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Valmis kass on umbes 35,5 cm kõrgune 

Materjal 

340g väga paksu lõnga (100g/57m). Pildil olev 
kass on kootud Lionbrandi lõngast Wool-Ease 
Thick & Quick (80% akrüüli, 20% villa). 

9 mm vardad või sellised, millega saavutad 
õige koetiheduse. 

Väike kogus musta lõnga 

15 mm silmad (2 tk) 

Täidis 

1 meeter paela 

Koetihedus 

8 silmust = 10 cm parempidises koes 

Lühendid 

ket – koo pr silmus järgmise silmuse esimesest 
ja tagumisest aasast 

Kass 

Alustades keha alumisest osast, loo 22 silmust. 

1. rida (PP): koo parempidi 

2. rida ja kõik ülejäänud PH read: koo pahempidi 

3. rida: ket igasse silmusesse = 44 silmust 

5. – 26. rida: koo parempidises koes 

27. rida: 2 pr kokku tervel real = 22 silmust 

29. rida: koo parempidi 

31. rida: *2 pr, ket*. Korda * kuni * viimase silmuseni, 1 pr = 29 silmust 

33. – 42. rida: koo parempidises koes 

43. rida: *2 pr, 2 pr kokku*. Korda * kuni * viimase silmuseni, 1 pr = 22 silmust 

45. rida: *1 pr, 2 pr kokku*. Korda * kuni * viimase silmuseni, 1 pr = 15 silmust 

47. rida: 2 pr kokku viimase silmuseni = 8 silmust 

Katkesta lõng, jättes 50 cm pikkuse otsa. Tõmba lõng läbi allesolevate silmuste , pinguta ja 
kinnita ots. Õmble kass tagant kinni, paigalda silmad. (NB! Kui kasutad metallist tagusega 
silmi, siis tuleb need paika panna enne õmblemist ja toppimist!) topi kass täis. Alumine serv 
õmble kokku laiupidi lapikult. Kasutades pilti eeskujuna, tiki musta lõngaga nina ja suu.  



Kõrvad (tee 2 tk) 

Loo 12 silmust 

1. rida: koo parempidi 

2., 4. ja 6. rida: koo pahempidi 

3. rida: *2 pr, 2 pr kokku*. Korda * kuni * rea lõpuni = 9 silmust 

5. rida: *1 pr, 2 pr kokku*. Korda * kuni * rea lõpuni = 6 silmust 

7. rida: 1 pr, 2 x 2 pr kokku, 1 pr = 4 silmust. 

Katkesta lõng, jättes 15 cm pikkuse otsa. Tõmba lõng läbi allesolevate silmuste , pinguta ja 
kinnita ots. Õmble kõrv kokku, kuid ära topi. Õmble kõrv kassi külge nii, et õmblus jääb taha 
keskele. 

Saba 

Loo 15 silmust. 

Koo 35,5 cm parempidises koes, lõpeta PH reaga. 

Järgmine rida: *3 pr, 2 pr kokku*. Korda * kuni * rea lõpuni = 12 silmust 

Järgmine rida: koo pahempidi 

Järgmine rida: 2 pr kokku rea lõpuni = 6 silmust 

Katkesta lõng ja jäta 50 cm pikkune ots. Tõmba lõng läbi allesolevate silmuste , pinguta ja 
kinnita ots. Õmble saba kudumise suunas kokku ja topi kergelt täis. Õmble silmuste loomise 
serv selja taha keskele. Mähi saba ümber kassi ja õmble kinni. 

 

Seo pael lipsuks 


