EESSÕNA: originaalõpetuse leiab http://www.knitty.com/ISSUEsummer06/PATTbaudelaire.html
Tõlgitud ei ole kogu tekst, vaid põhiosa. Samuti ei pidanud vajalikuks hakata iga rea juhendis
ümber toksima kõiki neid ingliskeelseid lühendeid. Antud on lühendite tõlked ja pole vast raske
meelde jätta, et K on parempidine silmus ja P vasakpidine jne.
Lisaks mainin, et tasub tähele panna, et muster on küllalt peenikese lõnga ja varraste 2-2,5 jaoks
(ikkagi 15 silma vardal). Kootud varbaotsast alustades 8-kujulise ülesloomisega
http://www.knitty.com/issuewinter02/FEATtiptoptoes.html (kerida allapoole - Figure-Eight Toe),
kannakiiluga ja lühendatud ridadega kannaga. Lõpetatud itaaliapärse maha"nõelumisega". Selle
kohta on juhend http://www.lanagrossa.com/service/stricktipps/stricktipp_italienischabketten.html
BAUDELAIRE SOKID.
Suurus S(M,L)
Koeproov: 32s/48r = 10x10cm parempidist kude

Knit/K- parempidi silmus
Purl/P - vasakpidi silmus
Yarn over - õhksilmus
1. kolmnurk - 2 silmust ületõstmisega kokku, tõsta uus silmus tagasi vasakule vardale, tõsta 2.
silmus vasakul vardal üle tagasitõstetud silmuse, tõsta silmus paremale vardale. Kalle jääb
paremale. (mina tegin sellel kohal 3 silmust ületõstmisega kokku kaldega vasakule)
2. kolmnurk - tõsta 1 silmus kudumata üle, koo 2 silmust parempidi kokku, tõsta kudumata
silmus üle selle silmuse. Kalle jääb vasakule. (mina tegin siin 3 parempdi kokku kaldega
paremale).
m1 - lisa silmus (tõsta 2 silmuse vaheline lõng vardale ja koo parempidine silmus tagumisest
aasast - nii tekib alla keerdsilmus ja ei jää auku kasvatuse kohale).
Varbaots:
Kasutades 8-kujulist ülesloomist (vaata originaalõpetuses antud linki), loo üles 16 silmust (8
kummalgi vardal). Kasuta 2 silmusemärkijat kummaski otsas, et eristada labaosa pealmist ja
alumist poolt (mina kasutasin vaid ühte, et märkida ära ringi algus).

Esimest ringi kududes, jaga silmused võrdselt 4 vardale.
Ring 1: [K1, m1, k6, m1, k1, aseta marker] 2 korda. ringil 20 s.
Ring 2: K kõik silmused.
Ring 3: [K1, m1, k kuni 1 silmus enne markerit, m1, k1] 2 korda. Lisandus 4 silmust.
Ring 4: K kõik silmused.
Korda viimast 2 ringi 9[10, 11] korda. 60[64, 68] silmust ringil.
(Tegelikult on point selles, et 1. ja 3. vardal lisad ühe silmuse peale esimest silmust ning 2. ja 4.
vardal lisad silmuse enne viimast silmust).
Laba:
Mustriosaks ettevalmistav ring:K2, p0[1, 1], k0[0, 1], p2, koo esimene mustririda (mis on k10, p2,
k10), p2, k0[0, 1], p0[1, 1], k2; k ringi lõpuni.
Esimesed 30[32, 34] silmust moodustavad labapealse, järgmised 30[32, 34] silmust tallaaluse.Võid
eraldada need pooled üksteisest silmusemarkeritega.
Järgmine ring: K2, p0[1, 1], k0[0, 1], p2, koo järgmine mustririda, p2, k0[0, 1], p0[1, 1], k2; k ringi
lõpuni.
Korda seda rida, kuni töö pikkus on 9[9, 10] cm lühem kui laba pikkus
Kannakiil:
Ring 1: Koo mustri järgi.
Ring 2: Koo mustriT kuni markerini (ehk 2. varda lõpuni), tõsta marker üle, m1, k markerini (ehk
4. varda lõpuni), m1. 2 silmust lisatud (3. ja 4 vardale ehk tallapoolele).
Korda neid kahte ringi 11 korda. 84[88, 92] ssilmust ringil (mina kordasin 7 korda, muidu tuli liiga
lai kand - 74 silmust ringil).
Koo mustriT 2.varda lõpuni ja jäta need 30[32, 34] silmust ootele. Kand kootakse edasi-tagasi
ülejäänud 54[56, 58] silmusega kahel vardal (minul siis 44 silmusega). Märgi ära, milline oli kootud
mustri viimane rida, sest jalaosa kootakse pärast sealt edasi (dadaah, loogiline ju!)
Kand:
Row = rida
RS = töö parem pool
WS = töö vasak pool
w&t: Mähi ja keera töö: Too lõng töö ette kahe varda (ja silmuse) vahelt, tõsta järgmine silmus üle
paremale vardale, vii lõng töö taha, tõsta silmus tagasi vasakule vardale, keera töö ringi ja koo
tagasirida.
Sl 1 = tõsta 1 silmus kudumata paremale vardale.
Row 1 [RS]: K41[43, 45], w&t. (mina kudusin siis mitte 41, vaid 36 silma. Valem = 28silmust +
kannakiilul ühel pool juurdekasvatatud silmuste arv (minul 7) + 1 silmus. Edasi vastavalt
õpetusele.)
Row 2 [WS]: P28[30, 32], w&t.
Row 3 [RS]: K27[29, 31], w&t.
Row 4 [WS]: P26[28, 30], w&t.
Row 5 [RS]: K25[27, 29], w&t.
Row 6 [WS]: P24[26, 28], w&t.
Row 7 [RS]: K23[25, 27], w&t.
Row 8 [WS]: P22[24, 26], w&t.
Row 9 [RS]: K21[23, 25], w&t.
Row 10 [WS]: P20[22, 24], w&t.
Row 11 [RS]: K19[21, 23], w&t.

