
Jaywalker zeķes 

 

       

Izmēri    Pēdas apkārtmērs 20 (23,25,27) cm.  Zeķu dzija  425m/100g, 2,25mm zeķu adatas 

Uzmetam 76(84,92,100) valdziņus un sadalām uz 4 adatām 19(21,23,25) uz katras. 

 Savienojam aplī. Savienojuma vieta turpmāk norādīs kārtu maiņas vietu – t.i. 1. un 4. adata būs mugurpuse 

un pēdas apakša, 2. un 3. adata pēdas virspuse. 

 

Valnītis .2 valdz. labiski, 2 valdz. kreiliski - adām 2,5 cm augstumā. 

Ziz-zag raksts 

1.kārta  - labiski 

2.kārta - * no 1 valdz. izadām divus (labiski un labiski griezti), 7(8,9,10) valdz labiski, 3 valdz. labiski saadīti 

(2 valdziņus noceļam labiski, 3. valdziņu izadām, noceltos pārvelkam pāri izadītajam), 7(8,9,10) valdz. 

labiski, no 1 valdz.izadām divus,* atkārtojam no* līdz * pavisam 4 reizes. 

Atkārtojam 1. -2.kārtu līdz papēdim (18cm no augšmalas). 

Papēdis 

Izadām 19 (21,23,25) valdz no #1 adatas, apgriežam kreiso pusi pret sevi, 1. valdz. noceļam un adām 

kreiliski 37 (41,45,49) valdz - #1 un #4 adatu. (atlikušos pēdas virspuses valdziņus uz #2 un#3 adatas 

pagaidām neadām) 

1.kārta  -  * 1.valdz nocelts, 1 valdz. labiski*...atkārtojam no* līdz * 

2.kārta   - 1.valdz nocelts, 37(41,45,49) valdz. kreiliski 

Atkārtojam 1 un 2 papēža kārtu vēl 15(17,18,20) reizes. 

Papēža noraukums 



1 kārta  - 1.nocelts, 20 (22,24,26)labiski, 2 saadīti labiski ar pārcelšanu,1 labiski, apgriežam adījumu 

2.kārta   -  1. nocelts, 5 valdz. kreiliski, 2 kreiliski saadīti, 1 valdz. kreiliski, apgriežam adījumu 

3.kārta  -  1.nocelts, adām labiski līdz atlicis viens valdziņš līdz pagrieziena atstarpei, 2 valdz. saadīti ar 

pārcelšanu, 1 labiski, apgriežam adījumu. 

4.kārta  -  1. nocelts , adām kreiliski līdz atlicis viens valdziņš līdz pagrieziena atstarpei , 2 valdz. saadīti 

kreiliski, 1 valdz.kreiliski, apgriežam adījumu. 

Atkārtojam 3. un 4.kārtu līdz visi valdziņi pakāpeniski pieadīti. Kopā jābūt 22(24,26,28) valdz. 

Pēdas pacēlums 

Izadām papēža 22(24,26,28) valdziņus, uzlasām no malas pīnītes un izadām 16(18,19,20) valdziņus, zig-zag 

rakstā pēdas virspuses valdziņus no #3 un #4 adatas, no papēža taisnās daļas malas pīnītes uzlasām un 

izadām 16(18,19,20) un labiski 11(12,13,14) valdz. no papēža adatas. Turpmāk uz #2 un #3 adatas ir 

19(21,23,25) valdziņi, uz #1 un #4 adatas 27(30,32,35) valdziņi. 

1.kārta  - adām  #1 adatu labiski līdz 3 valdz. atlikuši līdz adatas galam, 2 saadīti labiski, 1 labiski, pēdas 

virspuses #2 un #3 adatu zigz-zag rakstā, 1 valdz. labiski, 2 saadīti labiski ar pārcelšanu, labiski līdz  #4 

adatas beigām 

2.kārta  - adām labiski lidz #1 adatas pēdējam valdziņam, 1 valdz. nocelts, #2 un#3 adatu zig-zag rakstā, #4 

adatas pirmo valdziņu noceļam, adām labiski līdz adatas beigām. 

Atkārtojam 1. Un 2 kārtu , līdz uz #1 un #4 adatas atlikuši 16(18,19,21) valdziņi, uz #2 un #3 adatas 

joprojām 19(21,23,25) valdziņi. Atšķirīgais valdz. skaits ir diagonāles raksta dēļ (pēda – gluda!)  

Adam zig-zag rakstā, līdz pirkstu galiem atlicis 5 cm. 

Noraukums 

1.kārta visiem izmēriem. #1 adata labiski, #2 adatas* sākumā 1 valdz labiski, 2 valdz. saadīti ar pārcelšanu, 

adām līdz atlikuši 3 valdz. līdz adatas beigām, 2 valdz saadīti labiski* , #3 adatai atkārtojam to pašu 

no*līdz*, #4 adata labiski. Kopā pavisam 66(74) valdz. atlikuši 

2.kārta  76 un 84.valdz izmēriem.  #1 adata labiski, #2 adatas sākumā 1 valdz labiski, 2 valdz. saadīti ar 

pārcelšanu, adām līdz 3 valdz. atlikuši līdz #3.adatas beigām, 2 valdz labiski saadīti, 1 valdz. labiski, #4 adata 

labiski.64 (72)beigās 

2.kārta 92 un 100valdz. izmēriem . Adām tāpat kā 1.noraukuma kārtu. 76 (84)valdz. beigās. 

3.kārta visiem izmēriem labiski 

4.kārta visiem izmēriem adām līdz atlikuši 3 valdz. no #1 adatas beigām , 2 labiski saadīti, 1 valdz labiski, 2 

adatas sākumā 1 valdz. labiski, 2 valdz labiski saadīti ar pārcelšanu, adām līdz atlikuši 3 valdz. no #3 adatas 

beigām , 2 labiski saadīti, 1 valdz labiski, 4 adatas sākumā 1 valdz. labiski, 2 valdz labiski saadīti ar 

pārcelšanu,adām līdz adatas galam. 

5.kārta visiem izmēriem labiski 

Atkārtojam 4.-5.kārtu līdz uz katras adatas atlikuši 7 valdziņi, tos savienojam ar vaļējo valdziņu vīli. 


