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NORRISONI KUDUMIKOLLEKTSIOON sügis-talv 2019-20 
 
 
Norrisoni sügis-talv 2019-2020 naiste kudumite kollektsioonis on ühendatud traditsioonilisus, 
elegantsus, kommertslikkus ja uued ideed.  
 
Kollektsioon toetub neljale põhimõttele:ILU, KVALITEET, MUGAVUS, VASTUTUSTUNNE 
 
Norrisoni esteetika on vanuseta, aegumatu ja eriline. Me ei määratle oma kudumite ostja 
vanust, meile on tähtis, et kandja tunneks end hästi, erilise ja ilusana. Mood on pidevas 
muutumises, selle tulevikku luuakse minevikule toetudes. Nii nopib ka Norrisoni kollektsioon 
inspiratsiooni minevikust ja olevikust ning paneb tuleviku nägemuse kokku uuel, kaasaegsel 
ja trendikal moel. 
 
Oma toodangus kasutame kõrgekvaliteedilist peen meriinovilla sisaldusega või 100% 
ekstrapeen meriinovillaseid lõngu, samuti viskooslõngu, kammpuuvillasegu lõngu, mis on 
toodetud Itaalias, tuntud kvaliteetbrändilt Raumer. Norrisoni poolt kasutatavad  
lõngad vastavad Oeko-tex standardile. 
 
Mugavus on tänapäeva riiete juures sama tähtis kui ilu. Kudumite mugavuse tagavad nii 
materjal kui ka lõikeline lahendus. Ekstrapeenest meriinovillast lõng annab toodetele pehme 
siidja välimuse ja kandjale mõnusa tunde.Toodete disainimisel pöörame väga suurt 
tähelepanu kandmise lihtsusele ja funktsionaalsusele.  
 
Vastutustunne on hooliv suhtumine klientidesse, töötajatesse, toodangusse ja ümbritsevasse 
maailma. Pooldame kodumaist eetilist tootmist. Pakume kvaliteeti disainis, kasutatavas 
tooraines. Garanteerime toodetele pika eluea, mis jääb aastateks kandja garderoobi ning ei 
vanane moeliselt ega materjalilt. Motoks on toota vähem kuid kvaliteetset kudumit. Norrisoni 
kogu toodang valmib Eestis. Meie tootmine Võrus on pikkade traditsioonidega. Asutatud 
1969 aastal.   
 
 
KUDUMID ON ALATI MOES 
Kogu moekollektsioon on jaotatud viieks teemaks, mida ühendab ühtne käekiri ning 
eri  teemade tooted on omavahel kergelt kombineeritavad: 
 

1.



struktuuride rütmid

Palmikud, koestruktuurid ja mahulised pinnad – kudumisklassika. 
Pole paremat kaaslast külmal talveõhtul kui mõnus soe kudum.  
Selles kollektsiooni osas on soojad kootud kleidid, kootud seelikud, lopsakate kaelustega 
džemprid ja kardiganid ning kootud mantlid. 

kleit ROZA tuunika MERALDA kleit ROOSI kleit ROZAseelik RONJA kootud jakk MONA
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2.



                      

             Mantel-kardigan,
kalasabamustriline struktuurne kude,
         pealeõmmeldud taskud,
            trukkidega esikinnis,
                 pikkus 105cm

tumelilla 

must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

RAMONA PANDA

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

ORINMONA

hall hall 

tumelilla 

must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

         Sallkraega pontšo,
              pikkus 80cm

                      

V-kaelusega kardigan,
pealeõmmeldud taskud,
     esiääres rullkant,
         pikkus 80cm

3.

   pruun

                      

             Mantel-kardigan,
kalasabamustriline struktuurne kude,
         pealeõmmeldud taskud,
            trukkidega esikinnis,
                  pikkus 90cm

must

tume/hall 

tumelilla 
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        Pikkade varrukatega kleit,
palmikutega struktuurne koemuster
                 pikkus 105cm

pruun 

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

ROZA

RONJA

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

ROOSIKA

ROOSI

tumehall helehall 

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

         Lõhikutega seelik,
palmikutega struktuurne koemuster,
              pikkus 80cm

                      

                   Džemper,
palmikutega struktuurne koemuster,
                  pikkus 60cm

4.

valge

must

helehall 

                      

        Kõrge kaelusega pikk kleit,
palmikutega struktuurne koemuster,
               külgedel lõhikud,
                 pikkus 117cm

tumelilla 

pruunpruun
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   Kõrge kaelusega maksikleit,
struktuurne kombineeritud kude,
                   taga llõhik,
               pikkus 125cm

tumelilla 

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

    MERALDA MERLI

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

BEA

REELI

fuksiaroosa 

pruun 

must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

    Kõrge kaelusega džemper,
              pikkus 60cm.

