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DROPS Air lõngast ülevalt alla heegeldatud ümara passega ja pitsmustriga
džemper suurustele XS kuni XXL

DROPS disain: mudel ai-379  

Lõngagrupp C või A + A 

------------------------------------------------------- 

SUURUSED:  

XS - S - M - L - XL - XXL  

LÕNG:  

Garnstudio DROPS AIR, 50 g/150 m (kuulub lõngagruppi C) 

300-350-400-400-450-500 g värv nr 33, roosa liiv  

HEEGELNÕEL: 

DROPS HEEGELNÕEL: 5 mm  

HEEGELDAMISE TIHEDUS: 

14 ühekordset sammast lai ja 8,5 rida kõrge = 10 x 10 cm. 

Heegelnõela suurus on ainult soovituslik.  

Kui on rohkem silmuseid 10 cm kohta, võta suurem heegelnõel.  

Kui on vähem silmuseid 10 cm kohta, võta väiksem heegelnõel.

Alternatiivlõng – Vaata siit, kuidas lõngu asendada 
Lõngagrupid A kuni F – Kasuta sama mustrit ja vaheta lõnga, siin 
Alternatiivlõnga kasutamine – Kasuta meie lõngamuundurit 
-------------------------------------------------------

DROPS 232-49

DROPS maksimumhind ( 10.03.2022)

Lõng (weight) Koostis Eesti

DROPS Air mix (50g) 65% Alpaka, 28% Polyamid, 7% Schurwolle 5.30 EUR

DROPS Air uni colour (50g) 65% Alpaka, 28% Polyamid, 7% Schurwolle 5.30 EUR

 Lõngakulu sellele disainile alates 31.80€*.

(*) Lõngakulu mustrile arvestatakse kõige väiksemale suurusele / odavamale värvile. Hinnakiri on selles väljaandes, aitamaks arvutama hinda teistele

suurustele.

Siin juhendis kasutatakse DROPS lõngu. Värvikaartid ja poodide nimekirja leiab garnstudio.com kodulehelt.

https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=14&cid=29
https://www.garnstudio.com/yarn-groups.php?cid=29
https://www.garnstudio.com/includes/yarn-calc.php?cid=29


DROPS 232-49 mustrileht

NÕUANDED: 

------------------------------------------------------- 

MUSTER:  

Vaata skeeme A.1 kuni A.8.  

KASVATAMISE NIPP: 

Kasvata 1 ühekordne sammas, tehes 2 ühekordset sammast samasse silmusesse.

AHELSILMUSED: 

Tihti võivad ahelsilmused tulla liiga lühikesed; 1 ahelsilmus peaks olema sama pikk, kui on 1 sammas lai. 

HEEGELDAMISE INFO: 

Alusta poolsammaste rida 2 ahelsilmusega (ei asenda esimest poolsammast), ringi lõpus tee 1 aassilmus teise ahelsilmusesse

ringi alguses. 

Alusta ühekordsete sammaste ringi 3 ahelsilmusega (= 1 ühekordne sammas) (see ei asenda esimest sammast), lõpus tee 1

aassilmus kolmandasse ahelsilmusesse ringi alguses. 

KAHANDAMISE NIPP (varrukatel): 

Heegelda esimesed 2 ja viimased 2 ühekordset sammast kokku ni: * võta lõngakeerd heegelnõelale, tõmba silmus järgmisest

silmusest, võta lõngakeerd ja tõmba läbi esimese 2 aasa heegelnõelal *, korda * kuni * veel 1 kord, võta lõngakeerd ja tõmba läbi

kõigi 3 aasa heegelnõelal (= 1 ühekordne sammas kahandatud), heegelda nagu enne kuni jääb 2 silmust, heegelda 2 ühekordset

sammast kokku nagu kirjeldatud üleval. 

------------------------------------------------------- 

ALUSTA SIIT: 

------------------------------------------------------- 

DŽEMPER – KOKKUVÕTE: 

Kaelus ja passe heegeldatakse ringselt ülevalt alla. Pärast passet jagatakse töö kehaosaks ja varrukateks, mis lõpetatakse

eraldi. 

KAELUS: 

Tee 64-70-72-78-82-84 AHELSILMUST – loe ülevalt, 5 mm heegelnõelaga ja DROPS Air lõngaga. Ühenda ringiks 1

aassilmusega esimesse ahelsilmusesse – loe HEEGELDAMISE NIPPI. Tee 1 poolsammas igasse ahelsilmusesse = 64-70-72-78-

82-84 silmust. 

