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Jänes 
Disainitud Susan B. Anderson'i poolt lehele Spud & Chloë 
Lõppmõõdud: 
Laius umbes 7,5 cm, kõrgus 17,5 cm 
Lõng: 
100g/160m – umbes 50g (mina kasutasin kahekordset 
naturaalvalget Steinbach Wolle Jumbo't) 
Töövahendid: 
Mina kasutasin 3,5mm sukavardaid (kude peaks tulema tihe ja 
parem on kasutada ettenähtust peenemaid vardaid) 
Sukanõel 
Täitematerjali (soovi korral lisaks veel tennisepall) 
Silmusemärkija 
Silmusehoidja 
Kudumistihedus: 
24 silma = 10 cm (tegelikult pole oluline) 
Lühendid: 
2kokku – 2 parempidi kokku 
ket  – koo silmuse esimesse ja tagumisse aasa (originaalis on 
kasutatud ka eelmise rea silmuste vahelt kasvatamist, kuid 

paksu lõnga ja peenikeste varrastega on see üsna keeruline) 
Keha: 
Alustades keha alumisest otsast loo 9 silma, 3 igale vardale. 
Ring 1: parempidi 
Ring 2: (ket, ket, 1paremp), korda ringi lõpuni = 5 silma vardal, kokku 15 silma. 
Ring 3: parempidi 
Ring 4: (ket, koo kuni kahe viimase silmani, eelviimasesse ket, 1paremp), korda ringi lõpuni 
(esimesse ja tagumisse aasa kudumine tuleks teha iga varda eelviimasesse silmusesse, mitte 
viimasesse, sest nii jäävad kasvatamised sümmeetriliselt) 
Ring 5: parempidi 
Korda ringe 4 ja 5 kuni igal vardal on 15 silma (kokku 45 silma). Lõpeta ringiga 4 (kasvatamisega). 
Märgista viimane lõpetatud ring ja jäta see sinna, sellest alates mõõdad hiljem. 
Mugavuse huvides jaga nüüd silmad neljale vardale ja koo viiendaga. 
Koo parempidi kuni keha on märgist 4cm kõrgune. Edasi kahanda. 
Ring 1: (3paremp, 2 kokku), korda ringi lõpuni = 12 silma vardal, 36 silma kokku 
Ring 2: (2paremp, 2 kokku), korda ringi lõpuni = 9 silma vardal, 27 silma kokku 
Nüüd õmble kinni silmuste loomisel jäänud auk, kinnita lõng ja tõmba otsad sissepoole. 
Kui soovid kasutada tennisepalli, siis nüüd on aeg see paika panna. Edasi kudumine on nüüd küll 
veidi imelik, kuid seda vaid mõneks ringiks.  
Kui tennisepalli kasutada ei taha, siis topi keha vatiini täis ja jätka toppimist kudumise edenedes. 
Ringid 3 ja 4: parempidi 
Ring 5: (1paremp, 2kokku), korda ringi lõpuni = 6 silma vardal, 18 kokku 
Ring 6: parempidi 
Ring 7: 2kokku ringi lõpuni = 3 silma vardal, 9 silma kokku. 
Katkesta lõng ja tõmba läbi allesolevate silmade. Pinguta, kinnita lõng ja tõmba sissepoole. 
 
Kinnita käpad keha külge alles pärast pea ühendamist, muidu ei saa aru, kus nad olema peaksid. 
"Käed" (tee 2) 
Loo 12 silma. Koo parempidi ringid 1-10.  
Ring 11: (2paremp, 2kokku) igal vardal. 



Katkesta lõng ja tõmba läbi allesolevate silmade. Pinguta, kinnita lõng ja tõmba sissepoole. Topi 
natuke ja siis õmble teine ots lapikuks kinni. 
 
"Jalad" (tee 2) 
Loo 15 silma. Koo ringid 1-7 parempidi. 
Ring 8: (3paremp, 2kokku) igal vardal = 12 silma 
Ring 9: (2paremp, 2kokku) igal vardal = 9 silma 
Katkesta lõng ja tõmba läbi allesolevate silmade. Pinguta, kinnita lõng ja tõmba sissepoole. Topi 
natuke ja siis õmble teine ots lapikuks kinni. 
 
Pea: 
Loo 9 silma. 
Ring 1: parempidi 
Ring 2: ket igasse silma = 6 silma vardal, kokku 18 silma 
Ring 3: parempidi 
Ring 4: ket igasse silma = 12 silma vardal, kokku 36 silma 
(see näeb välja üsna inetu, kuid pead ja keha ühendades jääb see osa peitu) 
Märgista neljas ring, edaspidi mõõdad pead siit. Võid jagada silmad neljale vardale. 
Koo parempidi märgist 4 cm, edasi kahanda. 
Ring 1: (4paremp, 2kokku), korda ringi lõpuni = 10 silma vardal, kokku 30 silma 
Ring 2: (3paremp, 2kokku), korda ringi lõpuni = 8 silma vardal, kokku 24 silma 
Nüüd õmble kinni silmuste loomisel jäänud auk, kinnita lõng ja tõmba otsad sissepoole. Topi pea 
täis. Jätka kõrvadega. 
 
Kõrvad: 
Märgista viimasena valminud ring, siit mõõdad kõrvu. 
Koo esimesed 12 silma parempidi, pane ülejäänud silmad silmusehoidjale. Koo 12 silma ringselt 
kokku 6 ringi. 
Järgmine ring: (ket, 1paremp, ket, 1paremp) igal vardal = 6 silma vardal, kokku 18 silma. 
Koo parempidi kuni kõrv on 6 cm pikkune märgist, edasi kahanda. 
Ring 1: (4paremp, 2kokku) igal vardal = 5 silma vardal, kokku 15 silma 
Ring 2: (3paremp, 2kokku) igal vardal = 4 silma vardal, kokku 12 silma 
Ring 3: (2paremp, 2kokku) igal vardal = 3 silma vardal, kokku 9 silma 
Katkesta lõng ja tõmba läbi allesolevate silmade. Pinguta, kinnita lõng ja tõmba sissepoole.  
Kõrvadesse ära vatiini topi. 
Võta ülejäänud 12 silma varrastele ja ühenda lõng jättes umbes 20 cm pikkuse varu hiljem augu 
sulgemiseks ja kõrvade vormimiseks. Koo samamoodi nagu esimene kõrv. Vahepeal lõpeta pea 
toppimine. 
Õmble pildi järgi kokku pea, keha, käed ja jalad. 
Tee jänkule sabaks kahe papprõnga abil saba ja õmble ka see külge. 
 
Nägu: 
Tiki musta lõngaga pildi järgi jänkule silmad ja nina. Mina tegin silmakriipsudest kulmud ja lisasin 
silmad täpikestena. 
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