                      

Soonikkoes maksiseelik,
      külgedel lõhikud,
         pikkus 90cm

5.

pruun

                      

            Kõrge kaelusega tuunika,
             pealeõmmeldud taskud,
                       pikkus 80cm

must

tumesinine 

must

RONJA

fuksiaroosa 

pruun 
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                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

    MIA SIKI

                 50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                      

       Soonikkoes säärised,
              pikkus 57cm

                      

                   Kapuutsiga sall,
                          180cm

must

valge valge 

must

6.
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Coco 
Coco Chaneli stiil on lõputu inspiratsiooniallikas moeloojatele ja sama lõputu lemmik 
rõivagurmaanidele. Elegantseim ja aegumatu moemaailmas. 
Selles kollektsiooni osas on kudumites ühendatud Chaneli stiil ning kudumite tänapäevane 
tehniline ja lõikeline lahendus. Pakume kleite, jakke, seelikuid ja džempreid, mida on lihtne 
kombineerida kollektsiooni teiste osade toodetega. 

  jakk COCO
  seelik LIINA1 džemper MARI kardigan VEERA džemper CLARAkleit CORAL kleit CORA

Coco
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               O-kaelusega kleit,
  kontrastvärvi kaelus ja varrukaääred,
                   3/4varrukad,
                  pikkus105cm

must/kuld must/kuld

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

CLARA LIINA 1

                      

                50% viskoos
                   50% polüakrüül

                   

LIINA 2

CORA

must/hõbe must/hõbe

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                      

                50% viskoos
                   50% polüakrüül

                   

                      

          Plisseerkoes seelik,
              pikkus 55cm,

                      

  Plisseerkoes seelik,
        pikkus 70cm

8.

                      

               O-kaelusega džemper,
kontrastvärvi alaäär, kaelus ja varrukaääred,
                      3/4 varrukad,
                       pikkus 58cm

must

punanel 

must 

kuld

punanel 

kuld
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                Lukuga kleit,
         pealeõmmeldud taskud,
                 3/4varrukad,
                pikkus 105cm

tumepunane/tumesinine 

CORAL

must/helehall 

must/must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

VEERA

                      

                50% viskoos
                   50% polüakrüül

                   

                      

            V-kaelusega kardigan,
              nööpidega esikinnis,
kontrastvärvi triibud varruka- ja alaääres,
                    pikkus 60cm

beež/must/tumepunane

must/kuld

must/kuld

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

COCO 

MARI

                      

                50% viskoos
                   50% polüakrüül

                   

                      

          Žakardkoes džemper,
                3/4 varrukad,
                pikkus 58cm

                      

                   Lukuga kardigan,
kontrastvärvi kaelus, tasku- ja varrukaääred,
                       3/4 varrukad,
              pealeõmmeldud taskud
                       pikkus 55cm

must/tume hõbe/hõbe

sinine/punanel 

must/helehall 

tumesinine/punane
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9.



Täpid on popid 
Täpid on lõbusad, ilusad, vallatud, stiilsed ja ahvatlevad.  
Yayoi Kusama täpiline maailm, flamencokleitide suured dramaatilised täpid, polkatäpid, 
lepatriinutäpid, dalmaatsiakoeratäpid ja pärlkanatäpid, kontrastsed ja monokroomsed, 
kergemeelsed ja stiilsed. 
Norrisoni kudumites kasutame täpilistes jaquardmustrites erinevaid vär vikombinatsioone, 
materjale ja koepindu. Kombineerime täppe triipudega ja ühevärviliste pindadega. Tulemus 
on lõbus, trendikas ja nooruslik. 

täpid on popid
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10.

  džemper MARU
  seelik RONJA

kleit MEERI kleit MOMO   džemper MAMMU
  seelik RONJA



                      

  Sirgelõikeline kleit,
         o-kaelus,
       pikkus 97cm

      
      

tumepunane/tumesinine 

                       

              O-kaelusega džemper,
                        3/4 varrukad,
                        pikkus 60cm
    
                
                  

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

MAGDA MEERI

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

MARJAMOMO

must/tumepunane tumehall/must 

                      
                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül          

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

         Sirgelõikeline kleit, 
                  o-kaelus,
               pikkus 100cm

                      

     Mustrilise ülaosaga kleit,
               o-kaelus, 
            3/4 varrukad,
            pikkus 100cm

                

11.

hall/tumehall/must 
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hall/tumehall/must 



