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See, et sa oled natuke väiksem, ei 
tähenda, et sa ei taha välja näha sama 
lahe, nagu suured tüdrukud. 

Just nagu suur versioon, on ka selles 
kampsunis kasutatud lehemustri 
tulpasid. Soonikus krae ümbritseb 
kaelust. 

modell: Xochitl  

fotod: Jordana Paige 

 

Suurus 

Laste 4/6 (8/10, 12/14) (pildil 8/10) 

Lõppmõõdud 

Rinnaümbermõõt: 71 (81; 91) cm 

Pikkus: 40,5 (49,5; 53) cm 

Materjal 

Reynolds Revue  (100% pesukindel 
meriino; 50g/102 m) 

värv #1410 – 8 (8, 9) tokki 
4 mm ringvardad (60 cm) 
silmusemärkijad 
3 nööpi (2,5 cm läbimõõduga) 

Koetihedus 

20 silmust x 28 rida parempidises koes = 10 x 10 cm 

Märkused 

Antud palmikumuster nõuab pöörete tegemisi nii töö paremal kui ka pahemal pool 

2-s RC: vii 1 silmus palmikuvardaga töö taha, 1 pr, 1 pr palmikuvardalt 

2-s LC: too 1 silmus palmikuvardaga töö ette, 1 pr, 1 pr palmikuvardalt 

2-s RPC: vii 1 silmus palmikuvardaga töö taha, 1 ph, 1 ph palmikuvardalt 

2-s LPC: too 1 silmus palmikuvardaga töö ette, 1 ph, 1 ph palmikuvardalt 

1/1 RPC: vii 1 silmus palmikuvardaga töö taha, 1 pr, 1 ph palmikuvardalt 

1/1 LPC: too 1 silmus palmikuvardaga töö ette, 1 ph, 1 pr palmikuvardalt 

 



Banaanipuu muster (kootakse 21 silmusel) 

Muster on pärit Nicky Epsteini raamatust “Knitting on the Edge” 

 

Seljaosa 

Loo 70  (82, 90) silmust. 

Ainult suurus 4/6: 

1. rida (PP): 2 ph, 3 pr, (2 ph, 4 pr, 2 ph, 2 pr, 2 ph, 4 pr, 2 ph, 3 pr) x 3, 2 ph. 

2. rida (PH): 2 pr, 3 ph, (2 pr, 4 ph, 2 pr, 2 ph, 2 pr, 4 ph, 2 pr, 3 ph) x 3, 2 pr. 

Ainult suurus 8/10: 

1. rida (PP): 5 pr, 3 ph, 3 pr, (2 ph, 4 pr, 2 ph, 2 pr, 2 ph, 4 pr, 2 ph, 3 pr) 3, 3 ph, 5 pr. 

2. rida (PH): 5 ph, 3 pr, 3 ph, (2 pr, 4 ph, 2 pr, 2 ph, 2 pr, 4 ph, 2 pr, 3 ph) 3, 3 pr, 5 ph. 

Ainult suurus 12/14: 

1. rida (PP): 3 pr, (3 ph, 3 pr) x2, (2 ph, 4 pr, 2 ph, 2 pr, 2 ph, 4 pr, 2 ph, 3 pr) x 3, (3 ph, 3 pr)x2 

2. rida (PH): 3 ph, (3 pr, 3 ph) x2, (2 pr, 4 ph, 2 pr, 2 ph, 2 pr, 4 ph, 2 pr, 3 ph) x 3, (3 pr, 3 ph)x2 

Kõik suurused: 

Korda eelnevat kahte rida, kuni töö on 5 cm kõrgune. 

Järgmine PP rida: 5 (11, 15) pr, koo 3 banaanipuu mustri 21-silmuselist kordust, 2 (8, 12) pr. 

Järgmine PH rida: 2 (8, 12) ph, banaanipuu mustri 3 kordust, 5 (11, 15) ph.  

Koo selliselt mustrit, kuni töö on 24 (30,5; 33) cm pikkune. Lõpeta PH reaga. 

 

Kujunda varrukakaared järgmiselt: 

Koo järgmise kahe rea algusest maha 2 (4, 5) silmust 

Koo järgmise kahe rea algusest maha 2 silmust = 62 (70, 76) silmust alles. 



Järgmine rida (PP): 2 pr, ttk, koo mustrit viimase 4 silmuseni, 2 pr kokku, 2 pr. 

Koo 3 rida mustri järgi. 

Korda neid 4 rida veel 3 (4, 4) korda = 54 (60, 66) silmust. 

Jätka mustri järgi kudumist, kuni töö on 39 (48, 52) cm kõrgune (varrukaare pikkuseks on 
umbes 15 (17,5; 19) cm). Lõpeta PH reaga. 

 

Kujunda kaela tagumine kaar ja õlad 

1. rida (PP): koo 19 (22, 24) silmust mustris (parem õlg), ühenda teine tokk lõnga ja koo maha 
16 (16, 18) silmust, koo mustris lõpuni (vasak õlg). 

