
 

Väikelapse kootud kampsun   

Suurus cm 

56-
62 
(2-
4k) 

68-
74 
(6-
9k) 

80-
86 
(1-
1½ 
a) 

 92-
98 
(2-3 
a) 

 104-
110 
(4-5 
a) 

 116-
122 
(6-7 
a) 

Jaki mõõdud(cm) 

Rinnaümbermõõt 52 56 60 66 70 74 

Jaki pikkus 27 31 35 39 41 43 

Varruka 
sisepikkus 

17 19 22 25 28 30 

Lõngakulu (g) 

Novita Wool             

Valge (011) 150 200 250 300 300 350 

Vardad 3 ja 3½-4 või  vastavalt kudumistihedusele 
 
Kudumistihedus  21 s ja 42 r pitsilises koes = 10 cm 

Pitsimuster 

 

tühi ruut- parempidi, koo töö pahemal pool pahempidi 

O õhksilmus 

»kaks silmust parempidi kokku kududa 

- pahempidine silmus, koo töö pahemal pool parempidi 

Taga- ja esipool kootakse põiki 
 
Selg 
Alusta kudumist küljeõmblusest. Loojämedamatele 
varrastele 58(66)74(82)88(92) s ja koo ripskoes 5 r. Jätka 
pitskoes alljärgnevalt: koo esimene silmus skeemi paremalt 
poolt, korda kahesilmuselist mustrikorda  
28(32)36(40)43(45) korda ja koo lõpuks töö vasakus servas 
1 silmus. Jätka vastavalt skeemi ridadele 1-10. Kui töö 
kõrgus on 7,5(8,5)9(10,5)11(12) cm (= õlalaius), kahanda 
vasakus servas igal teisel real kaelaava jaoks 
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2x1(1)1(2)2(2) s = 56(64)72(78)84(88) s. Kui töö kõrgus 
on u  13(14)15(16,5)17,5(18,5) cm ja oled 8. või 3. 
mustrireal, oled jõudnud seljaosa keskkohani. Koo teine pool 
peegelpildis. Jätka kudumist pitskoes, tee kaelaava teise 
poole kasvatused igal teisel real  2x1(1)1(2)2(2)s = 
58(66)74(82)88(92) s. Kui õla pikkus on. 
7,5(8,5)9(10,5)11(12) ja viimane rida on pitsimustri 9. rida, 
koo silmused töö pahemal pool parempidikoes maha.  
Vasak esipool 
Alusta kudumist küljeõmblusest. Loo jämedamatele 
varrastele 58(66)74(82)88(92) s ja koo ripskoes 5 r. Jätka 
pitskoes alljärgnevalt: koo esimene silmus skeemi paremalt 
poolt, korda kahesilmuselist mustrikorda  
28(32)36(40)43(45) korda ja koo lõpuks töö vasakus servas 
1 silmus. Jätka vastavalt skeemi ridadele 1-10. Kui töö 
kõrgus on 7,5(8,5)9(10,5)11(12) cm (= õlalaius), kahanda 
vasakus servas igal teisel real kaelaava jaoks 
1x6(6)6(8)8(8) s, 1x2 s ja 2x1 s = 48(56)64(70)76(80) s. 
Kui töö kõrgus on u 14(15)16(17,5)18,5(19,5) cm ja 
viimane rida on pitsimustri 9. rida, koo silmused töö 
pahemal pool parempidikoes maha. oikein. Märgi 5 nööbi 
kohad selliselt, et alumine on 1 cm kaugusel alläärest, 
ülemine kaelakandi keskkohta ja ülejäänud võrdsete 
vahedega nende vahele.  
 
Parem esipool 
Koo peegelpildis. Vastavalt teisele poole märgitud nööbi 
asukohtadele tee nööpaugud, kududes 2 silmust kokku, 
õhksilmus. Nööpaugud jäävad 1 cm kaugusele servast.  
 
Varrukad 
Varrukate kudumist alustatakse varruka alläärest Loo 
jämedamatele varrastele 40(40)42(44)44(46) s ja koo 
ripskoes 5 r. Jätka pitskoes alljärgnevalt: koo esimene 
silmus skeemi paremalt poolt, korda kahesilmuselist 
mustrikorda 19(19)20(21)21(22) korda ja koo lõpuks töö 
vasakus servas 1 silmus. Jätka vastavalt skeemi ridadele 1-
10. Kui töö kõrgus on 6 cm, kasvata mõlemas servas 1 s. 
Kasvata veel igal 10.(8.)10.10.)8.(8.)real 3(5)1(3)9(10) 
korda ja igal 8.(6.)8.(8.)6.(6.)real 0(0)5(4)1(1) korda = 
48(52)56(60)66(70) s. Koo kasvatatud silmused samuti 
pitskoes. Kui töö kõrgus on 17(19)22(25)28(30) cm ja 
kudusid viimati pitsimustri 5. rea, koo silmused korraga 
maha.  
Viimistlemine 
Niisuta ja venita detailid mõõtudesse. Lase kuivada. Õmble 
õlaõmblused. Korja kaelaava servalt peenematele varrastele 
70(72)74(78)78(82) s ja koo kraeosa ripskoes 7 rida. NB. 
tee viimane nööpauk kolmandal real servast 1 cm kaugusel 
nagu teised nööpaugud. Õmble varruka- ja küljeõmblused. 
Kinnita nööbid. 



 

 


