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Sokid, kindad, mütsid Novita lõngadest 
 
Siin toodud kudumisjuhised on kirjutatud Novita lõngadele. Kõik allpool toodud lõngad on saadaval  
käsitöökaupu müüvast internetipoest www.hobipunkt.ee. 
Õiges mõõdus kudumi saamiseks kontrolli oma kudumistihedust tööproovil. Loo vardale 20 silmust ja 
koo 20-30 rida. Koo silmused maha, tee tööproov märjaks ja lase tasasel alusel kuivada. Mõõda mitu 
silmust mahub kümnele sentimeetrile. Kui 10 sentimeetrile mahub rohkem silmuseid kui soovitustest 
antud,  tee uus tööproov peenemate varrastega. Kui 10 sentimeetrile mahub vähem silmuseid, siis on 
sinu kudumistihedus soovituslikust hõredam ning kasutusele võiks võtta peenemad vardad. 
Kasutades etteantud juhiseid teise kudumistihedusega on tulemuseks erinevas mõõdus kudumid. 
Tabelitest õige silmuste arvu leidmiseks vali veerust sobiv suurus ning reast kasutatav lõng. Korrektne 
silmuste arv on toodud nende ristumiskohas. Kui on toodud vaid üks rida sobib see kõigi lõngade 
puhul. Siin toodud kudumistihedused on soovituslikust veidi tihedamad, kuna tihe sokk või kinnas 
peab paremini vastu kulumisele ja külmale. 
 
Antud materjalides on kudumitele arvestatud järgmised kudumistihedused: 
Kudumistihedus parempidi koes (silmuste arv 10 cm-l) 
Novita 7 Veljestä 21 silmust varrastel 3,5-4 mm (mütsi puhul on kasutatud tihedust 20 
silmust/10 cm, et see liiga jäik ei jääks) 
Novita Nalle või Novita Luxus Alpaca 24 silmust varrastel 3-3,5 mm 
Novita Isoveli ja Novita Puro 17 silmust 5 mm varrastel 
 
Juhendmaterjal on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Kõik küsimused ja kommentaarid 
helen@hobipunkt.ee. 
 

Müts 
Selle juhise järgi kootud müts on kahara pealaega. Mütsi kudumiseks arvesta lõngakuluks umbes 50 
grammi Nalle või Alpaca  lõnga. Isoveli ja Puro lõnga kulub täiskasvanu mütsile 75-100 g.  
Mütsi kudumist alustatakse alläärest ja kootakse ringselt sukavarrastel või 40-60 cm pikkustel 
ringvarrastel.  
 
Mütsi mõõdutabel 
Suurus 
(peaümbermõõt) 

38 42 47 51 54 58 60 

Vanus 
(orienteeruv) 

0-6 kuud 6-18 
kuud 

1,5 – 4 
aastat 

5-10 a 11-16 a naine mees 

 
Loo üles sobiv arv silmuseid vastavalt lõngale ja soovitavale peaümbermõõdule 
Suurus 
Lõng 

38 42 47 51 54 58 60 

Nalle 
Alpaca 

90 100 110 120 128 138 144 

7 veljestä 74 82 92 100 104 114 120 
Isoveli  
Puro 

64 70 78 85 90 98 102 

 
Koo soonikkoes serv. Tihedama serva saamiseks võib selle kududa 0,5 mm peenemate varrastega 
kui mütsi põhiosa. 1:1 soonik tõmbub samuti tihedamalt kokku kui 2:2 soonik. 
Suurus 
(peaümbermõõt) 

38 42 47 51 54 58 60 

Soonikkoes serva 
pikkus  

2 cm 2,5 cm 4 cm 5 cm 6 cm 6 cm 6 cm 
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Jätka parempidises koes kuni mütsi kõrgus alläärest on  
Suurus 
(peaümbermõõt) 

38 42 47 51 54 58 60 

Mütsi kõrgus 12 cm 13 cm 16 cm 18 cm 21 cm 23 cm 24 cm 
 
Alusta kahandamistega. Koo 1 parempidi, kaks parempidi kokku vaheldumisi rea lõpuni. Nalle ja 
Alpaca lõngaga koo vahele üks parempidine rida. Koo veel üks kahandusrida üks parempidi, kaks 
parempidi kokku. Jätka ringselt kududes kogu aeg kaks parempidi kokku kuni silmuste arv on 
kahanenud 6-8 silmuseni. Tõmba lõng läbi silmuste ja peaida töö sisse. Soovi korral kinnita pealaele 
tutt. 

