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Kootud barett 
Suurus: 
Sobib keskmisele täiskasvanu peaümbermõõdule. 
Kudumistihedus: 
18 silmust x 24 rida = 10 cm pitsmustris  
märkus: kudumistihedus on lõtv mütsi õhuliseks muutmiseks.  
Materjal ja töövahendid: 
120g paksemat lõnga (100g/137m) 
5 mm või 5,5mm 60cm pikkused ringvardad. 
Silmusemärkija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tühi ruut – parempidine silmus 
-   - pahempidine silmus 
O - õhksilmus 
/\ - tõsta üks silmus kudumata üle, koo 2 silmust parempidi 
kokku, tõsta kudumata silmus üle. 
 
Lühendid: 
pr – parempidine silmus 
ph – pahempidine silmus 
2 pr kokku – koo 2 silmust parempidi kokku 
kasv1 – kasvata silmus juurde võttes pöidla abil vardale 

keeruga õhksilmus (nagu kasvatades pöidla jaoks) 
Variant 1 – lohvakas. 
Loo väiksemate ringvarrastega 74 silmust, ühenda ringiks ja märgista ringi algus. Koo 9 ringi 1pr/1ph 
soonikut ja vaheta siis vardad suuremate vastu. 
Järgm ring (kasvatamine): 2 pr, kasv1; korda alates * viimase kahe silmuseni, 2pr = 110 silmust. 
Koo pitsmustri ridasi 1-8 4 korda ja siis ridasid 1-6 veel üks kord. Koo üks ring parempidi. Järgmisel ringil 
alusta kahandusi (võta kasutusele sukavardad, kui silmuseid jääb ringvarraste jaoks liiga väheks): 
Ring 1: 2 pr kokku tervel ringil = 55 silmust 
Ring 2: 2 pr kokku tervel ringil viimase silmuseni, 1 pr = 28 silmust. 
Ring 3: 2 pr kokku tervel ringil = 14 silmust. 
Ring 4: 2 pr kokku tervel ringil = 7 silmust 
Ring 5: 2 pr kokku tervel ringil viimase silmuseni, 1 pr = 4 silmust. 
Katkesta lõng, tõmba läbi allesolevate silmade, pinguta, kinnita ja peida ots. 
Variant 2 – vähem lohvakas. 
Loo väiksemate ringvarrastega 70 silmust, ühenda ringiks ja märgista ringi algus. 
Koo 9 ringi 1pr/1ph soonikut. 
Järgmine ring (kasvatamine): *2 pr, kasv1, 2 pr, kasv1, 3 pr, kasv1, korda alates * ringi lõpuni = 100 silmust. 
Koo pitsmustri ridasi 1-8 4 korda ja siis ridasid 1-6 veel üks kord. Koo üks ring parempidi. Järgmisel ringil 
alusta kahandusi (võta kasutusele sukavardad, kui silmuseid jääb ringvarraste jaoks liiga väheks): 
Ring 1: 2 pr kokku tervel ringil = 50 silmust 
Ring 2: 2 pr kokku tervel ringil = 25 silmust. 
Ring 3: 2pr kokku tervel ringil viimase silmuseni, 1pr =13 silmust. 
Ring 4: 2 pr kokku tervel ringil viimase silmuseni, 1pr = 7 silmust. 
Ring 5: 2 pr kokku tervel ringil viimase silmuseni, 1pr = 4 silmust. 
Katkesta lõng, tõmba läbi allesolevate silmade, pinguta, kinnita ja peida ots. 