Heegelda skeemi A.1 kõigil silmustel. Kui skeem A.1 on tehtud vertikaalselt (kõrguses), on töö pikkus umbes 4 cm.  

Paigalda 1 silmusemärkija ringi algusesse. EDASPIDI MÕÕDA SIIT!  

PASSE: 

Heegelda 1 ring parempidi silmuseid, SAMAL AJAL kasvata ringil 0-2-8-10-14-20 silmust ühtlaste vahedega – loe

KASVATAMISE NIPPI = 64-72-80-88-96-104 silmust. 



Heegelda skeemi A.2 kokku 8-9-10-11-12-13 korda ringil. JÄLGI HEEGELDAMISE TUGEVUST! Kui skeem A.2 on tehtud

vertikaalselt (kõrguses), on 128-144-160-176-192-208 silmust real. Töö kõrgus on umbes 7 cm reamärkijast õlal. 

Nüüd heegelda 0-0-0-0-1-1 ring, tehes 1 ühekordse samba igasse silmusesse.  

Heegelda skeemi A.3 kokku 16-18-20-22-24-26 korda ringil. 

Heegelda 0-0-0-0-1-1 ring, tehes 1 ühekordse samba igasse silmusesse. 

Heegelda skeemi A.4 kokku 8-9-10-11-12-13 korda ringil. Kui skeem A.4 on tehtud vertikaalselt (kõrguses), on 176-198-220-

242-264-286 silmust real.  

Heegelda 0-0-0-0-1-1 ring, tehes 1 ühekordse samba igasse silmusesse.  

Töö kõrgus on umbes 19-19-19-19-22-22 cm reamärkijast õlal. 

Heegelda skeemi A.5 kokku 16-18-20-22-24-26 korda ringil.  

Jätka niimoodi mustriga.  

SAMAL AJAL, kui töö pikkus on 21-22-23-24-26-28 cm silmusemärkijast – lõpeta sammaste reaga skeemil, jaga töö

kehaosaks ja varrukateks järgmiselt:  

heegelda skeemi A.5 järgmisel 22-22-22-33-33-33 silmusel, skeemi A.6 (jätka õige reaga), tee 1 ühekordne sammas igasse

järgmisesse 3-0-3-1-0-4 silmusesse, jäta vahele 34-40-45-49-51-54 silmust varruka jaoks ja heegelda 11 ahelsilmust küljele,

tee 1 ühekordne sammas igasse järgmisesse 3-0-3-1-0-4 silmusesse, tee skeemi A.5 järgmised 44-55-55-66-77-77 silmust,

skeemi A.6, tee 1 ühekordne sammas igasse järgmisesse 3-0-3-1-0-4 silmusesse, jäta vahele 34-40-45-49-51-54 silmust

varruka jaoks ja heegelda 11 ahelsilmust küljele, tee 1 ühekordne sammas igasse järgmisse 3-0-3-1-0-4 silmusesse, skeemi A.5

järgmised 22-33-33-33-44-44 silmust.  

Jätka kehaosa ja varrukaid eraldi. 

KEHAOSA: 

= 130-140-152-166-184-200 silmust on ringil. Katkesta lõng.  

Alusta ringi paremal küljel ahelsilmuste keskelt. Tee 1 kinnissilmus ahelsilmustest keti keskele, tee 3 ahelsilmust, 1 ühekordne

sammas igasse järgmisesse 9-6-9-7-6-10 silmusesse (tee esimene ühekordne sammas samasse ahelsilmusesse), skeemi A.5

järgmised 44-55-55-66-77-77 silmust, skeemi A.6, tee 1 ühekordne sammas igasse järgmisesse 17-11-17-13-11-19

silmusesse, skeemi A.5 igasse järgmisesse 44-55-55-66-77-77 silmust, skeemi A.6, tee 1 ühekordne sammas igasse viimasesse

8-5-8-6-5-9 silmusesse. Jätka niimoodi mustriga.  

Skeemi A.5 6.ringil tee nupp viimasesse sambasse varruka all enne järgmist skeemi A.5, et esimene skeemi mustrikordus oleks

terve lillega. 

Kui töö kõrgus on 21-22-23-24-24-24 cm jagamise kohast (lõpeta muster ilusti, tee skeemi A.7 kõigil silmustel. Korda skeemi

A.7 viimast ringi, kuni töö pikkus on 25-26-27-28-28-28 cm jagamise kohast. Katkesta ja kinnita lõng.  

Töö kõrgus on umbes 50-52-54-56-58-60 cm, mõõtes õlast alla. 