Sokid 
 
Sokkide lõngakuluks arvesta:  
Tico-Tico: Üks tokk väikese lapse sokile, suurematele suurustele 
kaks tokki. 
Nalle:  Naisterahva sokkidele kulub üks tokk ehk sada grammi, 
meeste sokkidele peab rohkem arvestama 
7 veljestä: Ühest 150-grammisest tokist saab kududa ka meeste nr 
46 mõõdus sokid. 
 
Sokkide mõõdutabel 
 
kinga 
suurusnumber 

jalalaba 
ümbermõõt  

talla pikkus 
enne 
kahandamist

talla 
pikkus 

22 16 cm 12 cm 15 cm 
26 18 cm 13 cm 17 cm 
30 20 cm 15 cm 20 cm 
34 22 cm 17 cm 22 cm 
38 24 cm 20 cm 25 cm 
42 26 cm 22 cm 28 cm 
46 28 cm 25 cm 31 cm 
 
 Loo üles sobiv arv silmuseid  vastavalt lõnga jämedusele ja soki suurusele 
Suurus 
Lõng 

22 26 30 34 38 42 46 

Tico-tico 44 48 52 56 60 64 72 
Nalle 40 44 48 52 56 60 64 
7 Veljestä 32 36 40 44 48 52 56 
Jaga silmused neljale vardale ja koo sääreosa ringselt soonikkoes kuni sääreosa pikkus  on  
Suurus 
 

22 26 30 34 38 42 46 

Pikkus cm 11 12 12 13 14 15 16 
Koo veel 4 rida parempidises koes, seejärel alusta kannalapi kudumist. Koo esimese ja neljanda 
varda silmused ühele vardale ja koo edasi-tagasi poolpatentkoes (parempidine rida: 1 silmus 
parempidi, 1 silmus kudumata, lõngajooks jääb vardale, tagasireal koo kõik silmused pahempidi 
kududes lõngajooksud silmustega kokku) Kannalapi servad jäävad silmuselised.  
Kannalapi silmuste arv on: 
Suurus 
Lõng 

22 26 30 34 38 42 46 

Tico-tico 22 24 26 28 30 32 36 
Nalle 20 22 24 26 28 30 32 
7 Veljestä 16 18 20 22 24 26 28 
 
Kannalapi ridade arv = kannalapi silmuste arv. 
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Kannapõhja kudumiseks jaga silmused mõtteliselt kolmeks osaks: 
Suurus 
Lõng 

22 26 30 34 38 42 46 

Tico-tico 7+8+7 8+8+8 8+10+8 9+10+9 8+10+8 10+12+10 12+12+12 
Nalle 6+8+6 7+8+7 8+8+8 8+10+8 9+10+9 10+10+10 10+12+10 
7 Veljestä 5+6+5 5+8+5 6+8+6 7+8+7 8+8+8 8+10+8 9+10+9 
Jätka kudumist poolpatentkoes. Koo läbi esimese osa silmused ja teise osa silmuseid kududes koo 
kuni 1 silmus on kudumata. Koo see ületõstega kokku kolmanda osa esimese silmusega. 
Pööra töö ringi, koo läbi keskmise osa silmused kuni viimase silmuseni, koo viimane silmus kokku 
küljeosa silmusega. Jätka nii keskmise osa kudumist kuni kõik kannapõhja külje silmused on 
keskosaga kokku kootud 
 
Nüüd jaga silmused kahele vardale ja korja kannalapi servast kummalegi vardale juurde alltoodud arv 
silmuseid.  
Suurus 
Lõng 

22 26 30 34 38 42 46 

Tico-tico 11 12 13 14 15 16 18 
Nalle 10 11 12 13 14 15 16 
7 Veljestä 8 9 10 11 12 13 14 
 
Jätka kudumist parempidises koes ja tee kannakiilu kahandused, kududes esimese varda kaks 
viimast parempidi kokku ja neljanda varda kaks esimest silmust parempidi ületõstega kokku. Tee 
kiilukahandused igal teisel real kuni kõigil varrastel on taas võrdne arv silmuseid. 
Kui labaosa pikkus vastab tabelis toodule jätka varbaosa kahandustega 
Suurus 
 

22 26 30 34 38 42 46 

Tallaosa 
pikkus 
enne 
kahandusi 

12 cm 13 cm 15 cm  17 cm 20 cm 22 cm 25 cm 

 
 Koo igal teisel real  1. ja 3. vardal kaks viimast silmust ületõstmisega kokku ja 2. ning 4. varda 
alguses 2 silmust parempidi kokku. Kui igale vardale on järgi jäänud 6 silmust, jätka kahandustega igal 
real. Kui igal vardal on järgi 2 silmust, tõmba lõng läbi silmuste ja kinnita hoolikalt töö sisse.  
 

