
KAINUU VÄRVIKÜLLASED LILLEKINDAD 

SOOME 

 

 
 

Disain: traditsiooniline muster 

Juhend: Taito Pirkanmaa 

Suurus: suured naistekindad 

Lõng: Taito Pirkanmaa Paksu Pirkkalanka 285 x 2 (100 % WO, 100 g = 170 m)  

- tumesinine (221) 100 g  

- roheline (310) 50 g  

- tumeroheline (308) 50 g  

- heleroheline (111) 50 g 

- türkiissinine (224) 50 g  

- oranž (315) 20 g  

- lilla (326) 20 g  

- heleoranž (105) 20 g  

- punane (204) 20 g  

 

Vardad: 21⁄2 mm või 3 mm sukavardad (antud koetiheduse saavutamiseks).  

Koetihedus: 10 cm = 29 silmust, 27 ringi. Kontrolli koetihedust ja vajadusel vaheta vardaid. 

Kui soovid suuremaid kindaid, kasuta suuremaid vardaid.  

 

Juhend: 

Loo varrastele põhivärviga 56 silmust. Koo 1 ring.  

Järgmiseks koo punutis (vt jooniselt värve). Üks punutis valmib kahe ringiga. 1. ring koo kahe 

värviga pahempidises koes. Koo 1 pahempidi rohelise lõngaga, jäta lõng töö esiküljele. Koo 1 

pahempidi oranžiga, jäta lõng töö esiküljele. Tõsta roheline lõng üle oranži lõnga ja koo 1 

pahempidi rohelisega. Tõsta oranž lõng üle rohelise lõnga ja koo 1 pahempidi oranžiga. Jätka 



sel viisil ringi lõpuni. 2. ring koo põhivärviga lõpuni. Korda neid 2 ringi joonisel toodud 

värvidega. Jäta umbes 7 cm punutise lõngaotstest töö paremale poolele. 

Koo joonise järgi 32 ringi. Pöidla jaoks tõsta 9 silmust abilõngale. Loo vardale uued silmused 

ja koo 28 ringi värvimustrit.  

Alusta kahandamist igal ringil. 1. ja 3. vardal: koo 1, kahanda 2 ületõstmisega kokku, koo 

varda lõpuni. 2. aj 4. vardal: koo kuni viimase 3 silmuseni, koo 2 kokku, koo 1. Kui jäänud on 

4 silmust, katkesta lõng ja tõmba läbi allesjäänud silmuste.  

Pöial: Tõsta silmused abilõngalt vardale. Korja vardale silmused juurdeloodud silmuste 

servalt ja mõlemalt küljelt = 19-21 silmust. Jaota silmused kolmele vardale ja koo 

värvimustrit (peopesa) 5 cm. Seejärel kahanda iga varda lõpus (koo 2 kokku) igal ringil. Kui 

on jäänud 3 silmust, katkesta lõng ja tõmba läbi allesjäänus silmuste. 

Koo teine kinnas peegelpildis. 

 

Viimistlus: 

Tee punutise 7 cm lõngaotstest tutid. Peida lõngaotsad. Auruta õrnalt. 

 

Hooldus: 

Käsipesu leiges 30kraadises vees pehme seebiga, õrnalt pigistades. Veetemperatuuri 

kõikumine ja tugev harjamine mõjub viltivalt. Vormi niiskena ja kuivata tasapinnal õhurikkas 

kohas. Auruta õrnalt. 

Vt mustrijoonis. 

 

Värvide selgitused mustril: 

Tummasininen = 221 tumesinine  

Vihreä = 310 roheline 

Kirkasvihreä = 111 heleroheline  

Tummanvihreä = 308 tumeroheline  

Sinivihreä = 224 türkiissinine  

Oranssi = 315 oranž  

Vaalea oranssi = 105 heleoranž  

Violetti = 326 lilla  

Punainen = 204 punane 

 

Kierrereuna – Randmeosa punutis 

Peukalo - pöial 
 


