
Pääsusaba 
NB! 

• Iga rea esimesed 2 ja viimast 2 silma tuleb 
alati kududa parempidiselt! 

• Tagasiread tuleb kududa pahempidi 

Parempidine silmus 

Ääresilmus, mille kood nii edasi kui tagasi 
real parempidiselt 

Õhksilm 

Kood 2 silma ületõstmisega kokku 

Kood 2 parempidi kokku 

Kood 3 silma kokku (tõstad 1 silma kudumata teisele vardale, kood järgmised 2 silma 
parempidi kokku ning siis tõstad kudumata silma üle 2 kokkukootud silmuse) 

Niisama kast, mida ei loeta silmuseks. See on vajalik selgema mustri edastamiseks tabelis 

Punane kast märgib mustri kordust. See läheb käiku siis, kui vardal on juba rohkem silmi kui 
muster näitab. Siis kordad punases kastis olevat mustrit. 

Nupp (Kood silmast läbi, aga maha veel ei lase, siis võtad õhksilma ja kood uuesti samast 
silmast läbi ja uuesti õhksilm ja uuesti samast silmast läbi). 

Tagasireal kood nupukäigus tekkinud 5 silmust kokku. 
Pääsusaba salli alustatakse kuklakohast. 
ALUSTAMISEKS: tee heegelnõelaga mingist muust lõngast (mitte sellest, millest salli kood) 4 
silmusega kett. Katkesta lõng. Selle peale hakkad looma silmi. Pärislõngaga korja varrastele 2 
silmust läbi heegelahela tagakülgede. Koo 6 rida parempidi. Seitsmendas reas koo 2 silma, korja 

servasilmustelt3 silma; haruta teise 
lõngaga heegeldatud osa üles, tõsta 
saadud 2 lahtist silmust vasakule 
vardale ja koo kohu rida uuesti 
parempidi läbi – nüüd on vardal 7 
silma. 
Esimene mustriosa – kududa 1 kord. 
Edasi liigud järgmisele mustriosale. 
Seda teed vastavalt 14, 19 või 24 korda 
(vastavalt soovile). 
14 kordusega on vaarastel 195 silma, 24 

kordusega 315 silma. 
Kui teha keskosa 
suurem kui 
originaalmuster 
näitab, tuleb järgmise 
mustri jaoks lisada 
reale juurde 4 silma. 



 
Järgmisi mustreid kududa algusest alustades kõiki üks kord. Nuppe ei tohi liiga kõvasti kududa, 
muidu on neid tagasireal raske kokku kududa; nuppude külgedel on õhksilmused (augud). 

Lõpetamiseks: 
Viimase mustri viimane rida tuleb kududa parempidi. Mahakudumine käib järgmiselt: koo 2 silma, 
*pane mõlemad tagasi vasakule vardale ja koo 2kokku tagant poolt (keerdsilmus), koo järgmine 
silm, mõlemad tagasi vasakule vardale ja koo 2 keerdsilmana kokku. Korda alates * kuni kõik on 
maha kootud.  
Viimistlemiseks: hoia salli natuke aega vees, vääna õrnalt liigne vesi välja ja pinguta nööpnõelte 
abil vormi. 


