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Oh, kaunis talvekampsun
Suurused
2 aastat
(1a, 3a ja 4a suuruseid saab osta Pickles poest)
Lõng
Kahekordne Pickles Baby Merino
(100% meriinovilla; 50g/175m), värv Winter Sky
5 tokki suurustele 1 a ja 2 a.
7 tokki suurustele 3 a ja 4 a.
Vardad
5 mm ring- ja sukavardad
Koetihedus
17 silmust = 10 cm

Keha kootakse ringselt kahekordse lõngaga.
Loo ringvarrastele 92 silmust ja koo 4 cm 2 pr/2 ph
soonikut. Edasi koo parempidises koes, kuni töö on
24 cm pikkune.
Koo varrukate ja kaelakaare jaoks silmuseid maha järgmiselt:
jõudes 2 silmust enne ringi lõppu, koo maha kokku 4 silmust (varrukas), 15 pr (vasak esiosa),
koo maha 12 silmust (kaelakaar), 15 pr (parem esiosa), koo maha 4 silmust (teine varrukas),
42 pr (selg).
Koo seljaosa edasi-tagasi parempidises koes. Teisel real koo järgmiselt: 2 pr kokku, pr kahe
viimase silmuseni, 2 pr kokku. koo edasi parempidises koes, kuni töö on kokku 38 cm
pikkune. Koo silmused lõdvalt maha.
Edasi koo esiosa parempidises koes. Teisel real koo järgmiselt: 2 pr kokku, pr kahe viimase
silmuseni, 2 pr kokku. koo edasi parempidises koes, kuni töö on kokku 38 cm pikkune. Koo
silmused lõdvalt maha. Koo teine esiosa samamoodi.

Varrukad kootakse ringselt.
Loo sukavarrastele 32 silmust ja koo 4 cm 2 pr/2 ph soonikut. Alusta silmuste kasvatamist,
kui kootud on 3 cm. kasvata 1 silmus kummalgi pool käe alla jäävat kahte silmust. Kasvata
iga 3 cm tagant kokku 6 korda = 44 silmust.

Koo parempidises koes, kuni varrukas on 26 cm pikkune.
Koo järgmisel ringil maha 2 esimest ja 2 viimast silmust = 40 silmust. Edasi kootakse varrukas
edasi-tagasi.
1. rida: 2 pr kokku, ph kahe viimase silmuseni, 2 pr kokku.
Koo veel kaks rida parempidises koes ja koo siis silmused lõdvalt maha.
Koo teine varrukas samamoodi.

Krae
Enne krae kudumist peida otsad
ja õmble kokku õlaõmblused.
Korja kaelakaarelt üles kokku 74
silmust nii, et esiosalt
mahakootud silmuste kohale jääb
auk – krae kinnitatakse hiljem
sinna külge.
Koo edasi-tagasi 8 cm 2 pr/2 ph
soonikut. Proovi, kas sooniku
kõrgus vastab esiosal oleva
avaga. Koo silmused lõdvalt
maha (kui kood tugevalt, siis
veendu, et kampsun mahub üle lapse pea). Õmble krae servad ava külge, nagu pildil näha.
Õmble külge varrukad

