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Tuunika lapsele 
Suurus: 
vastsündinu (3kuud, 6 kuud, 9 kuud, 12 kuud, 2aastat)  
Materjal: 
90-150g lõnga (kehaosa tehes kahekordne lõng) 
Töövahendid: 
6 silmusemarkerit 
6mm ringvardad (40cm või suurematel suurustel 60cm) 
4mm ringvardad (40cm või suurematel suurustel 60cm) 
Kudumistihedus: 
15/16 silma = 10 cm (kehaosa 6mm varrastega) 
20/22 silma = 10 cm (seelikuosa 4mm varrastega) 
Lühendid: 
pm – pane marker 
ket – koo silmuse esimesse ja tagumisse aasa 
+1 – kasvata 1 silm eelmise rea silmuste vahelt ja koo 
keerdsilmusena ehk tagumisest aasast (nii ei jää auku) 

Kleit: 
Loo kahekordse lõngaga 6mm varrastega 48 (54, 58, 60, 62, 68) silma. Ühenda ringiks ja koo 1 ring 
pahempidi. Märgista silmusemarkeriga ringi algus. 
Ring 2: 8 (10, 10, 11, 11, 13)paremp, pm, 16 (17, 19, 19, 20, 21)paremp, pm, 8 (10, 10, 11, 11, 
13)paremp, pm, 16 (17, 19, 19, 20, 21)paremp 
Ring 3: ket, *koo parempidi viimase silmani enne märki, ket – korda alates * ringi lõpuni. 
Ring 4: parempidi 
Korda ringe 3 ja 4 veel 4 korda (kokku 5 kasvatamise ringi) 
Ring 13: koo maha 18 (20, 20, 21, 21, 23) silma, koo järgmise märgini, koo maha 18 (20, 20, 21, 
21, 23) silma, koo ringi lõpuni. 
Käeaugud: 
Loo juurde 2 (3, 3, 3, 4, 5) silma, koo järgmise käeauguni, loo juurde 2 (3, 3, 3, 4, 5) silma, koo 
ringi lõpuni = 56 (60, 64, 64, 68, 72) silma 
Koo 5 (5, 5, 6, 6, 7) ringi parempidi. 
Vaheta vardad 4mm ringvarraste vastu ja kahekordse lõnga asemel jätka nüüd ühekordsega. 
Variant 1 – auguring, kui soovid paela läbi panna: 
*2parempidi, lõngakeerd; korda alates * ringi lõpuni 
Variant 2 – kasvatamise ring (kui ei soovi paela läbi panna): 
*1paremp, koo parempidi mõlemast lõnga-aasast eraldi (eelmine ring kahekordsest lõngast); korda 
alates * ringi lõpuni  
Pärast varianti 1 või 2 on kokku 84 (90, 96, 96, 102, 108) silma. 
Koo parempidine ring asetades 5 markerit nii, et iga markeri vahel oleks 14 (15, 16, 16, 17, 18) 
silma (kokku 6 "sektsiooni"). 
Koo parempidi 4 (4, 4, 5, 5, 5) ringi. 
[Kasvatamise ring: *koo kuni märgini, +1; korda alates * kuni ringi lõpuni lõpetades +1'ga. 
Koo parempidi 4 (4, 5, 5, 5, 5) ringi.] 
Korda [ kuni ] soovitud pikkuseni (umbes 7 (7, 7, 7, 8, 9) korda. Kui tahad kleiti, siis veel rohkem). 

Pitsserv: 
O – lõngakeerd 
Tagurpidi hark – tõsta 1 kudumata üle, 2paremp kokku, tõsta kudumata silm üle 

 
Ring 1: korda mustri kuute silmust ringi lõpuni, lõpeta lõngakeeruga 
Ring 2: parempidi  
Korda ringe 1 ja 2 kokku 4 (5, 5, 5, 5, 5) korda. Koo silmad maha.                                           


