En-pointe ehk baleriini sussid

Idee: www.ullaneule.net
(avaldatud autori loal)

Ideed on enda kogemuste põhjal muudetud ja täiendatud!
Lõng ja lõnga kulu: kahekordne maavillane(70g) ja kahekordselt
võetud heie (100g)
Vardad: sukavardad nr 4
Muud tarvikud: heegelnõel 3-4 mm, sukanõel töö
viimistlemiseks ja nahktaldade kinnitamiseks, kaks ilusat nööpi
(näit voolimismassist ise tehtud), helmeid, paelu, efektlõnga kaunistamiseks, nahka tallutamiseks
Suurus: nr 39-40 (laste suurus nr 23-24) Juhendis on lapse sussi
silmuste arv sulgudes!

Töö käik:
1. Kand
Alusta tööd kanna tegemisest kahe sukavardaga
• loo 10(6) silmust ja koo siledat koepinda (st pahemal
pool pahempidi ja paremal pool parempidi)
• 1. rida- koo pahempidi
• 2. rida- koo parempidi
• 3. rida koo pahempidi
• 4. rida- kasvata mõlemas ääres 1 silmus (1+1)
• Lisa mõlemas ääres paremal pool 1 silmus seni kuni
vardal on 16 (10) silmust
Katkesta lõng. Saadud tükil on nüüd üks sirge külg ja üks pikk
looklev külg (meenutab trapetsit).

Loo kolmandale sukavardale 14(10) silmust ja koo siledat kudet
12(8) rida nii, et lapi kõrgus on pool eelmise lapi looklevast
küljest. Katkesta lõng. Korja lapi teisest otsast 14(10) silmust 4.
vardale. Koo sellest otsast ka 13 (9) rida. Nüüd on sul lapp, mille
mõlemas otsas on vardad.

2. Tald
Ühenda kaks esimest kootud tükki nii, et ristkülikukujulise
tüki kummaski otsas olevad vardad tulevad kumera tüki sirge
serva mõlemale poole; parempidised pooled samas suunas
Nüüd on vardal 12+16+12(8+10+8) silmust.

Jätka siledat pinna kudumist kahe vardaga 15(12) cm
Pane tähele!
Sileda pinna osas võid sussi suurust ise muuta, kas 1-1,5 cm võrra
suuremaks või väiksemaks! Siledat pinda võiks kududa nii, et

mõlemal pool äärmised kolm silmust ripskoes, muidu kipub pärast
serv sissepoole rulluma ja see segab vanutamist!
3. Varvaste osa
• Koo vardal olevad parempidised silmused rea lõpuni ja
lõpus loo üks lisasilmus
• Loo järgmise pahempidise rea lõpus ka üks lisasilmus
• Korda lisamist ka kolmandal ja neljandal real
• Nüüd loo paremal pool rea lõpus 4(4) silmust
• Kokku on nüüd 48(34) silmust
• Jaga silmused neljale vardale ja alusta ringselt kudumist
viie vardaga
• Koo suletud ringina 6(5) cm ja siis alusta kahandamist
(nii nagu sokilgi oled teinud!)
• Ise teen nii:
Koon esimesel kahandusringil iga varda 2. ja 3.
silmuse; teisel kahandusringil iga varda kaks keskmist
silmust ja kolmandal kahandusringil iga varda eel-eel
ja eelviimase silmuse kokku .
• jätka kahandamist, kuni igal vardal on 1 silmus
• katkesta lõng, pane lõng sukanõela taha ja tõmba
kõigist neljast silmusest läbi ning peida lõngaots kohe
sussi sissepoole ära
• Ennem vanutamist on suurema sussi talla pikkus 32 cm
4. Rihm üle jala
Võta kanna keskelt 24(16) silmuse kauguseselt(vasema jala
sussil paremalt poolt ja parema jala sussil pahemalt poolt)
vardale 8(6) silmust ja koo edasi-tagasi ripskudet 14 (10) cm,
seejärel tee, 3(2) silmust rea keskelt mahakududes, nööpauk
ning lõpuks kahanda mõlemast äärest kuni silmused lõpevad;
katkesta lõng ja peida lõngaots nõelaga

Viimistlemine
Õmble käsitsi kinni kannaava ja peida lõngaotsad.

Heegelda efektlõngaga või villase lõngaga üle sussi ääred ja rihm.
Kui soovid midagi peale tikkida, siis tee seda enne vanutamist.
Fotol sussid enne vanutamist

Pärlid lisa pärast vanutamist.
Vanutamine
Pane sussid pesumasinasse ja vali normaalpesu programm, lisaks
pane masinasse veel üks lina või käterätik (siis vanub paremini),
vanumine on tugevam.
PS! Arvesta aga, et vanudes eraldavad sussid villaebemeid ja
näit froteerätid on pärast seda pisut „villased”!!!
Vee kuumuseks vali 50 kraadi. Võid alguses panna ka 40 kraadi ja
kui vanumine oli ebapiisav, siis veel teist korda vanutada!
Vanutamine on suhteliselt katse- eksitus meetodil, sest erinevad
lõngad ja ka heided vanuvat erineva kiirusega. Minul piisab vahel
ühest vanutamisest, vahel olen teinud seda tööd isegi kolm korda!
Üle 60 kraadi ei tohiks aga kuumust panna! Kui sussid tulevad
masinast, venita nad algul kätega ja siis enda või lapse jala järgi
parajaks. Vormimiseks võib kasutada ka mingit jalanõud, aga siis
arvesta, et see peaks olema kaks nr väiksem kui soovitud sussi
suurus! Jäta ööpäevaks kuivama!

Fotol sussid pärast vanutamist

Lõpetuseks
Kuivad sussid tallutada nahktaldadega ja soovi korral kaunistada
pärlitega ning õmmelda nööbid! Mõnusat kandmist!
Nööp on valmistatud voolimismassistt-Cernitist

Mõned pildid sussidest!

Fotod: Ullaneule; Anne Rätsep
Tööjuhendi tõlkis ja parema tulemuse saavutamiseks tegi ka muudatusi Anne
Rätsep (anne476@hot.ee).
Küsimuste korral võib julgelt sellel aadressil pöörduda!

