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Olen olnud innukas kuduja alates kaheksateist

kümnendast eluaastast. Kudumises on minu jaoks 

alati olnud midagi vaimustavat ja see pakub mulle 

üha suuremat huvi. Kui ütlen mittekudujatele, et 

kudumine on põnev, vaatavad nad mind umbuskliku 

pilguga. Kuid just seda emotsiooni ma kudumisega 

seostan, sest see on nii loominguline ja pakub 

sageli enese proovilepaneku võimalusi. Mind ülla

tab ja rõõmustab, et mul on kudumise juures veel 

nii palju õppida. Ma ei ole kunagi olnud kuduja, kes 

jääb kinni ühte tüüpi kavandite või tehnika külge. 

Nii olen kavandanud kõike alates pitskoes õlarä

tikutest kuni kirjatud kampsunite ja palmikutega 

sääristeni. Kuid aastate jooksul olen aru saanud, et 

suurimat rahuldust pakub see, kui süvenen korraga 

vaid ühte valdkonda. Kindlale teemale keskendu

mine on rikastav ja nauditav. See raamat on ühe 

niisuguse süüvimise tulemus – olen sel aastal tege

lenud lõngajooksudega kirjatud kudedega ja mul 

on hea meel teiega oma tööd jagada.

Imetlen väga traditsioonilisi asju, nagu Fair Isle’i 

ja Cowichani kudumid, kuid kirjatud kudedega on 

mul veidi omapärane suhe. Olen alati tahtnud pisut 

piire nihutada. Minu abikaasa Sean, kes tegeleb kuju

tava kunstiga, on mind alati julgustanud proovima 

mustreid, mis ei järgi tavanorme ega hooli üldtunnus

tatud esteetikast. Õigupoolest on ta mind kannus

tades loonud hulgaliselt koeskeeme, et proovida, 

 kuidas kasutada kordusi. Sel viisil oleme koos tööta

nud juba aastaid: tema joonistab mulle koeskeeme, 

mina teen tööproove ning seejärel  

täpsustame koos mustrit ja koome uusi proove,  

kuni jõuame mõlemale meeldiva tulemuseni.

Selle raamatu kirjutamine oli tegelikult tema 

mõte. See on nagu meie ühise protsessi pikendus. 

Selle asemel et hoida kinni traditsioonilistest võte

test, tahtsime teada, mis juhtub, kui jätame reeglid 

ja tavad sinnapaika. Kas meil õnnestub luua motiive, 

mida kudujad ei ole varem näinud? Kas meil õnnes

tub innustada teisi kudujaid ja disainereid, et nad 

suhtuksid kudumisse loomingulisemalt? Meie ette

võtmine õnnestus suuresti tänu sellele, et kuigi Sean 

oskab kududa, ei tee ta seda tihti. Seega, 

ta ei mõtle kui kuduja. Tema loodud 

motiive (kõik need 200!) ei leia tavaliselt 

kudumisraamatutest ega kudumitelt, sest 

nende taga on kujutava kunstniku kujutlusvõime. 

Kuid mina kui kuduja olen kõiki neid mustreid  

proovinud ja kudunud, et näha, kuidas näevad  

need motiivid välja kudumil.

Loodame, et leiad selle raamatu lehekülge

delt inspiratsiooni reeglite enesekindlaks rikkumi

seks. Võta meie loodud motiivid ja lammuta need 

lahti, kombineeri neid ning kasuta endale meeldi

vate kavandite ja kudumite loomisel!

Sellest raamatust
Ühe osa raamatust moodustab lõngajooksudega 

kirjatud kudede mustrikogu, mis sisaldab 200 origi

naalset motiivi. (Tähelepanu on kitsalt ühel teemal, 

nii et intarsia, mosaiik või mõnda teist värvitehni

kat siin ei käsitleta.) Kuid kahtlemata on see allikas, 

kuhu sukelduda, kui tahad leida mõnd huvitavat 

pikkade lõngajooksudega mustrit. Siit leiad teavet 

selle kohta, kuidas kududa kahte värvi lõngadega, 

kuidas tulla toime lõngakeradega, mida teha  

lõngajooksudega ning millal ja kuidas kudum  

lahti lõigata. Olen lisanud ka vihjeid, kuidas muuta 

kootud pind ühtlaseks ja kudum kauniks ning kui

das motiive valida ja kasutada. (Kogu tegevus võiks 

olla ühtaegu lõbus ja kasulik!)

