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92005  VAUVAN PÖRRÖTOSSUT
LANGAT  Ylle (100 % villaa ”SW”. Kerässä noin 100 g = 208 m)
 Curly (77 % villaa ”SW” 10 % premium akryyliä, 13 % mohairia. Kerässä noin 100 g = 195 m)
NEULETIHEYS Noin 22 s x 44 krs ainaoikein (Ylle-langalla), puikoilla 3 = 10 x 10 cm
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
KOOT–CM  38-44(50-56)62-68(74-80)86-92 cm
KOOT–IKÄ  keskonen(0-2)2-6(6-12)12-24 kk
JALKATERÄN PITUUS  Noin 6(7,5)9(11)13 cm
LANGANMENEKKI Väri 1: Noin 50(50)50(50)50 g (väri 15403, Ylle)
 Väri 2: Noin 25(25)25(25)25 g (väri 15503, Curly)
SUKKAPUIKOT  3 & 4 mm
DESIGN & OHJE  Berit Lindberg SÄHKÖPOSTI patterns@jarbo.se
SUOMENNOS Irma Sinerkari

LYHENTEET s=silmukka, n=nurin, o=oikein, ainaoikein=ainaoikeinneule, krs=kerros

OHJEET  Ainaoikein: Edestakaisin: joka s neulotaan o. Pyöröneuleena: joka toinen krs o, joka 2. krs n.

TOSSUT  Luo 20(22)24(24)26 s puikoilla 4 värillä 2, sulje renkaaksi. Neulo ainaoikein 5(5,5)6(7)8 cm.
 Vaihda puikot 3 ja väri 1, neulo 1 krs o. Sitten 8(10)10(12)14 krs joustinneuletta, 1 o, 1 n. Neulo 1 krs o ja lisää 5(5)5(7)7 

s tasavälein krs:lla. Neulo ainaoikein 7(7)7(9)9 s 3(3,5)4(4,5)5 cm, tämä on jalan päällys (loput s jäävät odottamaan). Viim. 
krs:lla nurjalta neulo 2 ens. ja 2 viim. s oikein yhteen = 5(5)5(7)7 s jäljellä. Katkaise lanka.

 Aloita neulominen takaa keskeltä, aseta merkki, jotta krs alku ja loppu on helppo havaita. Poimi 8(9)10(11)12 s päällyksen 
mol. reunoista. Neulo ainaoikein pyöröneuleena kaikilla s:illa 1,5(2)2,5(3)3 cm. Kavenna viim. krs:lla nurjalta 2 s. Neulo 2 
n yhteen kärjen keskimmäisten 5(5)5(7)7 s:n mol. puolin.

 Päätä oikealla krs:lla. Aloita takaa keskeltä, päätä kärkeen asti keskimmäisiin 7(7)7(9)9 s:aan, jotka neulotaan oikein, jatka 
päättäen toiselta sivulta, kärjestä taakse keskelle. Katkaise lanka.

 Nyt neulotaan ainaoikein loput 7(7)7(9)9 s = pohja, aloita nurjalta. Kun on noin 6(7,5)9(11)13 cm, neulo nurjalla krs:lla 2 
ens. ja 2 viim. s oikein yhteen = 5(5)5(7)7 s, jotka päätetään seur. krs:lla.

VIIMEISTELY  Ompele pohja kiinni tossun reunoihin. Ompele uloimmista silmukanreunoista, jotta saumasta ei tule liian paksu. Päättele 
kaikki langat.
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VIHJEEKSI  • Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
 • Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
 • Neulo/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö 

neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.


