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Hello Kitty
Kootud 3mm sukavarrastega.
Vaja läheb alla 50g roosat ja umbes 50g valget
lõnga, samuti pisike kogus musta ning
naturaalvalget näo jaoks.
Kasuta vatiini täidiseks.
Jalad
Loo valgega 10 silmust.
Koo iga silmuse esimesse ja tagumisse aasa = 20
silmust.
Edasi koo 5 rida parempidist kudet, katkesta lõng ja
pane jalg kõrvale.
Koo teine jalg samamoodi. (Jala võib kududa ka ringselt)
Keha ja pea
Märgi teist värvi lõngaga järgmise rea mõlemad otsad.. Võta roosa lõng, ja hoides jala
paremat poolt enda pool, koo alguses läbi ühe jala 20 silmust ja seejärel teise jala 20
silmust = 40 silmust.
Koo 10 rida parempidist kudet.
Edasi vormi keha: 7 pr, 4 x 2 pr kokku, 10 pr, 4 x 2 pr kokku, 7 pr = 32 silmust.
Koo parempidi 3 rida.
Katkesta roosa lõnga ja võta valge pea jaoks.
Järgmine rida (kasvata): *1 pr, koo järgmise silmuse esimesse ja tagumisse aasa; korda
alates * rea lõpuni = 48 silmust.
Koo 11 rida parempidi.
Vormi pea
1. rida: 11 pr, 2 x 2 pr kokku, 18 pr, 2 x 2 pr kokku, 11 pr = 44 silmust.
2. - 4. rida: parempidises koes.
5. rida: 10 pr, 2 x 2 pr kokku, 16 pr, 2 x 2 pr kokku, 10 pr
6. rida ja kõik ülejäänud paaris read: pahempidi.
7. rida: 9 pr, 2 x 2 pr kokku, 14 pr, 2 x 2 pr kokku, 9 pr
9. rida: 8 pr, 2 x 2 pr kokku, 12 pr, 2 x 2 pr kokku, 8 pr
11. rida: (2 pr, 2 pr kokku) rea lõpuni
13. rida: (1 pr, 2 pr kokku) rea lõpuni

15. rida: 2 pr kokku rea lõpuni
Katkesta lõng ja tõmba ots kokku.
Kõrvad (tee 2 tk)
Alustades alumisest servast, loo valge lõngaga 7 silmust.
Koo 4 rida ripskoes, kahandades iga rea alguses 1 silmuse.
Koo ülejäänud 3 silmust maha.
Käpad (tee 2 tk)
Alustades käe pealt, loo roosa lõngaga lõdvalt 14 silmust. Koo 4 rida parempidises koes.
Katkesta roosa lõng ja ühenda valge. Koo veel 4 rida parempidises koes.
Järgmine rida: 2 pr kokku rea lõpuni = 7 silmust.
Katkesta lõng ja tõmba ots kokku.
Ühendamine
Töö sisemine pool enda poole, ühenda ridade otsad pea tipust värviliste lõngadeni, jättes
kuklal olevasse õmblusesse suure ava.
Ühenda jalgade ridade algused värvilistest lõngadest silmuste loomise reani.
Sulge jalgade otsad.
Pööra töö õiget pidi ja topi täis. Ära pea tagust õmblust veel sulge.
Kaela vormimiseks võta valge lõng kahekordselt ja nõule läbi pea esimese valge lõngaga
kootud rea silmuste. Tõmba pingule ja kinnita. Peida lõngaotsad kaela sisse.
Õmble kõrvad pea külge nii, et kõrva tipp on tasa pea tipuga.
Õmble kokku käpad, pööra õiget pidi ja topi täis. Õmble lahtine silmuste loomise rida
keha külge kohe kaela alla.
Nägu
Näo tikkimiseks kinnita lõng läbi kuklal oleva augu.
Silmade jaoks kasuta musta lõnga ja sõlmi. Keeruta lõnga 6 korda ümber näela, kuni saad
kena ovaalse kuju. Paiguta silmad nii, et need asuksid 10 rida kaela vormimise algusest
kõrgemal ja silmade vahele jääb 10 silmust.
Tiki 4 horisontaalse piste abil helekollasega nina nii, et nina tipp jääb kaela kujundamise
algusest 7 rida kõrgemale.
Vurrude jaoks tee kolm 1 cm pikkust pistet kummagi silma kõrvale, jättes vurru alguse ja
silma vahele 2 silmust.
Kui nägu on valmis, lisa otste varjamiseks veel vatiini ja sulge siis auk kuklal.

