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Vest lapsele

Suurus
6 kuud [12 kuud, 18 kuud, 2 aastat, 4 aastat, 6 aastat, 8 aastat]
Lõppmõõdud
Rinnaümbermõõt: 45,7 [50,8; 55,9; 61; 66; 71,1; 76,2] cm
Pikkus: 25,4 [27,9; 30,5; 33; 39,4; 43,2; 48,3] cm
Materjal:
2 nööpi (suurused 6 ja 12 kuud)
1 [1, 2, 2, 2, 3, 3] tokki - Dream In Color Classy (100%
Superwash Merino; 113g tokk/229 m)
Soovitatavad vardad
3.75mm sukavardad
3.75mm pikad või ringvardad
4.5mm pikad või ringvardad (või sellised, millega saavutad õige
tiheduse)
Abivahendid
Palmikuvarras
Silmusemarkerid
Silmusehoidja
Sukanõel

Tihedus
26 silma x 28 rida = 10 x 10 cm palmikus suuremate varrastega.
Tee kindlasti tööproov. Selles mustris on nii silmade kui ka ridade tihedus oluline
Märkused
Suurused 6 ja 12 kuud on selgapanemise lihtsustamiseks disainitud nööpidega õlal.
Sinised jooned mustril eraldavad mustri vasakut serva, keskmist paneeli ja paremat serva.
Palmiku osas kahandades: kui palmiku lõpetamiseks ei jätku sili, koo silmused parempidi.
Parempidise silmuse mähkimine ja keeramine: koo kuni vajaliku silmuseni. Too lõng töö ette, võta
silmus paremale vardale pahempidise võttega, vii lõng töö taha, vii silmus pahempidise võttega
tagasi vasakule vardale, pööra töö.
Pahempidise silmuse mähkimine ja keeramine: Vii lõng töö taha, võta silmus paremale vardale
pahempidise võttega, too lõng töö ette, vii silmus pahempidise võttega tagasi vasakule vardale,
pööra töö.
Igal suurusel alusta mustri kudumist erinevalt realt, et palmikud joonduksid v-kaeluse jaoks õigesti.
Alusta 1 [23, 19, 17, 3, 23, 13] mustrireast
Minu lühendid:
1+1 – sooniku puhul = 1 parempidine silmus + 1 pahempidine silmus, p – parempidine silmus, v –
pahempidine silmus, pp – töö parem ehk esimene külg, vp – töö pahem ehk tagumine pool, 2 kokku
– 2 kokku töö paremas servas – vt seletust käeaukude PS juurest, 2 p kokku – 2 parempidi kokku.

Seljaosa

Väiksemate varrastega, loo 60 [66, 74, 80, 86, 92, 100] silma.
Rida 1-6: koo 1+1 soonikut
Vaheta vardad suuremate vastu.
Rida 7 (vp): pahempidi 2 [3, 3, 2, 3, 2, 2], parempidi 0 [2, 2, 0, 2, 2, 0] silma (v2, p2) 0 [0, 1, 0, 0,
1, 0] korda. Nüüd alusta mustri 1 [23, 19, 17, 3, 23, 13] reaga, koo vasakut serva 2 [2, 2, 3, 3, 3, 4]
korda, koo mustri keskmist osa üks kord, koo mustri paremat serva 2 [2, 2, 3, 3, 3, 4] korda,
parempidi 0 [2, 2, 0, 2, 2, 0] silma, (pahempidi 2, parempidi 2) silma 0[0, 1, 0, 0, 1, 0] korda,
pahempidi 2 [3, 3, 2, 3, 2, 2] silma.
Kududes ääresilmused nii nagu tulevad, koo kõik mustri 28 rida. Seejärel koo mustri ridasid 1-28
veel 0 [1, 1, 1, 1, 2, 2] korda ja siis read 1-5 üks kord.

