MALVIKKI-TOSSUT
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S: 37/39 (M: 40/41) L: 42/43
Tossun mitat jalkaterän ympärys n. 26(27)28 cm, pohja pituus n. 25(26)27 cm.
Lanka 100(200)200 g tummanharmaata (0058) Lankavan Alafosslopi-lankaa (100 % villa, 100 g = n. 100 m)
sekä 40 g lohenpunaista (3505), 20 g meleerattua harmaata (1055), 10 g valkaisematonta (1012) ja 10 g ruskeaa (3082) Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 70 m).
Puikot tossuihin sukkapuikot nro 7 ja kukkaan 40 cm
pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 5 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet harmaata ompelulankaa.
Sileä neule Neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.
Osittainneule neulo tasona sileää neuletta ohjeen mukaan.
Tiheys 11,5 s ja 16 krs = 10 cm vanuttamatonta tossuneuletta.
Tossut Neulo Alafosslopilla kärjestä kantapäähän. Luo
löyhästi 8(9)10 s. Poimi toiselle puikolle 7(8)9 luomisreunan lenkkiä ja neulo ne näin: 6(7)8 o, lisää 1 s (=
neulo sama lenkki etu- ja takareunastaan o) = 8(9)10 s.
Neulo molempien puikkojen s:t oikein. Laita krs-merkki
puikkojen väliin ja jaa s:t 4:lle puikolle (M = 4+5+4+5 s).
Jatka sileää neuletta suljettuna ja aloita lisäykset.
1. krs: 1 o, lisää 1 s (= neulo sama s etu- ja takareunastaan o), neulo kunnes 2. puikolla on 2 s, lisää 1 s, 1 o, neulo 3. puikon alusta 1 o, lisää 1 s, neulo kunnes 4.
puikolla on 2 s, lisää 1 s, 1 o. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs vielä 3 kertaa = 32(34)36 s. Kun työn pituus on
21(22)23 cm, merkitse 1. puikon lopusta 3(3)4 s ja 2. puikon alusta 3(4)4 s.
1. krs: neulo oikein 1. merkkiin asti, päätä merkityt 6(7)8 s löyhästi ja neulo krs loppuun. Käänny ja jatka tasona.
2. krs (np): päätä krs:n alusta 1 s ja kavenna lopussa 2 n yht.
3. krs: lisää molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s. Toista lisäykset joka 2. krs vielä 4(5)6 kertaa = 34(37)40 s.
M: Kavenna viimeisen lisäyksen jälkeen np:n krs:n keskellä 2 n yht. = 36 s. Merkitse kantapäätä varten keskimmäiset 12 s.
1. krs (op): kun 2. merkin edessä on 1 s, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s
neulotun yli), käänny.
2. krs: nosta 1. s nurin neulomatta lanka edessä (= vie puikko s:an oikealta), kun merkin edessä on 1 s, neulo 2 n
yht., käänny.
3. krs: nosta 1. s n neulomatta, kun merkin edessä on 1 s, tee yvk ja käänny.
4. krs: kuten 2. krs.
5.-6. krs: kuten 3.-4. krs:t.
7. krs: nosta 1. s n neulomatta, 2 o, 2 o yht., 2 o, tee yvk, 2 o, tee yvk ja käänny.
8. krs: kuten 2. krs.
9.-10. krs: kuten 3.-4. krs:t.
11. krs: nosta 1. s n neulomatta, 1 o, 2 o yht., 2 o, tee yvk, 1 o, tee yvk, käänny.
12.krs: kuten 2. krs.
13. krs: nosta 1. s n neulomatta, 2 o yht., 2 o, *tee yvk*, toista *-*, käänny.
14. krs: kuten 2. krs (= 4(5)7 s sivuissa).
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

15. krs: nosta 1. s n neulomatta, kun merkin edessä on 1 s, tee yvk näin: nosta 1 s neulomatta, 2 o yht., vedä nostettu s kavennettujen yli, käänny.
16. krs: nosta 1. s n neulomatta, kun merkin edessä on 1 s, neulo 3 n yht., käänny. Toista 15.-16. krs:t vielä 1(1)2
kertaa.
S: Päätä s:t.
M(L): Toista lopuksi 3.-4. krs:t ja päätä s:t. Päättele langat ja vanuta tossut 50 asteen tekokuidut- tai siliävät-ohjelmalla (kesto 1 h 25 min). Laita koneeseen tossujen lisäksi 1 pieni froteepyyhe ja ruokalusikallinen kirjopesuainetta.
Huom: Koneissa ja pesuohjelmissa on suuria eroja. Siksi vanutusohjeet ovat aina suuntaa antavia. Hae sopiva pesu kokeilemalla eri ohjelmia ensin mallitilkuilla. Huomioi myös, että saman langan eri värit vanuvat eri tavoin. Luonnonvärit vanuvat herkimmin, värjätyt vaativat voimakkaamman käsittelyn. Venyttele ja muotoile tossut jaloissa. Anna kuivua.
Kukka Neulo Unnilla 2 kuperaa kukkapalaa. Luo pyöröpuikolle harmaalla 54 s.
1.-4. krs: neulo ainaoikeinneuletta 4 krs alkaen nurjalla krs:lla.
5. krs: *2 o yht., 16 o*, toista *-* krs loppuun = 51 s. Vaihda lohenpunainen lanka ja neulo terälehdet osittainneuleena näin: neulo krs:n alusta 3 o ja käänny. Neulo 3 n, luo krs:n loppuun 3 s ja käänny. Neulo näillä 6 s:lla vielä 6 krs
sileää neuletta tasona = 8 krs. Siirry seuraavaan terälehteen.
1. krs: neulo 9 o (= neulotut 6 s +3 uutta s:a vasemmalta puikolta), käänny.
2. krs: Neulo 6 n, käänny.
3.-8. krs: neulo 6 s:lla vielä 6 krs sileää neuletta = 8 krs. Toista 1.-8. krs:ia. Huom: neulo viimeisen terälehden 8.
krs näin: päätä krs:n alusta 3 s nurin neuloen, 2 n, käänny. Neulo vielä 3 o. Vaihda valkoinen lanka ja jatka suljettuna neuleena sukkapuikoilla.
1. krs: *2 o yht., 1 o*, toista *-* krs loppuun = 34 s.
2.-4. krs: neulo ainaoikeinneuletta 3 krs. Vaihda ruskea lanka.
1.-2. krs: oikein.
3. krs: kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. = 17 s.
4. krs: oikein.
5. krs: 1 o, kavenna lopuilla s:oilla 2 o yht. Vedä lanka viimeisten 9 s:n läpi, kiristä aukko. Ota 25 cm lohenpunaista lankaa, ohenna se puoliksi ja ompele ensimmäisen ja viimeisen terälehden sauma eli 3 luotua ja 3 pääteltyä s:a
yhteen. Päättele langat. Kukan koko n. 20,5 cm. Vanuta kukat 30 asteessa tekokuidut- tai siliävät ohjelmalla ilman
apukangasta (1 h 20 min, linkous max 800 kierrosta/min.) Lisää vajaa ruokalusikallinen kirjopesuainetta. Venyttele
ja muotoile kukat kuivumaan.
Viimeistely Laita tossut jalkaan, neulaa kukat paikoilleen ja ompele 2-kertaisella ompelulangalla huomaamattomin
pistoin.
Katso myös ohje Malvikki-matto.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

