
Kudumise lühendid 
Ingl.k lühendid ja seletused Lühendid ja seletused eesti keeles 

alt  alternate vaheldumisi (võib tähendada rida, värvi jms)  
approx approximately umbes  
beg begin[ning] algus, alustamine  
 blocking  vormi tõmbama  
BO bind off [cast off] maha kuduma  
cab cable palmik  
CC contrasting color kontrast-, vastandvärv  
cn cable needle palmikuvarras  
CO cast on silmuste loomine  
cont continue[ing] jätka(mine)  
dec decrease[ing] kahandus, kahandamine kah 
dpn double pointed needles[s] Sukavardad (NB! brittidel nt nelja varrast)   
foll follow[s][ing] järgnema, järgneb  
g grams grammid  
i-cord  kaaruspael (loo sukavardale väike arv 

silmuseid, nt 4, koo need parempidiselt, ära 
keera tööd ringi, vaid nihuta silmused varda 
teise otsa, võta vaba varras jälle vasakusse 
kätte, too lõng töö tagant esimese silmuse 
juurde ja koo rida parempidiselt läbi. Pärast 
esimest kaht silmus, pinguta lõnga kõvasti ja 
koo edasi. Paari rea pärast keerab töö end 
toruks) 

 

inc increase[ing] kasvatus, kasvatamine kasv 
incl including kaasaarvatud k.a 
inst instructions juhend(id)  
k knit parempidine silmus, kududa parempidiselt pr 
k1, s1, 
psso 

knit one, slip one, pass slipped 
stitch over 

Koo 1 silmus parempidi, tõsta 1 silmus 
kudumata üle paremp võttega. Tõsta 
silmused tagasi ja tõsta siis kudumata silmus 
üle ja võta kootud silmus pahemp võttega 
paremale vardale. 

 

k tbl knit through back of loop parempidine keerdsilmus  
k2tog knit two together kaks silmust parempidi kokku  
k2tog 
tbl 

knit 2 together through back loop Tõsta 2 silmust paremp võttega paremale 
vardale. pista vasak varras otsast nendesse 
silmustesse ja koo silmused kokku. 

 

kfb knit into front and back of stitch koo parempidiselt läbi silmuse mõlemad 
aasad (töö paremal poolel olev aas enne) 

 

m meter[s] meeter(id) m 
MB make bobble koo nupp  
MC main color põhivärv  
m1 Make 1 stitch: Insert left needle, 

from front to back, under strand of 
yarn which runs between last stitch 
on left needle and first stitch on 
right needle; knit this stitch through 
back loop.  

Kasvatus kahe silmuse vahelise 
õhksilmusena - vasaku varda viimase 
silmuse ja parema varda esimese silmuse 
vahel on lõngajooks, pista vasak varras 
suunaga tahapoole selle alt läbi ja koo 
tekkinud silmus läbi (et auguke ei tekist, 
tuleb see läbi kududa keerdsilmusena).  

 



mm millimeters millimeetrid mm 
mult multiple mitu  
opp opposite vastas-  
oz ounces untsid  
p purl pahempidine silmus, kududa pahempidiselt ph 
p2tog purl two together kaks silmus pahempidi kokku  
p2tog 
tbl 

purl 2 together through back loop Keera 2 silmust vasakule vardale teistpidi ja 
koo silmused pahempidi kokku (tagumistest 
aasadest) 

 

patt[s] pattern[s]  muster, mustrid  
pfb purl into front and back of stitch koo pahempidiselt läbi silmuse mõlemad 

aasad (eesmine enne) 
 

pm place marker paiguta tähis, märgis sm 
psso pass slipped stitch[es] over tõsta kudumata silmus(ed) üle [kootud 

silmus(t)e] 
 

rem remaining järgijäänud, allesolevad  
rep repeat korda  
rev St 
st 

reverse stockinette stitch pahempidine kude/pind  

RS right side[s] esikülg, parempool PP 
rnd[s] round[s] ring(id)  
sl 1, 
k1, 
psso or 
SKP 

slip 1, knit 1, pass slipped st over Tõsta 1 silmus kudumata üle, koo järgmine 
silmus parmpidi. Tõsta kudumata silmus 
üle. 

 

SSK slip 2 stitches as if to knit, then knit 
those 2 stitches together 

tõsta kaks silmust eraldi parempidise 
võttega paremale vardale, libista need tagasi 
vasakule ja koo parempidise võttega läbi 

 

SSP slip 2 stitches as if to purl, then purl 
those 2 stitches together 

sama, mis eelmine, aga pahempidi  

sl slip tõsta  
sm Slip marker Libista silmusemärkija edasi  
slp slip one as if to purl tõsta pahempidisevõttega silmus vasakult 

vardalt paremale 
 

sl st slip stitch tõsta (kudumata) silmus teisele vardale  
st[s] stitch[es] silmus(ed) s 
St st stockinette stitch parempidine kude/pind pr 
tbl through back of loop[s] läbi tagumis(t)e aasa(de)  
tog together koos, kokku  
WS wrong side[s] tagakülg, pahem pool VP 
w&t Wrap and turn. Bring yarn to front 

of work between needles, slip next 
st to right-hand needle, bring yarn 
around this st to back of work, slip 
st back to left-hand needle, turn 
work to begin working back in the 
other direction. 

Mähi ja keera. Too lõng kahe varda vahelt 
töö esiküljele, tõsta järgmine silmus 
paremale vardale, vii lõng uuesti 
tahaküljele, libista kudumata silmus uuesti 
vasakule vardale, keera töö teine külg ja koo 
tagasi. 

 

YO yarn over õhksilmus õs 
 * * repeat directions between ** as 

many times as indicated 
korda juhendit ** vahel nii mitu korda, kui 
märgitud 

 

 