Et anda parem ettekujutus, kuidas mustreid 

kavandites kasutada (ja kuna mulle tõesti meeldib 

kampsuneid kududa), on siin ka viis originaalkavan

dit raamatus olevate motiividega: kaks kampsunit, 

müts, kaelussall ja käpikutepaar. Need esemed 

näitavad kirjatud koes motiivide kasutamise mitme

kesiseid võimalusi, mis pakuvad loodetavasti 

kuhjaga inspiratsiooni. Mulle meeldib, kui kootakse 

täpselt minu kavandite järgi, kuid samavõrd tahak

sin ma näha, et need motiivid jäetakse kõrvale ja 

luuakse oma kavandid.

Seega, vaata raamat läbi. Seejärel lase oma 

kujutlusvõime vabaks, võta vardad ja lõng ning 

alusta koeproovi kudumist.

Häid loomingulisi hetki!

Sissejuhatus

ANDREA ja  SEAN



Lõngad  
Kirjatud koele sobivad peaaegu kõik lõngad, kuid 

ehk oleks hea alustada mõnest tviidi efektiga 

villasest lõngast. Nendest lõngadest valmistatud 

kudumite vormimine paneb silmused üksteise 

kõrval särama ja muudab koe ühtlaseks, mis toob 

esile värvilised mustrid ja mahendab koetiheduse 

erinevusi. Siledamad kammvilllõngad on pehmed 

ja ühtlased, kuid kudumi ebaühtlased silmused 

tulevad selgemalt esile. Selle raamatu mustrite 

kudumiseks on kasutatud suurepärast ümara kiuga 

kammvilllõnga (Quince & Co. Finch). Sellest 

lõngast koeproovid on säravad ja ühtlased ning 

kontrastvärvid eristuvad selgesti – mis oligi selle 

raamatu puhul eesmärk. Kuid ühtlaste silmuste 

nimel tuli veidi rohkem vaeva näha, võrreldes 

sellega, kui oleksin kasutanud villast lõnga.

Kiud, nagu alpaka, siid ja puuvill, paljastavad 

kõik ebaühtlased silmused, sest neil puudub nn 

mälu (nad ei ole elastsed) ning paksu kirjatud koe 

tõttu jääb kudum üsna raske. Aja jooksul võivad 

kudumid vormist välja minna, kuna need on nii 

libedad.

Värvid
Milliseid värve koos kasutada, on väga isiklik otsus 

ning sõltub kuduja loovusest. Minu asjakohased 

soovitused ei ole reeglid, vaid pigem abivahendid, 

millele oma loomingulisust rakendades toetuda. 

Värvid võivad väljendada meeleolu, isikupära või 

stiili. Tähtis on kasutada kudujat või kandjat inspi

reerivaid värve, kuid ometi ei ole kõik värvikombi

natsioonid ühtviisi head. Enamasti annavad parima 

Lõngade ja värvide  
valimine  

tulemuse kontrastsed värvid, sest nii tuleb värviline 

muster selgelt esile. Niisiis, kuidas teada, millised 

on kontrastvärvid?

Värvus

Värvus määratletakse asendi järgi värvispektris. 

Värvid, mis asuvad värvirattal vastakuti, on tavali

selt selgelt kontrastsed, nagu punane ja roheline. 

Kuid värvus ei ole kõige tähtsam asi, millest lõnga

värvide valimisel lähtuda.

Värvusi esitlev värviratas

Värvitoone esitlev värviratas
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Lõ n g a d e  ja  vä r v i d e  va L i m i n e

Värvitoon
Värvitoon on värvuse suhteline heledus või tume

dus. Isegi kui valida värvid, mis on värvirattal vas

takuti, aga mille toonid on tugevuselt võrreldavad, 

võib loodav muster näida määrdunud ja ebaselge. 