TAMI

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

      Täpilise mustriga sall,
               190x44

                

must/hõbe 

TAIKA                      

      Täpilise mustriga müts
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Lihtsuse lihtsus 
Basic tooted, aga siiski alati muutumise teel. Alati elegantne ja funktsionaalne. Öeldakse, et 
vähem on rohkem…nii ongi! Väärikad materjalid ja aegumatud siluetid: üks heast materjalist 
kõrge kaelusega džemper, üks ilus must põlvepikkune seelik, üks väike kootud kleit, üks 
lihtne kardigan - kõik hädavajalikud garderoobis. Kudumi puhul ei jää riie kappi, kui kehakaal 
kõigub sinna-tänna, vaid kudum võtab just selle keha kuju, mille ümber see on. 

  džemper MAIA džemper MAGUN kleit ZOJA kleit SAIMAkardigan FAVOR tuunika VIIRI

 lihtsuse lihtsus
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13.

retuusid AIME   seelik RONJA džemper TAMMY



                      

           V-kaelusega kardigan,
         pealeõmmeldud taskud,
                pikkus 85cm

must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

   AIME

MAGUN

                      

                50% ekstrapeen Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

VIIRIKAFAVOR

pruun

must

                      

                50%  ekstrapeen Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                      

                50% ekstrapeen Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

         O-kaelusega džemper,
             esidetailil õemotiiv,
                  pikkus 60cm,

                      

Väikeste lõhikutega seelik,
       tagaosa pikem,
         pikkus 70cm

14.

                      

                  Retuusid,
                pikkus 100cm

valge/must

must/valge

must/must 

must/valge
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must/kuld

must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

   SAIMA
                      

                  V-kaelusega kleit,
                     pikkus 95cm
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             V-kaelusega tuunika,
           külgedel pikad lõhikud,
          pealeõmmeldud taskud,
                pikkus 100cm

VIIRI

must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

TAMMY

                      

                50% ekstrapeen Merino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

            Kõrge kaelusega džemper,
                    pikkus 60cm

            punane

beež

roheline

                      

     70% vilskoos
     15%  polüakrüül
     8% Meriino vill, 7% WV kašmiir 

                   

MALU                      

       Avaralõikeline džemper,
                3/4 varrukad,
                pikkus 77cm

               Avaralõikeline top,
                      pikkus 60cm

tumesinine

sinine/punanel 

hallikaslilla 

beež

15.

MAIA

                      

               45% viskoos
                  55%  polüakrüül
     

                   

must
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             Plisseerseelik,
               pikkus 70cm

ANNALIIS 2

must

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                   Sirge seelik,
                      pikkus 55cm

MARIE 1                      

             Plisseerseelik
               pikkus 55cm

ANNALIIS 1                      

             Plisseerseelik,
               pikkus 55cm

ANNALIIS 1

                   Sirge seelik,
                        taga lõhik,
                      pikkus 70cm

MARIE 2

                   Sirge seelik,
                        taga lõhik
                      pikkus 90cm

MARIE 3

16.



Noble 
Parimatest parim lõng ja igikestvad tooted. See kollektsiooni osa on väga väike, aga 
luksuslik. 
Tooted on kootud 100% ekstrapeenest meriinovillasest lõngast . 

 noble
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17.

  tuunika WOLVEN
  säärised  SIKI

kleit RIINA kardigan SIRPAL
seelik BEA

džemper VICTORIAdžemper MARIN
seelik RIIBA

džemper MARIN
retuusid AIME



                      

         Kõrge kaelusega tuunika,
               esidetailil hundipilt,
                   pikkus 85cm

must/hõbe

   WIIDA

SIRPAL

                      

                100% ekstrapeen Meriino vill
                   

                   

MARIN

WOLVEN

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                      

                100% ekstrapeen Meriino vill

                   

                      

         Kõrge kaelusega džemper,
                  pikkus 60cm

                      

    Nööpidega kardigan,
              o-kaelus,
           pikkus 60cm

18.

hall

tumepunane

must
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         Kõrge kaelusega džemper,
               esidetailil hundipilt,
                   pikkus 60cm                      

                80%  viskoos
                   11%  polüamiid
                   9% polüakrüül

                   

hall

tumepunane

must

must/hõbe

                      

                50%  Meriino vill
                   50%  polüakrüül

                   

                      

                80%  viskoos
                   11%  polüamiid
                   9% polüakrüül
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Struktuurse kalasabamustriga kleit,
            külgedel lõhikud,
               pikkus 120cm

tumelilla must

                      

                100%  ekstrapeen Meriino vill
                  

                   

   RIIBA VICTORIA

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

VIIVI

RIINA

                      

                100%  ekstrapeen Meriino vill

                   

                      

                50% Meriino vill
                   50% polüakrüül

                   

                      

         Pehme kaelusega tuunika,
                  pikkus 80cm,

                      

Pehme kaelusega džemper,
         pikkus 60cm

19.

                      

                  Struktuurse kalasabamustriga seelik,
                                 külgedel lõhikud,
                                    pikkus 80cm

  must musthelebeež tumelilla 
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