
KAMPSUN, SIPUKAD, MÜTS JA PAPUD 
Sobib 46 cm nukule 
Materjal: 
 u 200g lõnga (Novita Helen vmt) 
Mina kasutasin valget (A) ja roosat (B) (Red Heart) 
3,5 mm ringvardad (max 40cm) 
5 mm sukavardad (mütsile) 
4 mm heegelnõel 
Tihedus: 20 s x 28 rida = 10 cm 

KAMPSUN 
Esiosa:  
Loo lõngaga A 40 silma ja koo 1+1 soonikut 4 rida. Koo parempidi veel üks rida ja vaheta värvi. Koo 
iga 2 rea tagant värvi vahetades ripskoes seni kuni töö on kokku 9 cm pikkune (mina jätsin kirjuma 
pinna pealmiseks). Lõpeta pahempoolse reaga. Järgmisel real kahanda mõlemast otsast 1 silmus ning 
aseta ülejäänud 38 silma hoidjale. 
Tagaosa: 
Koo samamoodi nagu esiosa. 
Varrukad:  
Loo lõngaga A 30 silma ja koo 1+1 soonikut 4 rida.Koo parempidi veel üks rida ja vaheta värvi. Koo 
iga 2 rea tagant värvi vahetades ripskoes seni kuni töö on kokku 8 cm pikkune. Lõpeta pahempoolse 
reaga. Järgmisel real kahanda mõlemast otsast 1 silmus ning aseta ülejäänud 28 silma hoidjale. 
Keha ülaosa:  
Lõngaga B. 
Parem pool enda poole korja silmused vardale järgmiselt: 19 tagaosa silma (alustades keskelt), pane 
märk, 28 varruka silma, pane märk, 38 esiosa silma, pane märk, 28 varruka silma, pane märk, seljaosa 
19 silma = 132 silma. 
Edasi koo parempidises koea edasi-tagasi kahandades 1 silmuse enne ja 1 silmuse pärast märki igal 
parempidisel real. Koo kokku 16 rida. Vaheta värvi ja koo lõngaga A 1+1 soonikut 4 cm. Koo maha, 
Lõpetamine:  
Õmble kokku õmblused. Heegelda kaelaava kinnissilmustega üle ja tee pael kaelaaugu 
kinnisidumuseks.  
Kaelaava ei pea tingimata tahapoole jääma, eespool näeb ta sama kena välja. 
 
 
SIPUKAD: 
Esiosa:  
Loo lõngaga A 23 silma ja koo 1+1 soonikut 4 rida.Koo parempidi veel üks rida ja vaheta värvi. Koo 
iga 2 rea tagant värvi vahetades ripskoes seni kuni töö on kokku 11,5 cm pikkune. Lõpeta pahempoolse 
reaga. Pane silmused hoidjale. 
Tee teine sääreosa samamoodi. 
Ühenda sääred kududes 23 silma ühelt säärelt ja 23 silma hoidjalt järjest = 46 silma. 
Jätka ripskoes 2,5 cm (jätkates ka värvide vahetamist). Kahanda järgmise rea mõlemas otsas 2 silma = 
44 silma. Koo veel 2,5 cm ripsi. Kahanda järgmise rea mõlemas otsas 2 silma = 42 silma. Jätka ripsi 
kudumist kuni töö on 18 cm pikkune, lõpeta pahempoolse reaga. 
Vöörida: *2 parempidi, 2 parempidi kokku, lõngakeerd*; korda * kuni * lõpetades rea pärast viimast 
lõngakeerdu kahe parempidise silmaga. 
Koo parempidi veel üks rida ja kahanda selle rea lõpus 1 silm = 41 silma. 



