TONTTU-TOMERA
Malli Lankava Oy, Taitokeskus Velma/ Päivi
Heiman-Harju
Koko korkeus 46 cm, vartalon ympärys 36 cm
Lanka vartaloon ja hihoihin 100 g vaaleanpunaista (5024), lakkiin 50 g pinkkiä (4627) ja kasvoihin sekä käsiin 50 g vaaleanharmaata (1042)
Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 70 m). Hiuksiin 100 g valkaisematonta (0051) Lettlopi-lankaa
(100 % villa, 50 g = n. 100 m) tai Alafoslopi-lankaa (100 % villa-lankaa, 50 g = n. 50 m). Essuun
50 g syklaaminpunaista (4627) Lotte-lankaa (100
% villa, 50 g = n. 100 m) ja silmiksi hieman mustaa lankaa.
Muut tarvikkeet 1,5 litran vesipullo.
Puikot sukkapuikot nro 6 ja puikot nro 3,5.
Sileä neule neulo suljettuna neuleena kokoajan
oikein.
Ainaoikeinneule neulo suljettuna neuleena.
1. krs: oikein. 2. krs: nurin. Toista 1.-2. krs:ia.
Pitsineule tasona neulo ohjeen mukaan.
Tiheys 10 s ja 12 krs = 10 cm sileää neuletta puikoilla nro 6.
Työohje Neulo ensin tontun vartalo. Luo 56 s ja
jaa ne 4 puikolle. Neulo sileää neuletta 25 cm.
Vaihda harmaa lanka ja neulo kasvoja varten 5
krs. Vaihda pinkki lanka ja aloita lakin neulominen. Neulo 4 krs ainaoikeinneuletta. Jatka sitten
sileällä neuleella lakin kärkeen ja kavenna samalla näin: neulo 7 cm ja seuraavalla krs:lla 10 s tasaisin välein = 46 s. Neulo 4 cm ja kavenna taas
10 s = 36 s. Neulo 4 cm ja kavenna 6 s = 30 s.
Neulo 8 cm ja kavenna taas 6 s = 24 s. *Neulo 4
cm ja kavenna 6 s* = 18 s. Toista *-* vielä kerran
= 12 s. Neulo lopuksi 2 cm ja kavenna 6 s. Vedä lanka viimeisten
s:oiden läpi ja päättele lanka.
Nenä Luo 12 s. Neulo sileää neuletta tasona 12 krs ja päättä s:t.
Jätä loppuun n. 25 cm lankaa. Piirrä kappaleen np:lle ympyrä (kuva 1). Pujota lanka neulaan, siirry kappaleen reunaa pitkin varsipistoin ympyrän kehälle. Harsi ympyrän kehä ja kiristä kappale
sitten palloksi. Paina pistojen ulkopuolelle jäävät kulmapalat täytteeksi pallon sisään, kiristä harsinlanka ja ompele nenä kasvoihin.
Hihat Luo vaaleanpunaisella 16 s ja neulo ainaoikeinneuletta suljettuna 28 krs (= 14 nurjaa raitaa). Jätä alkuun ja loppuun n. 20 cm
lankaa ompeluun. Vaihda harmaa lanka ja neulo käsiä varten 8 krs
sileää neuletta. Vaihda vaaleanpunainen lanka ja neulo taas ainaoikeinneuletta 28 krs. Päätä s:t ja päättele langat. Vyötä kappale kestävällä langalla käsien keskeltä, tee tiukka solmu ja päättele
langanpäät hihojen sisään.
Kuva 1
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Essu Luo ohuemmille puikoille Lotte-langalla 19 s. Neulo ainaoikeinneuletta 4 krs. Aloita pitsineule.
*1. krs (op): 2 o, *lk (= langankierto), kavenna 2 o yhteen*, toista *-* vielä 8 kertaa, 1 o.
2.-6. krs: neulo nurin. Toista 1.-6. krs:ia vielä 5 kertaa tai haluamasi pituus ja päätä s:t. Tee esiliinaan nauhat näin:
virkkaa aloitusketjuun 71 kjs, käänny ja virkkaa 1 ks 2. kjs:an, virkkaa sitten 1 ks jokaiseen s:an. Jatka tämän jälkeen virkkaamalla essun yläreunaan 1 ks jokaiseen s:an, virkkaa lopuksi taas 71 kjs, käänny ja virkkaa 1 ks 2.
kjs:an, virkkaa taas 1 kjs jokaiseen kjs:an. Päättele nauhojen langat yläreunan s:oiden sisään.
Vanutus Vanuta tontun vartalo ja kädet pesukoneessa froteisen kylpypyyhkeen kanssa. Kuvan tonttu on vanutettu
60 asteen kirjopesussa kylpypyyhkeen kanssa ja 3 tonttua kerralla mutta koska pesuohjelmissa on suuriakin konekohtaisia eroja, kokeile ensin 40 asteen kirjopesua. Jos tulos ei ole riittävän napakka, pese tonttu uudelleen 50 asteen kirjopesussa. Vanutustulos on sopiva, kun silmukat eivät enää selvästi erotu neuloksesta. Huom. kannattaa aina tehdä reilun kokoinen mallitilkku ja kokeilla vanutusta ensin sillä. Täytä 1,5 litran muovipullo sopivasti vedellä,
hiekalla, riisillä yms. jotta pullo pysyy pystyssä. Venyttele kappaleet muotoonsa. Vedä vartalokappale pullon päälle
ja anna kuivua. Harjaa lakki kynsiharjalla pörheäksi.
Viimeistely Ompele tontulle silmät. Ompele hihakappaleen päät vartalon sivuille. Kiinnitä esiliina käsien alle ja solmi nauhat takaa. Neulo tai virkkaa tontun käsiin haluamasi käsityö, kuten joulupallo tai kiinnitä käsiin jokin muu,
esim. tontun ammattia kuvaava esine. Kuvan joulupallo on neulottu valkaistulla ja pinkillä Alize Superwash-langalla,
puikoilla nro 2. Leikkaa tyttötontulle 30-40 cm:n pituisia ja poikatontulle 10 cm:n pituisia lankoja hiuksiksi ja viiksiksi. Ompele langanpätkät aivan lakin reunan alapuolelle niin, että jokainen lanka taittuu puoliksi ja yhdestä langasta muodostuu 2 hiusta. Palmikoi tyttötontun hiukset tai anna niiden hulmuta vapaasti. Ompele poikatontulle viikset
niin, että langat tulevat vaakasuuntaan nenän alle.
Lanka- ja ohjetiedustelut
Lankava Oy, (06) 4345 500, www.lankava.fi tai
Taitokeskus Velma, 050 4426124, www.taitohame.fi

Mallien kaupallinen on hyödyntäminen kielletty.

