
Ülevalt alla passega pluusi/kampsuni kudumine
Helen Idarand, Hobipunkt
Materjalid on mõeldud isiklikuks kasutamiseks 

1 Mõõda ära proovitöö ja arvesta, mitu silmust mahub 10 cm-le
 Selleks, et kampsun oleks mõõtudele vastav, on täpne mõõtmine väga oluline. Arvesta 
mõõtmisel ka poolikuid silmuseid. 
Jaga see silmuste arv 10-ga ja saad silmuste arvu 1 cm kohta. 

2 Vali sobiv suurus rinnaümbermõõdu järgi
Tegemist on valmismõõduga, mis sisaldab juba liikumisvaru. Liibuvama rõivaeseme saamiseks 
tuleb võib-olla valida hoopis väiksem suurus. 

3 Arvuta algsilmuste arv
Algsilmuste arv = silmuste arv 1 cm:l x kaeluse suurus CM Näiteks kui kudumistihedus on 21 
silmust/10 cm:l, siis S suuruse puhul on kaeluse silmuste arv 45x2,1 =ümardatult 95 silmust.

4 Passe kudumine
Loo üles algsilmused (alustamisäär peab jääma elastne) ja koo ringselt umbes 2 cm laiune 
ääris. Kontrolli, et kaelus läheb üle pea. Kui kaelus on liiga avar, võib äärise kududa peenemate 
varrastega. Koo 1 rida parempidi ja seejärel tee esimene kasvatusrida. 
LASTE SUURUSED
Koo vaheldumisi 3 parempidi, 1 õhksilmus. Järgmisel real koo kõik õhksilmused 
keerdsilmustena, siis ei jää auke. 
TÄISKASVANU SUURUSED
Koo vaheldumisi 2 parempidi, 1 õhksilmus. Järgmisel real koo kõik õhksilmused 
keerdsilmustena.

Täiskasvanud Lapsed
S M L XL XXL 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152

Rinnaümbermõõt cm 86 96 105 115 124 68 71 75 78 81
varruka laius cm 32 36 39 43 47 25 27 28 29 30
kaeluse suurus cm 45 50 55 60 65 40 42 44 46 48



Esimese ja teise kasvatusrea vahele tee seljaosa kõrgenduseks (parandab istuvust) vähemalt 1 
lühike rida. Koo 50% silmustest, keera töö ringi ja koo tagasi. Keera uuesti töö ringi ja jätka 
ringselt kudumist. Peenema lõngaga kududes võid teha kaks sellist lühikest rida .teine lühike 
rida olgu veidi lühem. Näiteks kui esimesel korral tuli lühikese rea pikkuseks 50 silmust, siis 
nüüd koo 47 silmust, keera töö ringi, koo 44 silmust, keera töö ringi ja jätka kudumist 
tavapäraselt.
Kokku on passel 4 kasvatusrida. 2,3 ja 4 kasvatusrida kootakse nii lastel kui täiskasvanutel 
ühtemoodi.
Tee kasvatusread iga 

CM järel

2 kasvatusrida: 3 parempidi, õhksilmus, korda rea lõpuni.
3 kasvatusrida: 4 parempidi, õhksilmus, korda rea lõpuni.
4 kasvatusrida: 5 parempidi, õhksilmus, korda rea lõpuni.

Teise kasvatusrea järel on täiskasvanu pluusi silmuste arv 2 korda suurem ja neljanda 
kasvatusrea järel 3 korda suurem. Laste pluusi silmuste arv on pärast neljandat kasvatusrida 
2,67 korda suurem. Jätka passe kudumist ringselt kuni passe kõrgus on:

5 Kehaosa kudumine
Passeosa järel jaotatakse silmused varrukasilmusteks ja kehaosa silmusteks. 
29 % seljaosa silmused, 21% varruka silmused, 29% esiosa silmused, 21% varruka silmused.

Jälgi, et passe kõrgenduse keskkoht jääb taha keskele.
Jäta varruka silmused varuringvardale või silmustehoidjale ootele. Veel mugavam on kududa 
silmused abilõngaga (peenike puuvillane lõng) maha.
Jätka kehaosa kudumist ainult esiosa ja seljaosa silmustega, kuid loo nende vahele kaenla alla 
10% (kehaosa silmustest, 5% kummagi kaenla all) silmuseid juurde.

NÄIDE
Pärast kasvatusi on varrastel 200 silmust.
Silmused jagunevad siis 58+42+58+42. Kaenla alla luuakse juurde 6 silmust (5,8 
ümmardatud täis silmusteks)

Jätka kudumist ringselt soovitud pikkuseni. Soovi korral kahanda ja kasvata vöö- ja 
puusajoonel. Lõpeta äärise kudumisega. Koo silmused maha nii, et alläär ei lainetaks ega 
kisuks. 

6 Varrukate kudumine
Võta ootele pandud varruka silmused varrastele. Lisaks korja igast kaenla alla loodud silmusest 
ka 1 varrukasilmus. Koo ringselt soovitud pikkuseni. Lõpeta äärise kudumisega. Koo silmused 
maha nii, et alläär ei lainetaks ega kisuks. Varrukaid on lihtsam kududa sukavarrastel kui 
ringvarrastel. 

MODIFIKATSIOONID
Eest kinnisega pluus või jakk

– Loo üles 2 silmust rohkem kui algsilmuste arv ette näeb- need jäävad servasilmusteks
– Jälgi, et seljaosa kõrgendus paikneks kinnise suhtes õiges kohas.

Täiskasvanud Lapsed
S M L XL XXL 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152

kasvatusridade vahe 5 5 5 5 6 4 4 4 4 5

Täiskasvanud Lapsed
S M L XL XXL 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152

passe kõrgus CM 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18


