
Lihtne sokikudumise õpetus 

 

Regia 

 

Materjalid 

 

Sellised sokid saad kududa endale Regia sokikudumise juhendi 

ja tabeli abil. 

 

Regia 4-kordne lõng, samuti kõik teised Regia lõngad, mille pinge on 

kuni 30 silmust ja 42 rida 10 cm kohta (parempidine kude) 

 

Sul läheb vaja: 

2 x 50 g Regia lõnga 

 

Viite 2–3 mm sukavarrast 

 

Tähelepanu: oluline on kududa sellise pingega, nagu eespool mainitud. 

Me ei võta vastutust lõpptoote eest, kui kasutatud on 

mõnda teist lõnga peale eespool mainitu. Mõõdud ja üksikasjad leiad tabelist. 

 

Lühendid ja kirjeldused 

 

cm = sentimeeter, g = gramm, pr = koo parempidi, ph = koo pahempidi. 

Ringi ühenduskoht = kui kõik 4 varrast on ära kootud; soonik = ribiline osa soki ülaservas; 

parempidine kude = ringiratast kududes kootakse kõik read parempidiselt; avatud rida = kootakse 

edasi-tagasi (üks rida parempidi paremalt poolelt, teine rida pahempidi pahemalt poolelt); ripskude 

= ringiratast kududes üks rida pahempidi paremalt poolelt, üks rida parempidi pahemalt poolelt; 

ületõstmine = silmus tõstetakse kudumata maha. 

 

 
Standard: 30 silmust ja 42 rida/ringi parempidises koes 2–3 mm varrastel = 10 cm 

 Laste suurused  

Jalanumber 22/23 24/26 26/27 28/30 30/31 32/34 35/36 36/37 38/39 38/40 40/42 43/45 46/47 

Silmuste arv vardal 44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14 60/15 60/15 64/16 64/16 68/17 72/18 

Silmuseid kanna jaoks 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36 

Kanna kõrgus ridades 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 34 

Kanna pööramine, 
silmuste paigutus 

7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/10/

10 

10/10/10 10/12/10 11/12/11 12/12

/12 

 

Kummaltki poolt üles 

võetavate silmuste arv 

11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 

Kiilu silmuste arv 
väheneb igal 3. ringil 

4x 4x 4x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 

Jalalaba pikkus (cm) 

varbaosa alustamiseks  

11,5 12,5 14 14 15,5 17 18 18,5 20 21 22 22,5 24 

Varbaosa kahandamine pärast 1. kahandamisringi 

4. ringil --- --- --- --- --- --- --- 1x 1x 1x 1x 1x 1x 

Igal 3. ringil 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 

Igal 2. ringil 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 

Igal ringil 4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x 

Jalalaba kogupikkus 
(cm) 

14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30 

 

 

 

 



Sokikudumise juhend (vt joonis 1) 

 

Loomine: loo neljale vardale piisav paarisarv silmuseid. 

Ringi ühenduskoht peaks jääma taha keskele ehk siis 4. ja 

1. varda vahele. Seda märgistab automaatselt  loomisest üle 

jäänud lõngajupp. 

 

 

 

 
Joonis 1 
 

Joonis 2. Koo ringiratast sääreosa. Esmalt koo natuke aega 

soonikkoes (nt vaheldumisi 1 pr, 1 ph või 2 pr, 2 ph). 

Parem- ja pahempidiste silmuste vaheldumine annab 

soonikule venivust. Sääreosa võib teha kas tervenisti 

soonikkoes või osalt parempidises koes, sääreosa pikkus on 

umbes 10 cm. 

 

 

Joonis 2 

 

Ümar kand parempidises koes 

 

Joonis 3.  Koo kanda parempidises koes avatud ridadena 1. 

ja 4. vardal. Kaks esimest ja viimast silmust võid kududa 

ripskoes, mille tulemusel moodustuvad triibud muudavad 

ridade lugemise lihtsamaks. Libista 2. ja 3. varda silmused 

hoidjale. Kui kanna esimeses reas on liiga palju silmuseid, 

tuleb need kahandada. Koo kand kuni tabelis näidatud 

pikkuseni. 

