooniseid loetakse paremalt vasakule ja alt üles, kui ei ole öeldud teisiti.

kirjamine

Kirjamisel on soovitatav pikkade lõngajooksude puhul lõngadele iga mõne silmuse
järel keerd peale teha. Iga kootud varda järel võiks silmuseid veidi venitada ja
samal ajal ka kontrollida, et kude veniks.

kudumistihedus

Kudumistihedus on märgitud iga juhendi juures. Kui sa ei tea lõngaga oma kudumistihedust, soovitan kududa proovilapi, millest võid selle arvutada. Kui su kudumistihedus on suurem kui juhendis öeldud, tulevad väiksemad sokid ja vastupidi.

suuruse muutmine

Võid muuta soki suurust hõlpsasti, kui vahetad vardasuurust. Jämedamate
varrastega saad suuremad sokid ja peenemate varrastega väiksemad. Mõne mudeli
puhul on olemas ka eri suuruste juhendid või siis näpunäited suuruse muutmiseks.
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Sokkide kudumisel
kasutatud lõngad ja
nende alternatiivid
PEENIKESED
SOKILÕNGAD

KESKMISED
SOKILÕNGAD

PAKSUD
SOKILÕNGAD

4400–420 m = 100 g

2250–270 m = 100 g

200 m = 100 g

vardasoovitus 2,5

vardasoovitus 3

vardasoovitus 3,5

Novita Venla

Novita Nalle

Novita 7 veljestä

Louhittaren Luola Väinämöinen

Kaupunkilanka Rotvalli

Kaupunkilanka Kivijalka

Kaupunkilanka Keskitori

Gjestal Maija

Gjestal Janne

Drops Fabel

Teetee Pallas

Teetee Salla
Adlibris Socki

Opal 4ply

Vuorelma Veto

Austermann Step

Opal 6ply

Alize

Austermann Step 6

Regia 4ply

Regia 6ply
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11

12

13

kevad
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Sokkides „Elevil” võib ära tunda kevade esimesed soojad päevad, kui loodus
hakkab pärast talve tasapisi ärkama, ja kogeda kõditavaid mõtteid eesootavast
suvestki. Kaunis pitskudum kujutab esimesi, meelt ja nägu soojendavaid päiksekiiri. Neid sokke ei saa naeratamata jalga panna.

Elevil
Suurus: 38/39
Lõng: Novita Venla, 285 safran
Sukavardad: nr 2,5
Lõngakulu: 60 g
Kudumistihedus: 28 s ja 36 r / 10 cm

ENNE ALUSTAMIST

Juhendis on nii parema kui ka vasaku jala soki jaoks oma joonis, sokid kootakse
peegelpildis. Järgi parema jala soki puhul jooniseid A PAREM ja B PAREM ning
vasaku jala soki puhul jooniseid A VASAK ja B VASAK. Muidu käib juhend
mõlema soki kohta.
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