TOSSUT JA TUMPUT VAUVALLE
Malli Lankava, Silja Palviainen
Langat 55 g Alize Fashion Boucle -lankaa (70 % akryyli, 25 % villa, 5
% polyamidi, 100 g = 35 m), 45 g Alize Cashmira -lankaa (100 % villa, 100 g = 300 m) ja 5 g Alize Bamboo Fine -lankaa (100 % bamboo,
50 g = 440 m).
Puikot sukkapuikot 7 mm, 3,5 mm ja 2,5 mm.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *1 o, 1 n*, toista *-*.
Helmineule Neulo suljettuna neuleena 1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*
krs loppuun. 2. krs: *1 n, 1 o*, toista *-* krs loppuun. Toista 1.-2.
krs:ia.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein.
Tossut Neulo tossujen terä- ja varsiosat erikseen. Luo Fashion
Boucle -langalla paksulle puikolle väljähkösti 12 s ja jaa ne neljälle puikolle (= 3 s/ puikko). Neulo 1 krs oikein. Jätä 3. ja 4. puikon s:t
odottamaan ja aloita kantalapun neulominen. 1. krs: 6 o, käänny ja
jatka tasona. 2. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, 5 n, käänny. 3. krs
(op): Nosta 1. s neulomatta, 5 o, käänny. 4 krs: kuten 2. krs. Aloita kantapohjan kavennukset. 1. krs: Nosta 1. s, kavenna 2 o yht, tee
yvk, käänny. 2. krs: Nosta 1. s neulomatta, kavenna 2 n yht., käänny. 3. krs: Nosta 1. s neulomatta, tee yvk = 2 s. Poimi tämän jälkeen kantalapun molemmista reunoista 3 s ja jaa kantalapun 2 s näille kahdelle puikolle (= 4 s). Jatka sileää neuletta kaikilla silmukoilla ja
tee samalla terän sivuilla kiilakavennukset näin: Kavenna 1. puikon
lopussa 2 o yht ja tee 4. puikon alussa yvk (= 3 / puikko). Neulo sileää neuletta 6 cm aloitusreunasta mitattuna. Kavenna sitten jokaisen
puikon lopussa 2 o yht ja vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi. Päättele
langat op:lle ja käännä nurja puoli päälle. Tee toinen teräosa samoin.
Neulo varsiosat näin: Luo Cashmira -langalla 3,5 mm:n puikolle 40 s
(puikot 3,5). Neulo joustinneuletta 27 krs. Päättele silmukat löyhästi.
Tee toinen varsi samoin. Ompele resorit teräosiin.
Tumput: Neulo ensin kämmenosa Fashion Boucle -langalla. Luo
paksulle puikolle 11 s ja jaa ne neljälle puikolle (= 3+3+3+2 s). Neulo sileää neuletta 6 cm. Kavenna sitten näin: *1 o, kavenna 2 o yht.*,
toista *-* krs loppuun = 8 s. Kavenna seuraavalla krs:lla kaikilla s:oilla
2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi. = 4 s. Tee toinen kämmenosa samoin ja päättele langat op:lle. Nurjasta puolesta tulee tumpun oikea puoli.
Neulo sitten ranneke ja vuoriosa näin: Luo Cashmira -langalla 3,5
mm:n puikolle 40 s ja jaa ne neljälle puikolle. Neulo 4 krs joustinneuletta. Aloita helmineule ja lisää samalla 1. krs:n loppuun 1 s = 41 s.
Kun olet neulonut helmineuletta 22 krs, kavenna seuraavalla krs:lla
kolmelta ensimmäiseltä puikolta 2 s tasaisin välein ja neljänneltä puikolta 3 s = 32 s. Neulo joustinneuletta 8 krs. Käännä np päälle, vaihda ohuimmat puikot ja aloita vuorin neulominen Bamboo Fine -langalla. Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla jokaiselle puikolle 2 s tasaisin välein = 36 s. Neulo sileää neuletta 15 krs
ja aloita sitten kärjen sädekavennus näin: *3 o, kavenna 2 o yht*, toista *-* krs loppuun. Neulo 3 krs. Kavenna seuraavalla krs:lla näin: *2 o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun. Neulo 2 krs. Kavenna sitten näin: *1 o, 2 o yht.*, toista *-*.
Neulo 1 krs. Kavenna lopuksi kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Päättele langat. Neulo toinen ranneke samoin.
Viimeistely Ompele kämmenosa ja ranneke yhteen ja taita vuoriosa rannekkeen yläreunasta tumpun sisäpuolelle.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

