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Haapsalu salli õpituba:
Kestvus 5 tundi
Sihtgrupp: Eelneva kudumiskogemusega huviline
Koolituse käigus saab osaleja ülevaate Haapsalu salli kudumise ajaloost; tutvustatakse salli
kudumiseks vajalikke materjale ja töövahendeid; õpitakse ja rakendatakse Haapsalu sallile
iseloomulikke töövõtteid; omandatakse pitsilise koekirja lugemisoskus; arvutatakse Haapsalu
salli äärepitsi silmused ja tutvutakse pitsi külgeõmblemise tehnoloogiaga.
Praktiline töö hõlmab mustri lugemist ja silmuste arvutamist, salli keskosa ülimini variandi
kudumist; äärepitsi silmuste arvutamist, kudumist ja külgeõmblemist.
Tulem: õpitoa läbinu oskab Haapsalu salli üles luua ja lõpetada, silmuste arvu arvutada,
mustrit lugeda ja pitsilist koekirja kududa. Õpitoa lõpuks valmib minisalli keskosa ja äärepitsi
riba.
Materjalikulu 2 eurot sisaldab kursusel kasutatavat lõnga ja õppematerjali kursusel käsitletud
teemade kohta. Soovi korral võib kasutada ka enda lõnga. Osalejatel võtta kaasa vardad nr 33,5 ja üks varras nr. 4,5-5.
Erinevate kindarandmete kudumise õpituba:
(lapiline, valelapiline, sakiline (võngeline) kindaranne, diagonaalsoonikud)
Kestvus 5 tundi
Sihtgrupp: Eelneva kudumiskogemusega huviline
Koolituse käigus saab osaleja ülevaate lapilistest, valelapilistest ja sakilistest (võngelistest)
kindarandmetest. Põhitähelepanu on lapilisel kudumisel. Omandab „vasaku käega“
kudumisoskuse. Oskab kududa lapilist kindarannet. Oskab lugeda ja kududa valelapilist

koekirja nii kaldega vasakule kui paremale. Oskab lugeda ja kududa sakilise randme koekirja.
Pikema koolituse puhul saab lisada ka diagonaalsoonikud ja võngelise kindarandme.
Tulem: Praktilise töö käigus valmib 2-4 lapiringi, millest edasi saab iga osaleja kududa omal
soovil kindapaari või randmesoojendajad, ka sokk pole välistatud. Valmivad tööproovid
valelapilise ja sakilise kindarandme jaoks.
Koolitusel osaleja saab töölehe kursusel läbitavatest teemadest. Osalejatel kaasa vähemalt
kaks, soovitavalt rohkem eri värvi sobivas jämeduses kindalõnga ja lõngale vastavad
sukavardad. Vardaid võiks kaasas olla kolm komplekti, et saaks kududa kolm-neli erinevat
tööproovi. Lisaks veel kaks varrast „vasaku käega tagasikudumise“ harjutamiseks.
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