Joonis 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4   Joonis 5 

 

Joonis 4.  Kanna pööramisel koo seda kolmes osas, paigutades silmused varrastel nii, nagu on 

näidatud tabeli lahtris „kanna pööramine, silmuste paigutus”. Tabelis näitab teine number 

kannapõhja silmuste arvu, esimene ja kolmas number näitavad kannakülje silmuste arvu. Järgmisel 

parempidisel real koo parempidi kuni eelviimase silmuseni kannalakast. *Kahanda ületõstmisega 

parempidiselt kannalaka viimane silmus ja sellele järgnev külgosa silmus järgmiselt: tõsta 

kannalaka silmus parempidise võttega maha, koo küljeosa silmus parempidiselt, seejärel tõsta  

kudumata silmus pahempidise võttega üle (lõng jääb töö esiküljele), koo pahempidi kõik silmused 

kuni kannalaka eelviimase silmuseni. Koo viimane silmus pahempidiselt kokku küljeosa esimese 



silmusega ja keera töö teistpidi. Tõsta kannalaka 1. silmus pahempidise võttega maha (lõng jääb töö 

taha) ja koo kõik kannalaka silmused parempidiselt kuni eelviimaseni. Korda kahandamist seni, 

kuni kõik küljeosa silmused on ära kasutatud ja alles on vaid kannalaka silmused – vt joonist 5. 

Jätka ringiratast kõikide silmustega. Koo parempidises koes silmused 1. ja 4. vardal ja seejärel 

parempidises koes ka silmused 2. ja 3. vardal. Üksikasjad leiad tabelist. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6   Joonis 7 

 

Joonis 6.  Paiguta kannasilmused võrdselt kahele vardale (4. ja 1. vardale), seejärel korja 1. vardaga 

kanna äärelt üles 1 silmus (1 silmus iga 2 rea kohta kanna serval), seejärel koo 1 silmus parempidi 

läbi 1. ja 2. varda tagumiste aasade. Nüüd koo parempidised silmused varrastel 2 ja 3 (jalalaba 

pealmine pool). Seejärel koo parempidiselt läbi 3. ja 4. varda vaheliste tagumiste aasade ning võta 

üles 1 silmus lisaks igale kanna ääresilmusele. Siis koo ülejäänud silmused. Nüüd on 1. ja 4. vardal 

rohkem silmuseid kui 2. ja 3. vardal, nendest silmustest moodustuvad kiilud. Kahanda silmuseid 

kiilude jaoks järgmiselt: järgmisel kolmandal ringil (või nagu tabelis näidatud) koo, kuni 1. vardale 

on jäänud 3 silmust, siis koo kaks silmust pr kokku, siis 1 pr; 4. vardal koo 1 pr, seejärel kahanda 

parempidises suunas ületõstmisega silmused 2 ja 3. Korda kahandamist nii mitu korda kui tabelis 

näidatud, mille tulemusel jääb 1. ja 4. vardale esialgne arv silmuseid. 

 

Nüüd koo jalalaba tabelis toodud pikkuseni (vaata jalalaba pikkust varbaosa alustamiseks), siis 

hakka varbaosa kahandama. Varbaosa kahandamiseks koo, kuni 1. ja 3.vardale on jäänud 3 silmust, 

siis koo 2 pr kokku, koo 1 pr; varrastel 2 ja 4 koo 1 pr, siis kahanda ületõstmisega parempidises 

suunas järgmised 2 silmust. Korda kahandamist, nagu tabelis näidatud, kuni järel on 8 silmust. Vii 

lõng läbi allesjäänud silmuste, tõmba kõvasti kinni ja kinnita lõngaots. 

 

Regia lõngad on tehtud kvaliteetsest materjalist, neid võib masinas pesta, nad ei vildistu ning on 

äärmiselt kauakestvad. Regia tooted sobivad ideaalselt sokkide ja riietusesemete kudumiseks, kuna 

need on saadaval hulga erinevate omaduste, värvitoonide ja efektidega – igaüks leiab sellest 

valikust endale midagi! 