Row 12 [WS]: P18[20, 22], w&t.
Row 13 [RS]: K17[19, 21], w&t.
Row 14 [WS]: P16[18, 20], w&t.
Row 15 [RS]: K15[17, 19], w&t.
Row 16 [WS]: P14[16, 18], w&t.
Row 17 [RS]: K13[15, 17], w&t.
Row 18 [WS]: P12[14, 16], w&t.
Row 19 [RS]: K11[13, 15], w&t.
Ainult suurus L koob siit edasi:
Row 20 [WS]: P14, w&t.
Row 21 [RS]: K13, w&t.
Row 22 [WS]: P12, w&t.
Row 23 [RS]: K11, w&t.
Kõik suurused:
Järgmine rida [WS]: P11[13, 11]; p järgmised 8[8, 10] silmust (need, mis said mähitud), korjates
üles ka silmust ümbritseva lõngajooksu ja kududes selle vasakpidiselt silmusega koos läbi; korja
üles järgmine silmust ümbritsev lõngajooks, aseta see vasakule vardale ja koo 3 vasakpidi kokku
(need kolm on lõngajooks, mille üles korjasid, silmus, mida ta ümbritses ja sellest järgmine (juba
mähkimata) silmus). Keera töö ringi (ära enam mähi midagi).
Järgmine rida [RS]: Sl 1, k19[21, 21]; k järgmised 9[9, 11] silmust, korjates üles ka silmust
ümbritseva lõngajooksu ja kududes selle parempidiselt silmusega koos läbi; korja üles järgmise
silmuse ümber mähitud lõngajooks ja aseta vasakule vardale, koo 3 silmust ületõstmisega parempidi
kokku (vardale tõstetud lõngajooks, silmus, mida ta ümbritses ja sellest järgmine (mähkimata)
silmus) Keera töö ringi (ära enam mähi midagi).
Järgmine rida [WS]: Sl 1, p28[30, 32], 2 parempidi kokku. Keera töö.
Järgmine rida [RS]: Sl 1, k28[30, 32], 2 ületõstmisega kokku. Keera töö.
Korda seda kahte rida kuni kõik järgnevad silmused on kokku kootud ja varrastele jääb 30[32, 34]
silmust.
Sääreosa:
C4B: tõsta 2 silmust töö taha, koo järgnevad 2 silmust parempidi, koo töö taha tõstetud silmused
parempidi (palmik keeruga paremale).
C4F: tõsta 2 silmust töö ette, koo järgmised 2 silmust parempidi, koo töö ette tõstetud silmused
parempidi (palmik keeruga vasakule)
Edasi kootakse jälle ringselt 60[64, 68] silmusega, aga ringi algus nihkub 2 silmuse võrra vasakule:
Nihutamise ring: K2, aseta marker siia - see on uue ringi algus (mina kudusin need 2 silmust 4.
vardale); [p0[1, 1], k0[0, 1], p2, koo poolelijäänud mustrist järgmine rida, p2, k0[0, 1], p0[1, 1], k4]
2 korda (st et ka sääre taga hakkab olema muster)
Ring 1: P0[1, 1], k0[0, 1], p2, koo järgmine mustririda, p2, k0[0, 1], p0[1, 1], C4B, p0[1, 1], k0[0,
1], p2, koo järgmine mustririda, p2, k0[0, 1], p0[1, 1], C4F.
Ringid 2-4: [P0[1, 1], k0[0, 1], p2, koo järgmine mustririda, p2, k0[0, 1], p0[1, 1], k4] 2 korda.
Korda rida 1-4 13 korda või kuni sokisäär on 2,5cm lühem soovitsu pikkusest.
Koo 1:1 soonik.
Lõpeta nõelaga (itaaliapärane kokkuvõtmine).
PS. Õpetuses on antud ka juhis kõrgele jalale (või on see jämedamale säärele, ma ei teagi), aga seda
ma ei tõlkinud ;) Kui on vajadust, eks siis saab ka selle, kuigi ise pole seda läbi kudunud.