Käeaugud
Rida 1 (PP): koo maha 4[4, 4, 5, 5, 5, 6] silma, koo järgmised 56 [62, 70, 75, 81, 87, 94] silma
mustris.
Rida 2: koo maha 4 [4, 4, 5, 5, 5, 6] silma, koo järgmised 52 [58, 66, 70, 76, 82, 88]] silma mustris.
Rida 3 (kahandamise rida): 2 parempidi, 2 kokku, koo viimase nelja silmani, 2 parempidi kokku,
2 paremp.
PS: kui ei taha lõtva ületõstmisvõttega kahandamist paremas servas, koo nii: tõsta esimene silmus
vasakule vardale teistpidi (et ei tekiks keerdu). Koo kaks kokku pistes varras silmustesse eest (2
parempidi kokku puhul tagant). Koo 2 kokku läbi silmuste tagumise aasa – nii jäävad kahandused
korrektsemad ja vähem näha.
Rida 4: koo muster tervel real
Korda ridasid 3 ja 4 veel 2 [3, 3, 3, 4, 4, 4] korda = 46 [50, 58, 62, 66, 72, 78] silma.
Koo mustrit kuni käeauk on 9,5 [11,4; 12,7; 14; 15,2; 16,5; 17,8] cm pikkune. Lõpeta PP reaga.
Seljaosa kaelaauk ja õlg
Jätka mustri kudumist ka kaela ja käeaugu kahandusi kududes.
Järgmine rida (VP): koo maha 0 [0, 4, 4, 5, 5, 6] silma, koo järgmised 12 [14, 11, 11, 12, 12, 13]
silma mustris, aseta silmused paremalt vardalt (ehk juba kootud silmad) vasaku õla jaoks
silmusehoidjale, koo maha järgmised 22 [22, 26, 30, 30, 36, 38] silma, koo ülejäänud 12 [14, 16,
16, 18, 18, 20] silma mustris.
Parem tagumine õlaosa:
Rida 1: koo maha 3 [4, 4, 4, 5, 5, 6], koo mustrit viimase kolme silmani, 2p kokku, 1 p silm = 8 [9,
11, 11, 12, 12, 13] silma.
Rida 2: koo mustrit
Rida 3: maha 3 [4, 5, 5, 5, 5, 6], koo mustrit viimase kolme silmani, 2p kokku, 1 p silm = 4 [4, 5, 5,
6, 6, 6]
Koo maha ülejäänud silmad.
Vasak tagumine õlaosa:
Suurused 6 ja 12 kuud:
PP enda poole, võta silmad hoidjalt tagasi vardale.
Rida 1 (PP): 1p, 2 kokku, 5 [7]p , mähi järgmine silm ja keera (vt märkused)
Rida 2: koo mustrit
Rida 3: koo 4 [5] silma mustrit, mähi järgmine silm ja keera.
Rida 4: koo mustrit
Koo 5 rida 1+1 soonikut
Koo maha lõdvalt soonikus maha.
Ülejäänud suurused:
PP enda poole, võta silmad hoidjalt tagasi vardale.
Rida 1 (PP): 1p, 2 kokku, koo lõpuni mustrit = 11 [11, 12, 12, 13] silma
Rida 2: koo maha 5 [5, 5, 5, 6] silma, koo mustrit lõpuni = 6 [6, 7, 7, 7] silma
Rida 3: 1p, 2 kokku, koo lõpuni mustrit = 5 [5, 6, 6, 6] silma.
Koo maha ülejäänud silmad,

Esiosa

Koo nagu tagaosa lõpetades mustri 28 rida ja korrates ridu 1-28 veel 0 [1, 1, 1, 1, 2 , 2] korda.
Koo mustri read 1-3.
Pane märk peale 30 [33, 37, 40, 43, 46, 50] silma märkimaks esiosa keskkohta.
Kaelaauk ja käeaugud
Esiosa käeaugud tehakse samamoodi nagu seljaosal ja need kootakse samal ajal kui kaelaaugu
kahandused.