VARRUKAD: 

Nüüd heegelda varrukad vahele jäetud 34-40-45-49-51-54 silmusesse käeaugus nii: 

tee 1 kinnissilmus kuuendasse ahelsilmusesse küljel, tee 3 ahelsilmust, 1 ühekordne sammas igasse järgmisesse 3-6-3-5-6-2

ahelsilmusesse (esimene ühekordne sammas tehakse samasse ahelsilmusesse nagu kinnissilmus), heegelda skeemi A.8 (alusta

õigel real), skeemi A.5 järgmisesse 33-33-44-44-44-55 silmusesse, 1 ühekordne sammas igasse viimasesse 2-5-2-4-5-1

silmusesse = 45-51-56-60-62-65 silmust ringil.  

Skeemi A.5 6. ringil ära tee viimasel mustrikordusel nuppu; tee nupud ainult siis, kui on piisavalt ruumi. 

Jätka niimoodi mustriga, kuni varruka pikkus on 3 cm.  

Nüüd kahanda 2 silmust varruka siseküljel – loe KAHANDAMISE NIPPI. Kahanda nii iga 10-6-4-2,5-2,5-2 cm järel kokku 3-5-

7-9-9-10 korda = 39-41-42-42-44-45 silmust. Tee mustrit kuni mahub, kui ei mahu enam, tee sambaid.  

Kui varruka pikkus on 32-31-31-30-28-27 cm (lõpeta muster ilusti, heegelda skeemi A.7 kõigil silmustel. SAMAL AJAL

kahanda 1. ringil 1-1-0-0-0-1 ühekordne sammas, heegeldades 2 sammast kokku (et muster ringselt kokku läheks) = 38-40-



42-42-44-44 silmust. Korda skeemi A.7 viimast ringi, kuni varruka pikkus on 40-39-39-38-36-35 cm. Katkesta ja kinnita lõng.  

Tee teine varrukas samamoodi.

Skeemi seletused

= 1 poolsammas silmusesse

= tee 1 reljeefne poolsammas nii: tee 1 poolsammas ümber silmuse

= 1 ühekordne sammas läbi silmuse tagumise aasa

= 1 ühekordne sammas silmusesse

= 1 kinnissilmus ahelsilmusesse

= 1 ahelsilmus - tihti võivad ahelsilmused tulla liiga lühikesed; 1 ahelsilmus peaks olema sama pikk kui on 1 sammas lai

= NUPP: heegelda 2 ühekordset sammast kokku samasse silmusesse/ümber silmuse nii: * võta lõngakeerd (1 õhksilmus),

tõmba silmus järgmisest silmusest/ ümber silmuse, võta lõngakeerd ja tõmba see läbi 2 aasa heegelnõelal (= lõpetamata

sammas) *, korda * kuni * veel kord, võta lõngakeerd ja tõmba läbi 3 aasa heegelnõelal

= see ring on juba tehtud, näitab kuidas järgmisel real silmuseid teha

= seda ringi tee 1-1-1-1-2-2 korda (teisel ringil asenda nupp 1 ühekordse sambaga)
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Skeem mustrile DROPS 232-49

 Oled teinud selle või mõne meie teise disaini? Lisa oma piltidele sotsiaalmeedias silt #dropsdesign , et me näeksime neid
pilte.

Kasuta mind oma projekti mõõtmisel!

Et joonlaud oleks 100 % täpne, tuleb muster printida täismõõdus (ära kasuta "�t to page" võimalust).

Vajad abi selle mustriga?

Garnstudio.com kodulehel on 12 õppevideot, küsimuste/vastuste osa ja muudki. Kas ostsid selle mustri tegemiseks DROPSi
lõnga? Siis on Sul õigus saada abi seda lõnga müünud poest.

Me oleme uhked, et saame pakkuda mustreid, mis on korrektsed ja kergesti arusaadavad. Kõik mustrid on tõlgitud Norra keelest ja alati on võimalik

kontrollida originaalmustrist mõõte ja numbreid.  

Kui saame teate võimaliku vea kohta, siis kontrollime juhendi üle ja teeme vajadusel paranduse 7 kuni 10 päeva jooksul. Kui parandust ei ole tehtud, siis

tähendab see, et me ei leidnud viga.

Soovid teada, kust osta selle mustri tegemiseks õiget lõnga?

Proovi DROPS Super Store'i!

- Must ja roosa OÜ 
- Dansem OÜ



© 1982-2022 DROPS Design A/S. Kõik õigused kaitstud. See dokument, ning selle alajaotused on kaitsud autoriõigustega. Loe rohkem, mida meie mustritega võib teha, iga
mustrilehe alt meie kodulehel.


