LASTEN TOHVELIT
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 22-23 (1-2 v.)
Lanka 30 g vaaleanvihreää (8240) Ulla-sukkalankaa
(75 % villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200 m).
Puikot 3,5 mm sukkapuikkoja 2 kpl.
Muuta 10 cm tummanharmaata (2) Lankavan 3 mm
paksua huopalevyä (100 % villa, leveys n. 90 cm), virkkauskoukku 3,5 mm, ompelulankaa ja parsinneula.
Ainaoikeinneule jättösilmukkaraidalla Neulo ohjeen
mukaan. Nosta aina kerroksen 1. s neulomatta näin:
nosta edessä oleva lanka puikon yli taakse ja vie puikko
s:n läpi oikealta.
Tiheys 20 s ja 18 krs = 10 cm
Työohje Jäljennä pohjan kaava (= 1:1) paperille. Leikkaa hupalevystä 2 kaavan mukaista pohjakappaletta ja
merkitse niihin kärjen keskikohta. Neulo oikean (vasemman) tossun päällinen. Huom. vasemman tossun ohje
on sulkeissa kerrosten lopussa. Luo 9 s.
1. krs (np): Neulo oikea tossu näin: 3 o, 1 n, 5 o. (Neulo vasen tossu näin: 5 o, 1 n, 3 o).
2. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, lisää 1 s neulomalla sama s etu- ja takareunastaan oikein, 3 o, nosta 1 s
neulomatta, 3 o (Nosta 1. s, 2 o, nosta 1 s neulomatta,
3 o, lisää 1 s, 1 o) = 10 s.
3. krs: Nosta 1. s, 2 o, 1 n, 6 o. (Nosta 1. s, 5 o, 1 n, 3 o.)
4. krs: Nosta 1. s, lisää 1 s, 4 o, nosta 1 s, 3 o.
Merkitse krs:n 1. s tossun kärjen keskikohdaksi. (Nosta 1. s, 2 o, nosta 1 s, 4 o, lisää 1 s, 1 o. Merkitse krs:n viimeinen s kärjen keskikohdaksi). = 11 s.
5. krs: Nosta 1. s, 2 o, 1 n, 7 o. (Nosta 1. s, 6 o, 1 n, 3 o.)
6. krs: Nosta 1. s, lisää 1 s, 5 o, nosta 1 s, 3 o. (Nosta 1. s, 2 o, nosta 1 s, 5 o, lisää 1 s, 1 o.) = 12 s.
7. krs: Nosta 1. s, 2 o, 1 n, 8 o. (Nosta 1. s, 7 o, 1 n, 3 o.)
8. krs: Nosta 1. s, 7 o, nosta 1 s, 3 o. (Nosta 1. s, 2 o, nosta 1 s, 8 o).
Neulo 7 krs toistamalla 7.-8. Kavenna sitten op:lla näin: Nosta 1. s, 5 o, kavenna 2 o yht., nosta 1 s, 3 o. (Nosta 1.
s, 2 o, nosta 1 s, 2 o yht. 6 o.) = 11 s.
Neulo 5 krs ja kavenna taas op:lla näin: Nosta 1. s, 4 o, 2 o yht., nosta 1 s, 3 o. (Nosta 1. s, 2 o, nosta 1 s, 2 o yht.,
5 o.) = 10 s. Neulo 19 cm ja aloita sitten lisäykset op:lla näin: Nosta 1. s, 5 o, lisää 1 s neulomalla silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein, nosta 1 s, 3 o. (Nosta 1. s, 2 o, nosta 1 s, lisää 1 s, 5 o.) = 11 s.
Neulo 5 krs ja lisää taas seuraavalla krs:lla 1 s jättösilmukkaraidan oikealle (vasemmalle) puolelle kuten edellä =
12 s. Neulo 3 krs ja aloita sitten silmukoiden päättely jättösilmukkaraidan puolelta (= oikeassa tossussa np:lta mutta vasemmassa op:lta).
1. krs: Päätä 3 s, 8 o.
2. krs: Nosta 1. s, 6 o, nosta viimeinen s edellisen yli ja neulo puikolla oleva silmukka 1 o = 8 s.
3. krs: Päätä 3 s, 4 o. = 5 s
4. krs: Nosta 1. s, 2 o, nosta viimeinen s edellisen yli ja neulo puikolla oleva silmukka 1 o.
5. krs: Päätä loput 4 s ja katkaise lanka. Tarkista kaitaleen pituus neulaamalla se pohjaan kuvan 2 mukaan.
Viimeistely Virkkaa op:lta kaitaleiden molemmille pitkille sivuille 1 krs piilosilmukoita. Venytä samalla reunoja kevyesti, jolloin ne eivät kiristy liikaa. Neulaa np:lta kaitaleen lopetuskärki alareunan sivuun (kuvan 1 musta piste). Neulaa viiston reunan alakulma yläreunan nostetun s:n kohdalle (kuvan 1 valkoinen piste) ja ompele viisto reuna kiinni
(kuvan 1 ommel 1). Neulaa sitten kaitaleen ja pohjan keskimerkit kohdakkain ja päällinen pohjan reunaan (kuva 2).
Ompele sitten päällinen kaksinkertaisella ompelulangalla ja pystysuuntaisin pistoin kiinni pohjaan. Tee ommel n. 2
mm etäisyydelle pohjan reunasta.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Aloita kantapäästä näin: Tee lankaan pitävä solmu, vie neulan terävä pää sisäpuolelta pohjan läpi ja siitä muutaman millin päästä pohjan läpi takaisin ylös. Vie sitten neulan tylppä pää piilosilmukan molempien reunojen läpi ylös,
jolloin neulan terävä pää ei halkaise silmukkaa, vie neula samoin seuraavan ps:n läpi alas, siitä taas terävä pää
edellä pohjan läpi ja takaisin ylös, *vie tylppä pää edellisen ps:n läpi, sitten seuraavan ps:n läpi, siitä taas pohjan läpi ja takaisin ylös*, toista *-*. Pohjaan muodostuu tiheää harsinpistoa, päällisen reunassa ommel jää piilosilmukan
yläreunan alle ja kaitaleen reunasilmukat kääntyvät tossun sisäpuolelle. Ompele lopuksi kärjen ulkoreuna op:lta
kiinni neulokseen (kuvan 2 ommel 2).

Kuva 1

Kuva 2

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Pohjan kaava 1:1