Tõenäoliselt saad selge, meeldiva ja mõjusama 

kombinatsiooni, kui valid ühe värvi eri toonid, mitte 

aga eri värvide sama tugevusega toonid. Tume ja 

helesinine võivad ju pakkuda imeilusat kontrasti! 

Suurepärane võte, mis aitab otsustada, kas toonid 

on piisavalt erinevad, on teha lõngadest mustvalge 

foto. See aitab aru saada, kui hele või tume mingi 

värv on võrreldes kõrval asuva värviga. Kui üks ei 

ole teisest tunduvalt heledam, on toonid liiga lähe

dased ja ei moodusta selget kontrasti.

Koeproov
Ainuke võimalus teada saada, kas mingi värvi

kombinatsioon teatud mustriga meeldib, on seda 

kududa. Mulle meeldib teha koeproove eri värvi

kombinatsioonidega, kuni leian töö jaoks parima. 

Soovitan ka värvid omavahel ära vahetada –  

heledat värvi lõngaga kootud muster tumedal 

taustal või vastupidi võib muuta kudumi rabavalt 

erinevaks.

Sellel koeproovil on 
näha värvitoonide 
sarnasus ja erinevus: 
koeproovi alumises osas 
on värvitoonid vähe 
kontrastsed ja ülemises 
osas väga kontrastsed.

Samadest eri värvi lõngadest tehtud fotod. Mustvalge 
foto toob värvitoonide intensiivsuse paremini esile.
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KUIDAS   
LÕNGA KÄES HOIDA

Kahe värviga kududes saab lõnga käes hoida 

mitmel viisil. Julgustan proovima neid kõiki, et 

leida sobivaim (see on minu tavaline kudumise 

filosoofia!), kuid on väga tähtis, et ükskõik milline 

viis valida, tuleks olla järjekindel. Ühe kudumistöö 

raames tuleks hoida lõngu ühtemoodi (k.a kududes 

koeproovi, mis tuleb kindlasti ka vormida ja mõõta –  

nagu alati, eks ole?) ehk teisisõnu: mustrit loovad 

värvid peaksid olema muutumatus kohas. Seda 

käsitlen põhjalikumalt järgmises osas, kus on juttu 

värvide domineerimisest, kuid pea meeles, et järje

kindlusega tagad kauni tulemuse.

Üks lõng kummaski käes 

Minu lemmikvõte kirjatud koe kudumisel on 

kahe käe võte. Ma hoian kummaski käes ühte 

lõngajooksu ning vasakus käes oleva lõnga 

haaran läbi silmuse (nn MandriEuroopa meetod) 

ja paremas käes oleva lõnga mähin ümber varda 

(Inglise meetod). Seda võtet kasutades on lihtne 

saavutada koeskeemi jälgimisel õige rütm. Ma ei 

pea vaatama kudumilt, millist värvi ma parajasti 

kasutan, ning saan hoida ühe lõngakera endast 

vasakul ja teise paremal pool. Siin on näha,  

kuidas see välja näeb:

Mõlemad lõngad ühes käes 
Enamik kudujaid kasutab peamiselt kas ühte või 

teist lõnga hoidmise võtet, seega mõlema käe 

kasutamine nõuab harjutamist. Soovi korral võid 

hoida mõlemad lõngad ühes käes, kuid selle võtte 

suurimaks puuduseks on see, et kui mustris ei ole 

kummagi värvi silmuste arv enamvähem võrdne 

või kui ühte värvi silmuseid on järjest liiga palju, 

peab lõnga õige pingsuse taastamiseks seda järele 

andma sagedamini kui hoides lõngu eraldi – üks 

lõng kummaski käes. Samal ajal tuleks toimida nii, 

et oleks mugav! Paljud kudujad hoiavad mõlemat 

lõnga edukalt ühes käes.