Edasi koo lõngaga B parempidises koes u 5 cm (kuni nukule enam-vähem kaenla alla). Koo järgmise 
kahe rea alguses maha 4 silma. Edasi kahanda igal parempidisel real 2 silma pärast rea algust ja 2 silma 
enne rea lõppu 1 silm kuni vardal on 23 silma. Koo silmused maha. 
Tagaosa:  
Koo nagu esiosa kuni vardal on 21 silma. Järgmisel parempidisel real koo esimesed 10 silma, kahanda 
ületõstmisvõttega 1 silm ja koo ülejäänud 9 silma. Edasi koo parempidises koes viimaseid 10 silma 
(esimesed 10 pane hoidjale) kuni nukul mõõtes riba ots ulatub esiosa ülaservani (mõõtmise 
lihtsustamiseks võib esi- ja tagaosa kokku juba õmmelda osaliselt või nööpnõeltega kokku panna). 
Edasi kahanda igal parempidisel real mõlemas otsas 1 silm kuni alles 4 silma. Järgmisel parempidisel 
real kahanda, võta vardale lõngakeerd, kahanda. Koo pahempidisel real pahempidi kõik 3 silma läbi 
(lõngakeerust tuleb nööpauk, seega ei tohi seda keeruga kududa). Parempidisel real tõsta esimene silm 
paremale vardale, koo järgmised 2 kokku ja tõsta paremal vardal olev silmus üle. Lõpeta töö.  
Koo teine õlapael samamoodi. 
Lõpetamine:  
Õmble kinni kõik õmblused ja peida otsad. Keeruta kahest 210 cm pikkusest lõngajupist pael, mis 
põimi läbi vöörea aukude. 
 
 
PAPUD 
Kasuta 4 mm heegelnõela ja kahekordset lõnga (nt 1 kummastki värvist). 
NB! Iga sambarida ja –ring algab 1 ahelsilmusega kõrguseks ja poolsambaga samasse silmusesse. Iga 
ring lõpeb aassilmusega esimesse poolsambasse (nii ei jää inetut auku rea algusesse). 
Tee 7 silmuseline ahel ja heegelda 5 kinnissilmust (ks), viimasesse ahelasse tee 3 ks ja heegelda ahela 
teisele küljele veel 6 ks’st = 15 ks. Ühenda aassilmusega. Tee üks ahelsilmus kõrguseks ja tee esimene 
sammas samasse silmusesse, millesse ühendasid viimase ks’e. Tee 3 ringi poolsambaid, ring ühenda 
esimesse poolsambasse.  
Neljandal ringil heegelda poolsambaid kuni teha jääks veel 5. keera tagasi ja heegelda veel 2 rida. 
(sammaste arv kasvab igal real NB!’s kirjutatud tõttu). Järgmisel real heegelda 2 x 3 sammast kokku 
nii, et nende vahele jääb üks tavaline poolsammas. Järgmisel real heegelda keskel kokku 2 sammast, 3 
sammast ja veel 2 sammast. Viimasel real heegelda kõik silmused ks’des v.a 3 keskmist, mis on 3 
poolsammast kokku. Rea lõppedes jätka ks’tega üle kogu ringi. Soovi korral heegelda sobivasse kohta 
küljel umbes 14 ahelsilmust, nööbiauguks tee veel 4-5 ahelsilmust ja tagasi heegelda kett 
poolsammastega. Kinnita rihm ahelsilmusega sinna, kuhu ta ulatub ja jätka ringi üleheegeldamist. 
 
Teine papu tee TÄPSELT sama moodi (ka rihm). Valmis saades keera teine papu pahupidi ja rihm ongi 
õigel pool. 
 
 
MÜTS 
Lõin 4x lõngaga 13 silma igale 5 mm vardale ja kudusin parempidises koeas u 20 ringi. Edasi 
kahandasin üle ühe ringi iga varda lõpus ühe silma kuni igal vardal oli alles 1 silm. Neist tõmbasin läbi 
lõnga ja peitsin otsas.  
Kuna see müts jäi nukule veidi suureks (siiski umbes tehtud), siis on soovitatav õmmelda või 
heegeldada lõua alla paelad). 
 