Järgmine rida (PP): koo mustit nelja silmani keskkohast, 1v, järgmine silm töö taha palmikuvardale,
2p vasakult vardalt, 1p palmikuvardalt, libista märk paremale vardale, libista järgmised 2 silma töö
ette palmikuvardale, 1p vasakult vardalt, 2p palmikuvardalt, 1v, koo mustrit lõpuni.
Järgmine rida: koo mustrit, keskmised 6 palmikusilmust koo pahempidiselt.
Järgmine rida: koo maha 4 [4, 4, 5, 5, 5, 6] silma, koo mustrit nelja silmani märgist, 2 p kokku, 2p,
eemalda marker ja pane 25 [28, 32, 34, 37, 40, 43] just kootud silma silmusehoidjale, 2p, 2 kokku,
koo mustrit lõpuni = 29 [32, 36, 39, 42, 45, 49] silma.
Parem esiosa
Jätka mustri kudumist ka kaela ja käeaugu kahandusi kududes.
Rida 1: koo maha 4 [4, 4, 5, 5, 5, 6] silma, koo mustrit lõpuni = 25 [28, 32, 34, 37, 40, 43] silma.
Rida 2: 2p, 2 kokku, koo mustrit viimase nelja silmani, 2 p kokku, 2p = 23 [26, 30, 32, 35, 38, 41]
silma.
Jätka käeaugu kahandusi igal PP real veel 2 [3, 3, 3, 4, 4, 4] korda ja samal ajal jätka kaelaaugu
kahandusi igal PP real veel 11 [11, 13, 15, 15, 18, 19] korda = 10 [12, 14, 14, 16, 16, 18] silma.
Vajadusel koo kahandusteta kuni esiosa on sama pikk kui tagaosa kuni õlaosani, lõpeta PP reaga.
Esiosa parem õlg
Rida 1 (VP): koo maha 3 [4, 4, 4, 5, 5, 6] silma, koo lõpuni mustrit = 7 [8, 10, 10, 11, 11, 12]
silma.
Rida 2: koo mustrit
Rida 3: koo maha 3 [4, 5, 5, 5, 5, 6] silma, koo lõpuni mustrit = 4 [4, 5, 5, 6, 6, 6] silma.
Koo maha ülejäänud silmad.
Vasak esiosa
VP enda poole, võta 25 [28, 32, 34, 37, 40, 43] silmust hoidjalt tagasi vardale.
Rida 1: koo mustrit
Rida 2: 2p, 2 kokku, koo mustrit viimase nelja silmani, 2 p kokku, 2p = 23 [26, 30, 32, 35, 38, 41]
silma.
Jätka käeaugu kahandusi igal PP real veel 2 [3, 3, 3, 4, 4, 4] korda ja samal ajal jätka kaelaaugu
kahandusi igal PP real veel 11 [11, 13, 15, 15, 18, 19] korda = 10 [12, 14, 14, 16, 16, 18] silma.
Vajadusel koo kahandusteta kuni esiosa on sama pikk kui tagaosa kuni õlaosani, lõpeta PP reaga.
Vasaku esiosa õlg
Suurused 6 ja 12 kuud
Rida 1 (PP): 2p, lõngakeerd, 2 p kokku, koo parempidi lõpuni
Rida 2: 7 [8]v, mähi järgmine silm, keera töö
Rida 3: koo parempidi
Rida 4: 3 [4]v, mähi järmine silm, keera töö
Rida 5: 2 p kokku, lõngakeerd, 1 [2]p.
Rida 6: koo pahempidiselt kududes mähitud silmused koos silmustega, mida nad mähivad.
Koo kõik silmad maha.
Ülejäänud suurused
Rida 1: koo mustrit
Rida 2: koo maha 4 [4, 5, 5, 6] silma, koo lõpuni mustrit = 10 [10, 11, 11, 12] silma.
Rida 3: koo maha 5 [5, 5, 5, 6] silma, koo lõpuni mustrit = 5 [5, 6, 6, 6] silma.
Rida 4: koo mustrit
Koo maha ülejäänud silmad.

Viimistlemine

Suurustel 6 ja 12 kuud õmble kokku ainult parema õla õmblus. Teistel suurustel õmble mõlemad.
Õmble küljeõmblused.
Parema käeaugu soonik
PP enda poole hoides korja üles ja koo parempidi 3 silma iga nelja käeaugu rea kohta jälgides, et
kokku tuleb paaris arv silmuseid. Koo 5 ringi 1+1 soonikut. Kuuendal ringil koo lõdvalt soonikus
maha.

Vasaku käeaugu soonik
6 ja 12 kuud (väiksemate sirgete varrastega)
PP enda poole hoides korja üles ja koo parempidi 3 silma iga nelja käeaugu rea kohta jälgides, et
kokku tuleb paaritu arv silmuseid.
Rida 1: 1v, *1p, 1v, korda alates * lõpuni
Rida 2: 1p, *1v, 1p, korda alates * lõpuni
Read 3-5: korda ridasid 1 ja 2 ükskord ja rida 1 veel üks kord
Koo lõdvalt soonikus maha.
Ülejäänud suurused:
Samamoodi kui parema käeaugu soonik
Kaelaaugu soonik
NB! Kuigi mainitud ei ole, siis tundub, et soonik peab ka kaelaaugu seljaosa küljes olema (kuna
suurematel suurustel tuleb seda soonikut ringis kududa)
6 ja 12 kuud (sirgete varrastega)
PP enda poole hoides alusta vasaku õla juurest. Korja üles paaris arv silmuseid kuni keskkohani.
Venita õrnalt tööd ja tõmba üles kolmas palmikuosa vasaku ja parema osa vahel. Tee silmusele
keerd ja võta vasakule vardale, koo keerdsilmus parempidi (keskmine silm), korja teiselt poolelt
samuti paaris arv silmuseid (kokku paaritu arv).
Rida 1: 1v, * 1p, 1v, korda alates * lõpuni
Rida 2: 1p, * 1v, 1p, korda alates * lõpuni
Read 3-5: korda ridasid 1 ja 2 ükskord ja rida 1 veel üks kord
Koo lõdvalt soonikus maha.
Ülejäänud suurused (sukavarrastega)
PP enda poole hoides alusta vasaku õla juurest. Korja üles paaris arv silmuseid kuni keskkohani.
Venita õrnalt tööd ja tõmba üles kolmas palmikuosa vasaku ja parema osa vahel. Tee silmusele
keerd ja võta vasakule vardale, koo keerdsilmus parempidi (keskmine silm), korja teiselt poolelt
paaritu arv silmuseid (kokku paaris arv).
Ringid 1-5: koo 1+1 soonikut. Kuuendal ringil koo lõdvalt soonikus maha.
Suurustel 6 ja 12 kuud: õmble nööbiaukude kohale nööbid.

