
Kootud kapuutsiga kampsun lapsele 

Suurus cm 

56-
62 
(2-
4k) 

68-
74 
(6-
9k) 

80-86 
(1-1½ 
aastat) 

 92-98 
(2-3 
aastat) 

 104-
110 
(4-5 
aastat) 

 116-
122 
(6-7 
aastat) 

Valmiseseme mõõdud (cm) 

Rinnaümbermõõt 56 60 66 70 74 78 

pikkus 29 35 38 41 43 45 

Varruka 
sisepikkus 

16 19 24 27 31 35 

Lõngakulu (g) 

Novita Tennessee             

põhivärv 250 300 350 400 450 500 

lisavärv 50 50 50 50 100 100 

Vardad 3 ja 3½ mm ringvardad 3½ mm 
 
Kudumistihedus 22 s ja 28 r parempidises koes 3,5 mm 
varrastega  = 10 cm  

Seljaosa  
Loo põhivärviga 64(68)74(80)84(88) s peenematele 
varrastele  ja koo 3(3)3(4)4(4) cm 1:1 soonikus. Jätka 
paksemate varrastega parempidi. Kui töö kõrgus on 
17(22)24(26)27(28) cm, koo käeava jaoks maha 
1x3(3)3(3)4(4) s Kahanda veel mõlemas servas igal teisel 
real  0(0)1(1)1(1)x2 s ja 2(2)2(2)2(3)x1 s = 
54(58)60(66)68(70) s. Kui käeaugu kõrgus on 
11(12)12(13)14(15) cm, koo keskmised 22(22)20(20)22(22) 
s peaava jaoks maha. Kahanda veel kaelaava igal teisel real 
1(1)2(2)2(2)2x2 s. Kui käeava kõrgus on 
12(13)14(15)16(17) cm, koo õlaosa 14(16)16(19)19(20) s 
maha. Koo teine pool samamoodi. 

 
Esiosa 
Koo nagu seljaosa kuni käeava kõrgus on 3(4)4(5)5(6)cm. 
Koo keskmised 4 silmust lõhiku jaoks maha ja jätka pooli 
eraldi kududes. Kui käeava kõrgus on 7(8)8(9)10(11) cm, 
jäta lõhiku servas 5(5)6(6)6(6) s kapuutsi jaoks ootele. 
Kahanda veel kaelaava jaoks igal teisel real 2x2 s, 
2(2)2(2)3(3)x1 s. Koo õlasilmused maha sama kõrgel nagu 
seljaosal. Koo teine pool peegelpildis. 
 

Varrukad  
Loo pruuni lõngaga 32(34)36(38)41(43) s peenematele 
varrastele ja koo soonikkoes 3(3)3(4)4(4) cm. Lisa viimasel 
real rõrdsete vahedega 5 s = 37(39)41(43)46(48) s. Jätka 
paksemate varrastega parempidi. Kasvata mõlemas töö 
servas igal 16.(10.)10.(10.)10.(10.) real 2(4)5(6)7(8)x1 s = 
41(47)51(55)60(64) s. Kui töö kõrgus on 8(11)16(18)21(25) 
cm, koo  4 rida rohelise , 4 pruuni ja 4 rohelise lõngaga. 
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Jätka pruuni lõngaga. Kui töö kõrgus on 16(19)24(27)31(35) 
cm, koo mõlemas servas igal teisel real maha 1x4(4)4(5)5(5) 
s, 1x3 s, 2(4)5(1)(1)x2 s, 0(0)0(3)3(4)x1 s ja 
0(0)0(3)4(4)x2 s. Koo silmused korraga maha.  
Kapuuts  
Õmble õlaõmblused. Võta kaelaava ootele jäänud 
10(10)12(12)12(12) s ringvardale ja korja kaelaava äärest 
lisaks  64(64)66(66)70(70) s = 74(74)78(78)82(82) s. Koo 
edasi tagasi parempidises koes. 2 cm kõrgusel märgi kaks 
keskmist silmust teist värvi lõngaga. Lisa kesksilmuste 
mõlemal pool 1 silmus iga 6 rea järel, kokku 7 korda = 
88(88)92(92)96(96) s. Tee kasvatused võttes eelmise rea 
silmustevahelise aasa keerdsilmusena vardale. Kui kapuutsi 
kõrgus on 28(28)29(29)30(30) cm, koo silmused maha. 
Õmble pealae õmblus. Korja kapuutsi servast ja lõhiku 
servast kokku vardale 141(141)145(145)153(153) s ja koo 
soonikkoes 2 cm. Koo silmused lõdvalt maha ja õmble 
soonikserv sissepoole kahekordseks. 
 

Tasku  

Korja pruuni lõngaga allääre sooniku kohalt esiosa keskmised 
42(44)48(52)54(56) s. vardale. Koo vaheldumisi 4 rida 
pruuni ja 4 rida rohelise lõngaga, kokku 5(5)5(6)6(6) korda. 
Pärast 12 rea kudumist alusta kahandamist mõlemas servas. 
Kahanda igal neljandal real 4(4)4(6)6(6)x1 s ja igal teisel 
real 6x1 s. Tee kahandused kahe silmuse kaugusel servast.  
Koo silmused maha ja jäta ca 50 cm pikkune lõng 
õmblemiseks. Korja tasku diagonaalselt servalt pruuni 
lõngaga vardale . 21(21)21(27)27(27) s ja koo soonikkoes 2 
cm. Koo silmused maha ja koo teine serv samamoodi. 

 
Viimistlemine 
Niisuta detailid, laota vastavalt lõikele ja lase kuivada. Õmble 
õlaõmblused, käeauguõmblused ning varruka ja kehaosa 
küljeõmblused..  



 