2. rida (PH): koo mustris vasak õlg. Koo parema õla rea algusest maha 5 silmust, koo lõpuni. 

3. rida (PP): koo mustris parem õlg. Koo vasaku õla rea algusest maha 5 silmust, koo lõpuni. 

4. rida (PH): koo maha mõlema õla 14 (17, 19) silmust. 

 

Vasak esiosa 

Loo 29 (35, 41) silmust. 

1. rida (PP): 1 pr, (3 ph, 3 pr) x 1(2, 3), 2 ph, 4 pr, 2 ph, 2 pr, (2 ph, 4 pr) x 2. 

2. rida (PH): (4 ph, 2 pr) x 2, 2 ph, 2 pr, 4 ph, 2 pr (3 ph, 3 pr) x 1 (2, 3), 1 ph. 

Korda neid kahte rida, kuni töö on 5 cm kõrgune. 

Järgmine PP rida: 7 (13, 19) pr, koo banaanipuu mustri 21-silmuseline kordus, 1 pr. 

Järgmine PH rida: 1) ph, banaanipuu muster, 7 (13, 19) ph.  

Koo selliselt mustri järgi, kuni töö on 20 (25,5; 28) cm pikkune. Lõpeta PH reaga. 

NB! Loe järgnev enne jätkamist läbi. Varruka- ja kaelakaare kujundamine tehakse korraga. 

Järgmine rida (PP): koo mustri järgi viimase 5 silmuseni, 2 pr kokku, 3 pr. 

Koo 7 (7, 5) rida mustri järgi nii, et kaelakaare poolsed 4 silmust on parempidises koes. 

Korda neid 8 (8, 6) rida veel 6 (6, 9) korda. 

SAMAL AJAL, kui töö on 24 (30,5; 33) cm pikkune, kujunda varrukakaar järgmiselt: 

Koo järgmise rea PP rea algusest maha 2 (4, 5) silmust. Koo 1 rida mustri järgi. 

Koo järgmise rea algusest maha 2 silmust. Koo 1 rida mustri järgi. 

Järgmine PP rida: 2 pr, ttk, koo mustri järgi re lõpuni. 

Koo 3 rida mustri järgi. 

Korda neid 4 rida veel 3 (4, 4) korda. 

Kui kõik kaela- ja varrukakaare kahandused on tehtud, on vardal alles 14 (17, 19) silmust. 

Jätka mustri järgi kudumist, kuni töö on 40,5 (49,5; 53) cm pikkune ja koo siis silmused maha. 



Parem esiosa 

Loo 29 (35, 41) silmust. 

1. rida (PP): (4 pr, 2 ph) x 2, 2 pr, 2 ph, 4 pr, 2 ph, (3 pr, 3 ph) x 1 (2, 3), 1 pr. 

2. rida (PH): 1 ph, (3 pr, 3 ph) x 1 (2, 3), 2 pr, 4 ph, 2 pr, 2 ph, (2 pr, 4 ph) x 2. 

Korda neid kahte rida, kuni töö on 5 cm kõrgune. 

Järgmine rida (PP): 4 pr, koo banaanipuu mustri 21-silmuseline kordus, 4 (10, 16) pr. 

Järgmine rida (PH): 4 (10, 16) ph, banaanipuu muster, 4 ph. 

Koo selliselt mustri järgi, kuni töö on 20 (25,5; 28) cm pikkune. Lõpeta PH reaga. 

NB! Loe järgnev enne jätkamist läbi. Varruka- ja kaelakaare kujundamine tehakse korraga. 

Järgmine rida (PP): 3 pr, ttk, koo mustri järgi re lõpuni. 

Koo 7 (7, 5) rida mustri järgi nii, et kaelakaare poolsed 4 silmust on parempidises koes. 

Korda neid 8 (8, 6) rida veel 6 (6, 9) korda. 

SAMAL AJAL, kui töö on 24 (30,5; 33) cm pikkune, kujunda varrukakaar järgmiselt: 

Koo järgmise rea PH rea algusest maha 2 (4, 5) silmust. Koo 1 rida mustri järgi. 

Koo järgmise rea algusest maha 2 silmust. 

Järgmine rida (PP): koo mustri järgi viimase 4 silmuseni, 2 pr kokku, 2 pr. 

Koo 3 rida mustri järgi. 

Korda neid 4 rida veel 3 (4, 4) korda. 

Kui kõik kaela- ja varrukakaare kahandused on tehtud, on vardal alles 14 (17, 19) silmust. 

Jätka mustri järgi kudumist, kuni töö on 40,5 (49,5; 53) cm pikkune ja koo siis silmused maha. 

 

Varrukad (koo 2 tk) 

Loo 32 (44, 44) silmust. 

1. rida (PP): 4 pr, (3 ph, 3 pr) viimase 4 silmuseni, 3 ph, 1 pr 

2. rida (PH): 1 ph, (3 ph, 3 pr) viimase silmuseni, 1 ph. 

Korda neid kahte rida, kuni töö on 5 cm kõrgune. 

Järgmine rida (PP): 1 pr, kasv1, pr viimase silmuseni, kasv1, 1 pr. 

