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Izmērs 

Augstums apm.26 cm/ apkārtmērs apm. 52 cm.  
Pieaugušo izmēriem 52-60 cm. 

 

Materiāli 

Variants 1 

1 x  ITO Sensai (60% mohēra, 40% zīds; 20g/240m), šeit: #313 Coke, 

1 x  ITO Sensai (60% mohēra, 40% zīds; 20g/240m), šeit: #332 Coffee, 

1 x  ITO Sensai (60% mohēra, 40% zīds; 20g/240m), šeit: #336 String. 

Ada ar trīs pavedieniem, no katras krāsas pa vienam. 

Variants 2 

2 x ITO Hana (60% vilna, 20% alpaka, 20% zīds), šeit: #241 Flower Bed, 

1 x ITO Sensai (60% mohēra, 40% zīds; 20g/240m), šeit: #324 Pale Blue. 

Ada ar diviem pavedieniem, no katras krāsas pa vienam. 

Variants 3 

2 x  ITO Sensai (60% mohēra, 40% zīds; 20g/240m), šeit: #326 Pool Blue, 

1 x  ITO Sensai (60% mohēra, 40% zīds; 20g/240m), šeit: #332 White. 

Ada ar trīs pavedieniem, divi no vienas krāsas, viens no otras krāsas. 

 

 

Adatas 

3.50 mm un 4.00 mm izm. zeķadatas. 

 

Adījuma blīvums: 

23 valdziņi  x 34 rindas = 10 cm adot labiski pa apli, izmantojot 

4.00 mm izm. zeķadatas. 

 

Raksts 

Labiskais adījums pa apli  (valdziņu skaitam jādalās ar 8).  

 

Cepurīte 

Uz mazākā izmēra adatām uzmet  120 valdziņus, sadala pa 4 adatām, uz katras 30 valdziņi.  

Savieno aplī un ada apmēram 1 cm (4 rindas) labiskajā adījumā. Samaina uz lielākām adatām 

 un turpina adīt līdz cepurīte ir apmēram 18,5 cm augsta (63 rindas no valdziņu uzmešanas). 

 

Pakauša veidošana 

Nākošā rinda: *2 labiski , vienu valdziņu noceļ, otru izada labiski un nocelto valdziņu pārceļ pāri, 

22 labiski, 2 valdziņus  saadīt kopā, 2 labiski, no* atkārtot 3 reizes (112 valdziņi). 

Nākošā rinda: *2 labiski, vienu valdziņu noceļ, otru izada labiski un nocelto valdziņu pārceļ pāri,  

20 labiski, 2 valdziņus  saadīt kopā, 2 labiski, no* atkārtot 3 reizes (104 valdziņi). Nākošā rinda: izada labiski visus valdziņus. 

Noraukšanu atkārto 9 reizes, līdz starp noraukumiem nav palicis neviens valdziņš (32 valdziņi). 

Nākošā rinda:*2 labiski, vienu valdziņu noceļ, otru izada labiski un nocelto valdziņu pārceļ pāri,  2 valdziņus  saadīt kopā, 2 labiski, no* atkārtot 3 

reizes (16 valdziņi). 

Nākošā rinda: *2 valdziņus  saadīt kopā, vienu valdziņu noceļ, otru izada labiski un nocelto valdziņu pārceļ pāri * no* atkārtot 3 reizes (8 valdziņi). 

Nogriež dziju un norauc atlikušos valdziņus. 

 

Darba nobeigums 

Iestrādā atlikušos pavedienu galus.  

 

Tulkojums: www.amu.lv 
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