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Disain: Guðbjörg Halldórsdóttir 

Tekst: Guðný Ingibjörg Jónsdóttir  

 

Lõng: Dale baby ull, 100 gr 

Tikandi lõng: DMC broder Médicis 

Vardad: sukavardad 2 mm 

Suurus: laius 10,5 cm, pikkus 24,5 cm 

Koetihedus: 10 silmust = 3 cm, 10 rida = 2,2 cm. 

 

Juhend: 

Vasakule kahandamine: tõsta parempidise võttega kaks silmust parempoolsele vardale, tõsta 

need tagasi vasakpoolsele vardale ja koo kokku.  

Paremale kahandamine: koo kaks silmust kokku. 

Vasakule kasvatamine: võta eest poolt vasakule vardale silmuste vaheline lõng, koo tõstetud 

lõnga sisse tagant poolt uus silmus (koo rea tagant uus silmus). 

Paremale kasvatamine: võta tagant poolt vasakule vardale silmuste vaheline lõng, koo 

tõstetud lõnga sisse eest poolt uus silmus (koo rea eest uus silmus). 

 

Kn1= üks parempidine silmus 

P1= üks pahempidine silmus 

 



Tikand: ristpiste 

 

Randmel algab tikand neljandast reast. 

Käeseljal algab tikand 2,5 cm randme lõpust kõrgemal. 

Tikand pöidlal algab 2 cm randme lõpust. 

 

Parem kinnas 

Loo neljale vardale 68 silmust, 17 silmust igale vardale. 

Koo kolm ringi 1 parempidi, 1 pahempidi. 

Järgmised 23 ringi koo nii: esimene ja teine varras koo parempidi, kolmas ja neljas varras 1 

parempidi, üks pahempidi.  

Järgmised kaks ringi 1 parempidi, üks pahempidi kõigil varrastel. 

Koo kaks ringi ja kasvata käeseljal üks silmus. Märgi keskmine silmus tikandi keskpaigaks. 

 

Pöidla kasvatamine 

Koo esimene ja teine varras. 

Kolmandal vardal koo 2 silmust, kasvata vasakule, koo kolm silmust (pöidla keskpaik), 

kasvata paremale, koo 12 silmust. 

Järgi skeemi ja koo 3 ringi, siis tee järgmine kasvatamine. Vasakule kasvatamine toimub alati 

peale kahte silmust, paremale kasvatamine alati siis, kui vardale on jäänud 12 silmust. 

 

Kui on kasvatatud 15 silmust, tõsta need abilõngale ja loo juurde 8 uut silmust. Nüüd on 

kolmandal vardal 22 silmust. Koo neli ringi. 

 

Kahandamine pöidlaava juures  

Koo esimene ja teine varras. Kolmandal vardal koo kolm silmust, kahanda vasakule, koo 

kaks, kahanda paremale. Koo ringi lõpuni. 

Koo üks ring. 

 

Järgmisel ringil koo esimene ja teine varras. Kolmandal vardal koo kolm silmust, kahanda 

vasakule, kahanda paremale. Koo ringi lõpuni.  

 

Koo üks ring. Koo esimene ja teine varras. Kolmandal vardal koo kolm silmust, kahanda 

vasakule, koo ringi lõpuni. Nüüd on kolmandal vardal jälle 17 silmust. 

Koo 9 cm ja alusta siis tipu kahandamist. 

 

Kahandamine 

Esimesel vardal kahanda varda alguses vasakule. Teisel vardal kahanda varda lõpus paremale. 

Kolmandal vardal kahanda nagu esimesel ja neljandal nagu teisel.  

 

Koo kahe esimese kahandamise vahel kaks ringi. Peale kolmandat kahandamist koo üks ring. 

Peale seda kahanda igal ringil kuni on alles jäänud 8 silmust. Katkesta lõng ja tõmba lõngaots 

läbi silmuste. 

 

Vasak kinnas 

Loo neljale vardale 68 silmust, 17 silmust igale vardale. 

Koo kolm ringi 1 parempidi, 1 pahempidi. 

Järgmised 23 ringi koo nii: esimene ja teine varras koo 1 parempidi, 1 pahempidi. Kolmas ja 

neljas varras koo parempidi.  

Järgmised kaks ringi kõik vardad 1 parempidi, üks pahempidi. 



Koo kaks ringi ja kasvata käeseljal üks silmus. Märgi keskmine silmus tikandi keskpaigaks. 

 

Pöidla kasvatamine 

Koo esimene varras. Teisel vardal koo 12 silmust, kasvata vasakule, koo kolm silmust (pöidla 

keskpaik), kasvata paremale, koo 2 silmust. Koo ringi lõpuni. 

 

Järgi skeemi ja koo 3 ringi, siis tee järgmine kasvatamine. Vasakule kasvatamine toimub alati 

peale 12 silmuse kudumist, paremale kasvatamine alati siis, kui vardale on jäänud 2 silmust. 

 

Kui on kasvatatud 15 silmust, tõsta need abilõngale ja loo juurde 8 uut silmust.  

Nüüd on teisel vardal 22 silmust.  

Koo neli ringi. 

 

Kahandamine pöidlaava juures  

Koo esimene varras.  Teisel vardal koo 12 silmust, kahanda vasakule, koo kaks, kahanda 

paremale. Koo ringi lõpuni. 

Koo üks ring. 

 

Järgmisel ringil koo esimene varras. Teisel vardal koo 12 silmust, kahanda vasakule, kahanda 

paremale. Koo ringi lõpuni.  

 

Järgmisel ringil koo esimene varras. Teisel vardal koo 12 silmust, kahanda vasakule, kahanda 

paremale. Koo ringi lõpuni. Nüüd on teisel vardal jälle 17 silmust.  

 

Koo 9 cm ja alusta siis tipu kahandamist. 

 

Kahandamine 

Esimesel vardal kahanda varda alguses vasakule. Teisel vardal kahanda varda lõpus paremale. 

Kolmandal vardal kahanda nagu esimesel ja neljandal nagu teisel.  

 

Koo kahe esimese kahandamise vahel kaks ringi. Peale kolmandat kahandamist koo üks ring. 

Peale seda kahanda igal ringil kuni on alles jäänud 8 silmust. Katkesta lõng ja tõmba lõngaots 

läbi silmuste. 

 

Pöial 

Jaga abilõnga peal olevad 15 silmust kahele vardale. 

Alusta kudumist peopesa poolt. Korja vardale 10 silmust, üks mõlemalt poolt servast ja 8 

juured loodud silmust. Kokku 25 silmust.  

Koo 5 cm enne kahandamise algust. 

Kahanda iga ringiga ühtlaselt neli silmust, kuni on alles jäänud neli silmust. Katkesta lõng ja 

tõmba lõngaots läbi silmuste.  
 


