
Tüdruku triibuline kampsun 
Suurus (cm) 89 110 122 134 146 
Valmiseseme mõõdud (cm) 
rinnaümbermõõt 72 76 80 84 88 
pikkus 45 48 51 56 60 
Varruka pikkus 28 30 32 36 39 
Lõngakulu (g) 
Novita Miami 
(362) türkiis 50 50 50 50 100 
(010) b 
naturaalvalge 50 50 50 100 100 

(261) virsik 50 50 50 100 100 
(357) roheline 50 50 50 100 100 
(580) roosa 50 50 100 100 100 
(768) lilla 50 50 50 100 100 
Vardad 4-4½ mm kaelaaugu jaoks ringvardad 3½ mm 
Kudumistihedus 20 s ja 30 r parempidises koes = 10 cm

Seljaosa 
Loo türkiisi lõngaga vardale 82(86)90(94)98 s ja koo töö 
pahemalt poolt 1 rida parempidi. Jätka 1:1 soonikkoes 4 cm. 
Viimane rida koo töö pahemalt poolt parempidi. Jätka kudumist 
naturaalvalge lõngaga parempidises koes. Iga värvitriip on 4 
cm 12 rida lai ja värvide järjekord on: valge, roosa, 
virsikuvärvi, lilla ja roheline. Korda triibustikku toodud 
järjekorras. Türkiisi värvi kasutatakse vaid sooniku kudumisel. 
Kui töö kõrgus on 7(7,5)8(9)9 cm, kahanda töö mõlemas servas 
1 silmus. Kahandused jäävad 10 silmuse kaugusele servast  
(koo 10 parempidi, 2 parempidi kokku, koo kuni kudumata on 
2 silmust, 2 parempidi ületõstmisega kokku, 10 parempidi). Tee 
kahandusi veel 3 korda iga 7(7,5)8(9)9 cm järel  = 
74(78)82(86)90 s. Kui töö kõrgus on  32(34)36(40)43 cm, 
kahanda käeava jaoks mõlemas servas igal teisel real 1x2 s ja 
4(4)6(6)6x1 s  = 62(66)66(70)74 s. Kui käeaugu kõrgus on 
11(12)13(14)15 cm, koo keskmised 20(20)20(22)22 s kaelaava 
jaoks maha. Koo esmalt üks õlaosa. Kahanda kaelaava servas 
igal teisel real 1x2 s ja 1x1 s. Kui käeava kõrgus on 
13(14)15(16)17 cm, koo õla 18(20)20(21)23 s  maha. Koo teine 
pool samamoodi.  

Esiosa 
Koo nagu seljaosa kuni käeava kõrgus on  5(6)7(8)9 cm. Jäta 
keskmised 10(10)10(12)12 s kaelaava jaoks ootele ja koo 
esmalt üks õlapool. Kahanda kaelaava servas igal teisel real 
1x3 s, 1x2 s ja 3x1 s. Kui käeava kõrgus on13(14)15(16)17 cm, 
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koo õla 18(20)20(21)23 s maha. Koo teine pool samamoodi.  

Varrukad 
Loo türkiisi lõngaga vardale 38(40)40(42)44 s ja koo töö 
pahemal pool 1 rida parempidi. Koo soonikkoes 3cm ja koo 
viimane rida töö pahemal poor parempidi. Mõõda seljaosa 
käeavast allapoole 25(27)29(33)36 cm (= ilma sooniku 
pikkuseta) ja alusta triibumuster täpselt samast kohast, koo 
triibud samas järjestuses  nagu seljaosal. Samal ajal kasvata töö 
mõlemas servas üks silmus igal 8. real 4(4)1(4)2 korda ja 
seejärel igal j6. real 4(5)10(8)11 korda = 54(58)62(66)70 s. Kui 
varruka pikkus on  28(30)32(36)39 cm ja oled kudunud sama 
värvitriibu rea nagu seljaosal enne käeava sissekudumist, 
kahanda mõlemas servas igal teisel real 1x2 s ja 4(4)5(5)5x1 s. 
Koo ülejäänud silmused maha. Koo teine varrukas samamoodi.  

Viimistlemine 
Niisuta detailid, venita mõõtudesse ja lase kuivada. Õmble 
õlaõmblused. Korja kaelaava jaoks vardale esiosa keskelt 
ootele jäänud 10(10)10(12)12 s ja korja lisaks kaelaavast roosa 
lõngaga vardale 80(80)82(82)82 s = 90(90)92(94)94 s. Koo 
ringvardaga ringselt soonikkoes 3 cm ja koo silmused 
soonikkoes kududes maha. Õmble varrukad kehaosa külge, 
seejärel küljeõmblused ja varrukaõmblused.  

 