Koo 9 (9, 7) rida parempidises koes. 

Korda neid 10 (10, 8) rida veel 5 (6, 10) korda =  44 (58, 66) silmust. 

Jätka pr koes, kuni varrukas on 33 (39, 43) cm või soovitud pikkune. Lõpeta PH reaga. 

NB! Kampsun on mõeldud umbes 4 cm üleskeeratud varrukatega kandmiseks, arvesta seda varruka 
pikkuse mõõtmisel. 



Kujunda varruka õlaosa 

Koo järgmise kahe rea algusest maha 2 (3, 3) 
silmust.  

Koo järgmise kahe rea algusest maha 2 silmust 
= 36 (48, 56) silmust. 

PP kahandusrida: 2 pr, ttk, koo viimase 4 
silmuseni, 2 pr kokku, 2 pr. 

Koo üks pahempidine rida. 

Korda neid kahte rida veel 3 (2, 5) korda ja 
kahandusrida veel üks kord = 26 (40, 42) 
silmust. 

Koo 2 rida parempidises koes. 

PH kahandusrida: 2 ph, 2 ph kokku, ph 
viimase 4 silmuseni, 2 ph kokku ks, 2 ph. 

Koo 2 rida parempidises koes. 

Koo PP kahandusrida. 

Korda neid 6 rida veel 1 (1, 2) korda = 18 (32, 
30) silmust. 

Koo üks pahempidine rida. 

Koo PP kahandusrida. 

Koo üks pahempidine rida. 

Korda neid 2 rida veel 2 rows 3 (4, 1) korda = 10 (22, 26) silmust. 

Koo järgmise kahe rea algusest maha 0 (4, 5) silmust. 

Koo allesolevad 10 (14, 16) silmust maha. 

 

Viimistlemine 

Vormi kõik tükid märjalt mõõtude järgi. Õmble õlaõmblused kokku. 

 

Krae 

Hoides töö PP enda pool, korja parema esiosa alumisest nurgast alates iga nelja rea kohta 3 
silmust kaelakaare kujundamise alguseni; 2 silmust iga 3 rea kohta mööda parema kaelakaare 
serva, pane töösse SM (edaspidi “parem SM”); 1 silmus iga seljaosa mahakootud silmuse 
kohta, pane töösse SM (edaspidi “vasak SM”); 2 silmust iga 3 rea kohta mööda vasaku 
kaelakaare serva ja 3 silmust iga nelja rea kohta mööda vasakut esiserva. 

Loe vardal olevad silmused üle, neid peab olema 6ga jaguv arv + 5. Vajadusel 
kasvata/kahanda silmuste arv mustriga sobivaks järgmisel real. 



Järgmine rida (PP): 4 pr, 3 ph, (3 pr, 3 ph) viimase 4 silmuseni, 4 pr). Selle reaga luuakse alus 
3x3 soonikule, milles kootakse kogu krae. 

 

Alusta lühendatud ridadega (NB! Esimene lühendatud rida kootakse töö PH-lt) 

Koo 4 (5, 4) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 4 (5, 4) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 8 (10, 8) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 8 (10, 8) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 12 (15, 12) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 12 (15, 12)silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 16 (20, 16) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 16 (20, 16) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 20 (25, 20) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 20 (25, 20) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 24 (30, 24) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 24 (30, 24) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 28 (35, 28) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 28 (35, 28) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 32 (40, 32) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 32 (40, 32) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Koo 36 (45, 36) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo 36 (45, 36) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Ainult suurused 8/10 ja 12/14: 

Koo  - (50, 40) silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo  - (50, 40) silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Ainult suurus 12/14: 

Koo  - (-, 44)  silmust paremast SMist mööda, m&p. 

Koo  - (-, 44)  silmust vasakust SMist mööda, m&p. 

Kõik suurused: 

Koo rea lõpuni ja koo kõik mähitud silmused nende ümber oleva lõngakeeruga kokku.  

Koo kõikidel silmusel 3x3 soonikut seni, kuni soonik on kitsaimast kohast 2 cm kõrgune.  

 

 



Nööpaugud 

Järgmine rida (PP): 4 pr, koo maha 3 silmust, koo 14 (17, 20) silmust (= 15 (18, 21) silmust 
pärast mahakootud silmuseid), koo 3 silmust maha, koo 14 (17, 20) silmust, koo 3 silmust 
maha, koo rea lõpuni. 

Järgmine rida (PH): (koo nööpauguni, 
loo 3 silmust) x 3, koo rea lõpuni. 

Jätka soonikus, kuni soonik on 
kitsaimast kohast 4 cm laiune.  

Koo silmused lõdvalt maha. 

 

Lõppviimistlus 

Õmble varrukad kokku nii, et 
alumised 6 cm on õmmeldud 
väljastpoolt, et õmblus keerates näha ei 
jääks. Õmble küljeõmblused ja 
varrukad varrukakaarele.  

Õmble nööbid nööpaukudega 
sobivatesse kohtadesse. 
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