Vasakus käes (Mandri-Euroopa meetod) 

Hoides mõlemat lõnga vasakus käes, haarad 

mõlemat lõnga varda abil läbi silmuste. Jälgi, 

et kudumise ajal oleks domineerivat värvi lõng 

taustavärvi lõngast vasakul. Nii jääb taustavärvi 

lõng nimetissõrme otsa poole:

Hoia domineerivat värvi lõng vasakus käes ja taustavärvi 
lõng paremas käes.

Hoia mõlemad lõngajooksud vasakus käes, nii et  
domineerivat värvi lõng on taustavärvi lõngast vasakul.

8 Kirjatud koed M U ST R I KO G U



KUidaS Lõnga KäeS HOida

Paremas käes (Inglise meetod) 

Mõlemat lõnga võib hoida ka paremas käes ning 

silmuseid kududes mähi vastav lõng ümber varda. 

Jälgi, et domineerivat värvi lõng oleks taustavärvi 

lõngast vasakul.

Hoia mõlemad lõngajooksud paremas käes, nii et domi-
neerivat värvi lõng on taustavärvist vasakul. Domineerivat 
värvi lõnga saab pinguldada üle keskmise sõrme ja teist 
värvi lõnga üle nimetissõrme või mõlemat lõnga saab  
pinguldada koos üle nimetissõrme, nii et domineerivat 
värvi lõng hoitakse sõrme otsa pool.
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choosing  
yarns

Lõngajooks on lõng, mida hetkel kudumisel ei kasu

tata, vaid veetakse töö pahemal poolel vabalt kaasa. 

Lõngajooksu pikkus oleneb sellest, mitu silmust  

kootakse teist värvi lõngaga, enne kui värvi vaheta

takse. Näiteks on koeskeemil kirjas, et 5 silmust koo

takse värviga A ja seejärel 3 silmust värviga B. Sel 

juhul on esimese lõngajooksu pikkuseks 5 silmust  

(Bvärvi lõnga veetakse kudumi taga kaasa, samal 

ajal kui kootakse Avärvi lõngaga) ja teine lõnga

jooks on 3 silmust (Avärvi lõnga veetakse kudumi 

taga kaasa, kui kootakse Bvärvi lõngaga). Oled 

võibolla kuulnud, et pikad lõngajooksud ei ole 

head ja neid peaks alati vältima. Tingimata see  

nii ei ole, kuid nendega peab arvestama.

Milline lõngajooks on juba pikk, selles ollakse 

eri meelt: 3silmuseline lõngajooks ei ole kindlasti 

pikk, kuid pikemat kui 5 silmust võib pidada juba 

pikaks.

Väga pikk lõngajooks ei ole hea. Esiteks  

võib see kudumi kuju moonutada. Pikka lõnga

jooksu võib olla raske õige pikkusega hoida, et 

kootav rida oleks kudumi ülejäänud osaga võrrel

des ühtlane. Kui lõngajooks jääb lühike, tõmbab 

see lõngajooksu ees oleva kudumiosa kokku. Kui 

see on liiga pikk, muutuvad lõngajooksu ees ja 

järel olevad silmused tõenäoliselt liiga lõdvaks. 

Mõlemal juhul võib kudum kortsu tõmbuda ja  

olla ebaühtlane.

Teine võimalik probleem seisneb selles, et 

sõrmed ja ehted võivad varrukaotste või kinnaste 

pikkade lõngajooksude taha kinni jääda, mis on 

tüütu, ja lõng võib ka kudumi pahemal poolel  

katki minna. (Passeosas, kampsuni rinnaosal või 

kaelussallil olev kirjatud kude nii palju ei sega,  

sest tegemist ei ole kitsa toruja osaga, kust käsi 

läbi peab minema.)

 
LÕNGAJooKSUD

Mida siis teha, kui pikad lõngajooksud prob

leeme tekitavad? Vastus on lihtne: lõnga jooksud 

tuleb kudumise käigus põimida. Lõngajooksu  

põimimine tähendab lõnga kinnitamist kudumi 

taha, lühendades nii tõhusalt lõngajooksu, mis  

võib asjade külge kinni jääda, takistades pikkade 

lahtiste lõngade tekkimist kudumi pahemale poo

lele ja aidates hoida lõnga pingsust.

