Annis
Autor Susanna IC
Raskustase: pikantne
Ma armastan kolmnurkseid rätte,
kuid vahel on neid raske paigal hoida
ilma rinnanõelata.
Ma olen katsetanud erinevate
kujudega rättidega, mida saaks
lihtsalt siduda nagu salli või millel
oleks pikemad otsad mis kaunilt
õlgadelt alla langeks. Annise
iseloomulik poolkuu kuju annab võimalusi seda mitmetel viisidel siduda ja ümber võtta, tehes
sellest rätist väga mitmekülgse aksessuaari.
Rätike on kootud ühes tükis, alustades pitsi välisservast ja salli kitsas kaarjas kuju on loodud
lühendatud ridadega kududes.
Pitsi ja tavalise parempidise koe huvitav kombinatsioon teeb Annisest huvitava ja kiire projekti.
Valmiseseme mõõdud (pärast venitamist): laius ~41 cm; pikkus ~142 cm
Vahendid:
Lõng: Miss Babs “Yet” Lace [65% Merino Wool, 35% Tussah Silk; 400yd/365m per 65g skein];
värv: Frog Belly; 1 tokk
Vardad (iga kuduja „käekiri“ on unikaalne, vali vardasuurus, mis annab sulle allpool viidatud
koetiheduse):
üks 5mm ringvarras pikkusega vähemalt 80 cm;
üks 6 mm ringvarras pikkusega vähemalt 80 cm (kasutatakse vaid silmade loomisel).
Lisaks: sukanõel ja roostevabad nööpnõelad.
Koetihedus kasutades pisemaid vardaid (peale venitust):
15 silma/ 22 rida parempidist kudet = 10 cm.
Mustri märkmed:
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paremal real parempidi, pahemal real pahempidisel
2 parempidi kokku
2 ületõstmisega kokku
Võta 2 järgnevat silma koos parempidise võttega vasakult vardalt paremale vardale
(justkui hakkaks neid kokku kuduma), koo järgnev silm, tõsta 2 paremale vardale tõstetut
koos üle just kootud silma.
mustri kordus
libista pahempidise võttega paremale vardale
õhksilm
Nupp on moodustatud kahe rea jooksul.
Parempidisel real ühest silmast kood välja seitse silma: parempidine silm (edaspidi PAR),
õhksilm (edaspidi Õ), PAR, Õ, PAR, Õ, PAR.
Pahempidisel real kood need seitse silma pahempidi kokku.
parandus mustris (varasemas versioonis oli siin viga)

Juhised:
Kasutades suuremaid vardaid loo
lõdvalt üles 363 silma. Suuremaid
vardaid on kasutatud vaid silmade
ülesloomiseks, et saavutada veniv
serv. Kasutades pisemaid vardaid
koo läbi mustri read 1 - 18,
väljatoodud osa tuleb korrata 29
korda igal real.
Kui mustri osa on kootud peab
varrastel olema 243 silma.
Lühendatud read:
(märkus „pöördepunkt“ märgib
kohta kus varasemat lühendatud rida
kududes tööd pöörati)
Rida 1 (töö parem pool): libista
esimene silm kudumata, koo PAR 125 silma, keera töö.
Rida 2 (pahem pool): koo 9 PAH , keera töö.
Rida 3 (parem pool): koo 8 PAR, \ , koo 3 PAR, keera töö.
Rida 4 (pahem pool): koo 11 PAH, 2 PAH kokku, koo 3 PAH, keera töö.
Rida 5 (parem pool): koo PAR kuni jääb 1 silm pöördepunktini, \ , koo 3 PAR, keera töö.
Rida 6 (pahem pool): koo PAH kuni jääb 1 silm pöördepunktini, 2 PAH kokku, koo 3 PAH, keera
töö.
Korda ridu 5-6 veel 27 korda (peab jääma 185 silma); mõlemas servas jääb 1 silm mida ei kasutata.
Järgmine rida (parem pool): koo kuni viimase kahe silmani PAR, / .
Mahakudumise rida (pahem pool): [koo 2 PAH kokku, libista saadud silm tagasi vasakule vardale]
korda kuni kõik silmad on maha kootud.
Lõpetamine: peida otsad.
Venita rätt antud mõõtudesse, kinnitades
kõigepealt otsad, siis keskpunkti ning
seejärel kõik pitsi ülejäänud sakid. Lase
täiesti kuivada enne nööpnõelte
eemaldamist.

