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Spring Ecstasy by Tiina Kuu 

Suurus 

Naiste keskmine 

Lõng 

Handu Thick Basic Sock (75% villa, 25% nailon; 
100g / 280m) - 100 g 

Vardad 

2,75 mm sukavardad või vähemalt 80 cm pikkune 
ringvarras (juhised on antud ringvardal 
kudumiseks) 

Koetihedus 

26 silmust x 34 rida = 10 x 10 cm parempidises koes 

Lisad 

Soovi korral palmikuvarras, kuigi soovitatav on 
ilma selle abita kududa. 

Enne alustamist 

Loe juhend enne alustamist hoolikalt läbi ja vajadusel õpi lisaks Judy silmuste loomise 
meetodit (Judy's magic cast on), lühendatud ridu peidetud pöördekohtadega (short rows 
with shadow wraps), palmikute kudumist ilma palmikuvardata (cabling without a cable 
needle) ja nõela abil silmuste mahakudumist (Elisabeth Zimmerman's sewn bind off).  

Lühendatud ridade kudumist on kirjeldatud ka nippide rubriigis juhendi lõpus. 

 

Sokid 

Varbaots ja jalalaba 

Loo Judy meetodit kasutades varrastele kokku 18 silmust (= 9 mõlemale vardale).  

Koo parempidiselt üks ring ja siis koo järgmiselt: 

1. varras, jala pealmine osa: koo vastavalt skeemile A1 (parem sokk) või A2 (vasak sokk) 

2. varras, tald: ringidel 1-4, 6, 8, 10, 12 ja 14 koo 1 pr, K1V, pr viimase silmuseni, K1P, 1 pr. 
Ringidel 5, 7, 9, 11 ja 13 koo kõik silmused parempidises oes. 

Kui kootud on 14 ringi, on varrastel kokku 54 silmust. 

Edasi koo kõik 2. varda (= talla) silmused parempidi.  

1. varda (= jala pealmine osa) silmused koo edasi skeemi A1 või A2 järgi, kuni kootud on 
skeemi 45. rida. Pärast seda korda vastava skeemi ridu 30-45, kuni teistmoodi pole öeldud. 

Koo sedasi, kuni töö on umbes 8,5 cm lühem soovitud jalalaba pikkusest. 
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Kand 

Koo 1. varda silmused edasi nagu eelnevalt juhendatud. Koo 2 pr ja tõsta need silmused ka 
1. vardale, samuti tõsta 1. vardale 2. varda 2 viimast silmust. 

Kannalakk kootakse 2. vardale jäänud 23 silmusel. Koo edasi-tagasi parempidises koes kokku 
22 rida nii, et iga rea (v.a esimese) esimese silmuse tõstad kudumata). 

Kanna põhi kootakse lühendatud ridade abil (täpne kirjeldus PP ja PH ridadel kootavate 
silmusepaaride kohta on juhendi lõpus Nipid rubriigis). 

Koo kanna põhi järgmiselt: 

1. rida (PP): t 1, 20 pr, koo PP lühendatud rea silmusepaar, pööra tööd. 

2. rida (PH), 19 ph, koo PH lühendatud rea silmusepaar, pööra tööd. 

3. rida (PP): 18 pr, koo PP lühendatud rea silmusepaar, pööra tööd. 

4. rida (PH), 17 ph, koo PH lühendatud rea silmusepaar, pööra tööd. 

Koo sellise loogika järgi edasi, kuni mõlemas servas on 1 ääresilmus ja 6 lühendatus rea 
silmusepaari ning 9 parempidise koe silmust nende keskel ja viimane rida oli PH rida. 

Pööra tööd ja jätka kudumist ringselt järgmiselt: 

9 pr, koo iga lühendatud rea silmusepaar omavahel kokku (= 6 pr), pr ääresilmus, korja 
kannalaka vasakult servalt 2. vardale 11 silmust; koo 1. varda silmused järgmiselt: 2 pr, 
skeem A1 või A2, 2 pr; korja vardale kannalaka paremalt servalt 11 silmust, pr kannapõhja 
ääresilmus, koo omavahel kokku lühendatud ridade silmusepaaris (= 6 pr), 16 pr. 

Koo 2. varda viimased 11 silmust (korjati vardale kannalaka vasakult servalt) järgmiselt: 2 ph, 
1 ks, 2 ph, 1 ks, 5 pr. 

Kontrolli, et 2. vardal oleks 45 silmust ja olenevalt viimati kootud skeemi A1 või A2 reast, 31 
või 33 silmust 1. vardal. 

Jätka 1. vardal skeemide järgi kudumist. 

2. varda silmused koo järgmiselt: 

Paaritud ringid: koo skeemi B silmused 1-11, ttk, pr kuni kudumata on 13 silmust, 2 pr 
kokku, koo skeemi B silmused 13-23. 

Paaris read: koo skeemi B silmused 1-11, pr kuni kudumata on 11 silmust, koo skeemi B 
silmused 13-23. 

Skeemi B esimest 5 rida korratakse kokku 4 korda (= read 1-20). Nende ridade silmus nr 12 
(märgitud halliga) märgib kanna tagumise osa kiilukujulist joont ja see kootakse nagu üleval 
kirjeldatud (ehk sinna kootakse paaritutel ringidel kahandused). 

Kui 2.vardal on alles 25 silmust ja viimati sai kootud skeemi B rida 20, alusta sääreosa 
kudumist. 
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Sääreosa 

1. varras: jätka eelnevate juhiste järgi kudumist 

2. varras: alustades reast 21, koo skeemi B järgi selle lõpuni. Kui skeem B on kootud, koo kõik 
silmused parempidiselt. 

Kui sokk kaalub maksimaalselt 43 grammi ja viimane rida oli skeemi A1 / A2 rida 37 või 45, 
lõpeta palmikute kudumine enne sääre serva järgmiselt: 

Kui viimane kootud rida oli skeemi A1 / A2 rida 45, koo 1. vardal skeemi A1 / A2 read 46-51. 
Koo 2.varda silmused parempidiselt. 

Kui viimane kootud rida oli skeemi A1 / A2 rida 37, koo skeemi A1 lõpetamiseks skeemi A2 
read 46-51 ja skeemi A2 lõpetamiseks koo skeemi A1 read 46-51.  

Pärast skeemi A1 / A2 51. rea kudumist 1. vardal, koo ring lõpuni ja seejärel koo 1 ks / 2 ph 
soonikut 10 ringi või kuni sääreosa on soovitud pikkusega (või on lõng kohe otsa saamas). 

Koo silmused maha, kasutades Elisabeth Zimmerman'i nõela abil silmuste mahakudumise 
meetodit või mõnda muud meelepärast venivat meetodit. 

Peida otsad ja soovi korral vormi märjalt. 

 

Nipid 

Lühendatud ridade kudumine peidetud lõngakeerdude meetodil 

PP: tõsta vardale ja koo parempidiselt järgmise kudumata silmuse all olev silmus ja tõsta see 
kootud silmus vasakule vardale nii, et lõng on töö taga. 

PH: hoides lõnga töö ees, tõsta järgmine silmus pahempidise võttega kudumata paremale 
vardale. Tõsta vasaku vardaga kudumata tõstetud silmuse all olev silmus vardale ja koo 
pahempidi. Tõsta see kootud silmus ja ka kudumata silmus tagasi vasakule vardale.  

Vaata sama õpetust ka lingilt: http://www.socktopus.co.uk/2011/02/short-rows-shadow-wraps/  
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Skeemid 

Skeem A1, parem sokk 
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Skeem A2, vasak sokk 
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Skeem B 

 

 

 