Levinuim viis on põimida lõngajooksud  

korrapäraselt. Mõned kudujad arvavad, et lõnga

jooksud peab põimima igasse viiendasse silmu

sesse või igasse üheteistkümnendasse või üle 

teatud arvu silmuste. Mina ise põimin lõnga

jooksud tavaliselt siis, kui see tundub mulle vajalik, 

umbes iga 2–3 cm järel. Siiski jälgi, et sa ei põimiks 

lõngajooksu igal ringil täpselt samas kohas, sest 

põimimise koht võib sel juhul kudumi paremal 

poolel näha olla.

Väga pikkade lõngajooksude korral on kasulik 

põimida üle ühe silmuse, mitte lihtsalt aegajalt. 

Selle eeliseks on kudumi ühtlane välimus.  

See paistab erinev tavalisest kirjatud koest, kuid üle 

ühe silmuse põimimine on suurepärane lahendus, 

kui muster koosneb mitmest väga pikkade lõnga

jooksudega osast, mitte vaid ühest või kahest pik

kade lõngajooksudega reast. Seda tehnikat kasuta

takse tihti traditsiooniliste Cowichani stiilis kudumite 

juures. Jällegi on parim, kui põimid vahelduvates 

kohtades: kui 1. ringil põimisid 1., 3., 5. jne silmuse 

juures, siis 2. ringil põimi 2., 4., 6. jne silmuse juu

res. See ei ole raudne reegel, lihtsalt juhtnöör. Selle 

meetodi puhul peab meeles pidama ka seda, et 

kudum läheb paksemaks ja ei lange hästi – arvesta 

sellega, kui kudumit kavandad.

Kuigi põimimine on pikkade lõngajooksude 

ohjeldamiseks suurepärane lahendus, on ka sellel 
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LõngajOOKSUd

Männastega mustri pahem pool; lõngajooksud  
on põimitud korrapäraselt (kus on väikesed x-id).

Graveeringutega mustri pahem pool; lõngajooksud  
on põimimata.

Jõehobudega mustri pahem pool; lõngajooksud  
on põimitud üle ühe silmuse.

omad vead. Lõngajooksude põimimine võib 

kudumi paremal poolel näha jääda. Põimimise 

kohas võib üks silmus olla ebaloomulikult tihke, 

samal ajal kui selle kõrval olevad silmused kipuvad 

jääma lõdvaks. Selle probleemi lahendamiseks võib 

tihket silmust aasadest käsitsi sikutada, et lõng 

jaotuks ühtlaselt kõrval olevatelt silmustelt tihkele 

silmusele, vähendades sellega lõnga pingsust.  

See on veidi töömahukas, niisiis soovitan ma 

koeproovi kudumise käigus proovida lõngajook

sude põimimise erinevaid vahemaid (või neid üldse 

mitte põimida), et otsustada, kuidas oma töös 

toimida.
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ateena motiiv

sillutis

9ga jaguv arv silmuseid

10ga jaguv arv silmuseid

kordus 9 s

kordus 10 s
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riiv

mõõtmed

14ga jaguv arv silmuseid + 1

12ga jaguv arv silmuseid + 1

kordus 14 s

kordus 12 s
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panteon

Liitunud

16ga jaguv arv silmuseid + 1

12ga jaguv arv silmuseid + 1

kordus 16 s

kordus 12 s
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hammasrattad

masin

18ga jaguv arv silmuseid + 1

18ga jaguv arv silmuseid + 1

kordus 18 s

kordus 18 s
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Difusioon

Lumehelbed

20ga jaguv arv silmuseid

32ga jaguv arv silmuseid

kordus 20 s

kordus 32 s
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Väädid

heeliks

15ga jaguv arv silmuseid

21ga jaguv arv silmuseid

kordus 15 s

kordus 21 s
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