Kindad 
 
Need kindad on kootud selliselt, et parema ja vasaku 
käe kinnas on ühesugused. Mõtteliselt paikneb 
pöidla kiil küljejoonel ning kinda ümar tipp 
võimaldab kinnast ükskõik mis pidi kätte panna. 
Laste ja naiste kinnastele arvesta u 100 g lõnga, 
suurematele meeste kinnastele võib kuluda kuni 150 
g.  
 
Loo üles sobiv arv silmuseid  vastavalt lõnga 
jämedusele ja kinda suurusele 
Suurus 
Lõng 

90 cm  
(2-3 a) 

110 cm 
(4-5 a) 

130 cm 
(6-8 a) 

150 cm 
(9-12 a) 

naine mees 

Nalle 
Alpaca 

32 36 40 44 48 52 

7 Veljestä 28 32 36 40 4 48 
Isoveli  
Puro 

26 28 30 32 34 38 
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Jaga silmused neljale vardale ja koo randmeosa ringselt soonikkoes kuni randme  pikkus  on: 
Suurus 
 

22 26 30 34 38 42 

Pikkus cm 11 12 12 13 14 15 
Koo kaks ringi parempidi koes ja alusta seejärel pöidlakiiluga 
Ring 1: Koo parempidi  esimese varda lõpuni kuni kudumata on veel 2 silmust, tee 1 õhksilmus, 1 
parempidi, 1 õhksilmus, 1 parempidi. Õhksilmused koo järgmisel ringil keerdsilmustena läbi-nii ei teki 
auke. Jätka kiilu kasvatusi veel tabelis toodud arv kordi igal 3. real 
Suurus 
Lõng 

90 cm  
(2-3 a) 

110 cm 
(4-5 a) 

130 cm 
(6-8 a) 

150 cm 
(9-12 a) 

naine mees 

Nalle 
Alpaca 

4 5 6 6 7 8 

7 Veljestä 4 4 5 5 6 7 
Isoveli  
Puro 

3 4 4 5 5 6 

 
Kui kiilu kõrgus on võrdne tabelis tooduga koo pöidlaava jaoks sisse abilõng. 
Suurus 
 

90 cm  
(2-3 a) 

110 cm 
(4-5 a) 

130 cm 
(6-8 a) 

150 cm 
(9-12 a) 

naine mees 

Pikkus cm 4 4,5 5 5,5 6 6,5 
 
Jätka kudumist ringselt pöidlakiilu kahandustega. Kahanduskordi on sama palju kui enne 
kasvatuskordi, need tehakse samade silmuste kohal nagu kasvatused. Pöidlakiilu kahandused 
tehakse üle rea. 
Pärast pöidlakiilu kahandusi on kinda silmuste arv võrdne üles loodud silmuste arvuga. Jätka kudumist 
ringselt parempidi kuni kinda kõrgus on:  
Suurus 
 

90 cm  
(2-3 a) 

110 cm 
(4-5 a) 

130 cm 
(6-8 a) 

150 cm 
(9-12 a) 

naine mees 

Pikkus cm 9 11 12 14 16 17 
 
Alusta tipu kahandustega. Tee kahandused igal real kududes iga varda lõpus kaks silmust parempidi 
kokku. Kui igale varrastele on jäänud veel 8 silmust katkesta lõng, tõmba läbi silmuste ja kinnita 
korralikult töö pahemal pool. 
 
Pöidla kudumiseks haruta abilõng töö seest välja ja korja tekkinud silmused vardale. Võta lisaks 
mõlemalt pöidla küljelt üks silmus juurde. Jaga silmused võrdselt kolmele vardale ning jätka kudumist 
ringselt. Kui pöidla pikkus on: 
Suurus 
 

90 cm  
(2-3 a) 

110 cm 
(4-5 a) 

130 cm 
(6-8 a) 

150 cm 
(9-12 a) 

naine mees 

Pikkus cm 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
alusta pöidlaotsa kahandustega. Koo iga varda lõpus kaks silmust parempidi kokku. Kui varrastele on 
jäänud 6 silmust (2 igal vardal) katkesta lõng, tõmba läbi silmuste ja kinnita korralikult töö pahemal 
pool. 
 
 
 
Materjali koostamisel olid abiks: 

1. www.novita.fi 
2. Lena Fuchs Suur Sokiraamat 
3. Ann Budd The knitter’s handy book of patterns 


