HEPPA-TOSSUT
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko 36(38)
Lanka n. 130(150) g ruskeaa (0053) ja 50 g vaaleaa
luonnonruskeaa (0085) Alafosslopi -lankaa (100 % villa, 100 g = n. 100 m) sekä n. 20 g mustaa (1099) Lykke
-lankaa (85 % villa, 15 % polyamidi, n. 50 g = n. 100 m).
Muuta 4 nappia
Puikot sukkapuikot nro 5
Sileä neule Neulo suljettuna kaikki krs:t oikein. Neulo tasona op:lla oikein, np:lla nurin.
Työohje Luo ruskealla langalla löyhästi 44(46) s ja jaa ne
4 puikolle = 12+10(11)+10(11)+12 s. Neulo varreksi sileää neuletta 24 krs. Merkitse korvia varten 2. puikon 3.-7.
(4.-8) s:t ja 3. puikon 4.-8. s:t (1 korva = 5 s, korvien väliin
jää 6 s). Neulo kantalappu 1. ja 4. puikon 24 s:lla. Neulo
ensin 1. puikon s:t ja käänny. 1. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, 23 n. 2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 23 o. Toista
1.-2. krs:ia kunnes kantalapun korkeus on 19(21) krs ja
olet viimeksi neulonut np:n krs:n. Aloita kantapohjan kavennukset silmukkajaolla 8+8+8. 1. krs (op): Nosta 1. s
neulomatta, 14 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s
o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja käänny. 2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 6 n, kavenna 2 n yht. ja
käänny. 3. krs: nosta 1. s neulomatta, 6 o, tee yvk ja käänny. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kaikki sivus:t on kavennettu.
Neulo op:lla vielä krs:n vaihtumiskohtaan eli nosta 1. s neulomatta, neulo 3 o ja laita krs-merkki.
Aloita tossun terä.1. krs: Neulo 3 o, poimi langalla kantalapun reunasta 10(11) s (vie puikko reunasilmukan molempien reunojen läpi, ota lanka puikolle ja vedä s:n läpi = 1 s) + 1 s puikkojen välistä, neulo 2. ja 3. puikon s:t oikein,
poimi 4. puikolle puikkojen välistä 1 s + 10(11) s kantalapun reunasta ja neulo 4 o = 50(54) s. 2. krs: Kavenna 1.
puikon lopussa 2 o yht. ja tee 4. puikon alussa yvk. Toista tällaiset kavennukset joka krs vielä 3(4) kertaa ja sitten 2
kertaa joka 4. krs = 38(40) s. Neulo viimeisen kavennuksen jälkeen vielä 8(10) krs. Vaihda tämän jälkeen vaaleanruskea lanka ja neulo 12 krs.
Jaa s:t uudelleen 9(10)+10+9(10)+10 s ja aloita kärkikavennus. 1. krs: Kavenna jokaisen puikon keskellä 2 o yht.
2. krs: Neulo oikein. 3. krs: Kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yht. 4. krs: Kuten 2. krs. 5. krs: kuten 1. krs. 6.
krs: Kavenna jokaisen puikon alussa 2 o yht. 7. krs: *1 o, 2 o yht.*, toista *-* vielä 6(7) kertaa, 1(0) o = 15(16) s. 8.
krs: kavenna 7(8) kertaa 2 o yht., 1(0) o. Vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi ja kiristä. Päättele langat ja höyrytä tossut
molemmilta puolilta.
Korvat Ota tossun kärki itseesi päin ja nosta korvan 5 s puikolle. 1. krs: Tee toiselle puikolle aloituslenkki, neulo nostetut s:t nurin ja lisää loppuun 1 s silmuillen = 7 s. Neulo kaikki parittomat eli korvan etupuolen krs:t nurin. 2.
krs: Neulo oikein. 4. krs: 3 o, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen o), 1 o, lisää 1 s, 3 o = 9 s. 6. ja 8.
krs: Neulo oikein. 10. krs: 3 o, kavenna 3 o yht. (= nosta 2 s o neulomatta eli vie puikko vasemmalta ensin 2. ja sitten 1. s:an, neulo 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli), 3 o = 7 s. 12. krs: Neulo oikein. 14. krs: 2 o, 3 o yht., 2 o = 7
s. 16. krs: 1 o, 3 o yht., 1 o = 3 s. 17. krs: Kavenna 3 n yht. Tee toinen korva samoin. Taita korvan reunat eli aloituslenkistä syntynyt s ja korvan toiseen sivuun luotu s korvan keskiosaan päin ja ompele ne aloituslangalla. Höyrytä korvat.
Pesu Laita pesukoneeseen tossujen kanssa muutama pieni froteepyyhe ja 1 rkl kirjopesuainetta. Mallitossut on
pesty synteettiset 40 -ohjelmalla (1 h 50 min, linkous 1000 kierrosta/min). Muokkaa vanutetut tossut jalassa ja laita
kuivumaan. Toista vanutuspesu tarvittaessa. Siisti vanutetun tossun pinta harvapiikkisellä kammalla.
Viimeistely Kiinnitä korvat pystyasentoon puolitetulla Alafosslopilla. Tee harja korvien väliin ryijynukkapistoilla näin:
ompele 1-kertaisella langalla 1. pistorivi 2 cm korvien juuren yläpuolelle ja toinen 1 cm alemmas, nukkalenkin pituus n. 7 cm. Leikkaa hapsurivit n. 5 cm mittaiseksi. Tee sieraimiksi linnunsilmäpistot 2-kertaisella Lykke-langalla.
Ompele hepan suu Lykke-langalla tikkipistoin. Ompele lopuksi napit silmiksi. Päättele langat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

