VANUTETUT TOSSUT
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 37/38 (terän pituus: 25 cm, ympärysmitta: 26 cm)
Lanka 100 g tummanharmaata (58) Lankavan Alafosslopi-lankaa (100 % villa, 100 g = 100 m), 100 g
pinkkiä (4517) Lykke-lankaa (85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g = 100 m) ja vähän jätelankaa.
Muut tarvikkeet Lankavan nahkapohjat 24 cm.
Puikot varteen sukkapuikot nro 3 tai 3,5 käsialan mukaan ja tossuun nro 7.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona neulo op:lla oikein, np:lla nurin.
Joustinneule suljettuna *2 o, 2 n*, toista *-*.
Tiheys 11,5 s ja 16 krs = 10 cm vanuttamatonta neuletta.
Työohje Tossu neulotaan kärjestä kantapäähän. Luo
harmaalla paksummalle puikolle löyhästi 8 s. Poimi toiselle puikolle luomisreunasta 7 silmukkalenkkiä ja neulo
ne näin: 6 o, lisää 1 s (= neulo sama s etu- ja takareunastaan oikein) = 8 s. Neulo vielä molempien puikkojen
s:t oikein. Laita sitten merkki puikkojen väliin ja jaa s:t 4
puikolle. Jatka sileää neuletta suljettuna ja aloita lisäykset näin: 1. krs: 1 o, lisää 1 s, neulo kunnes 2. puikolla
on 2 s, lisää 1 s, 1 o, aloita 3. puikko 1 o, lisää 1 s, neulo kunnes 4. puikolla on 2 s ja lisää 1 s, 1 o. Toista tällaiset lisäykset 1 s:n sisällä merkeistä joka 2. krs kunnes
jokaisella puikolla on 8 s (= 32 s). Kun työn pituus on 21 cm, merkitse 1. puikon lopusta ja 2. puikon alusta 3 s. Aloita tossun kantaosa näin: 1. krs: 5 o, päätä merkityt 6 s löyhästi ja neulo krs loppuun. Käänny ja jatka tasona. 2. krs
(np): kavenna krs:n alussa ja lopussa 2 n yht. 3. krs: lisää molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s. Toista lisäykset joka 2. krs vielä 4 kertaa = 34 s. Merkitse kantapäätä varten keskimmäiset 12 s ja aloita kantapään kavennukset näin: 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 (= vie puikko s:an vasemmalta lanka edessä), 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,
käänny. 4. krs: kuten 2. krs. 5.-6. krs: kuten 3.-4. krs:t. Sivuissa on nyt 8 s kaventamatta. Aloita kavennukset myös
kantapään keskellä. 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. 12. krs:
kuten 2. krs. 13. krs: nosta 1. s n neulomatta, 2 o yht., 2 o, *tee yvk*, toista *-*. 14. krs: kuten 2. krs. 15. krs: nosta
1. s n neulomatta, kun merkin edessä on 1 s, tee yvk näin: nosta 1 s o neulomatta, neulo 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 kerran. Päätä s:t.
Viimeistely Päättele langanpäät. Vanuta tossut 40 asteen tekokuidut- tai siliävät-ohjelmalla (ohjelman kesto 1 h 20
min). Laita koneeseen tossujen lisäksi 1 froteepyyhe ja ruokalusikallinen kirjopyykinpesuainetta. Muotoile tossut oikeaan ja vasempaan jalkaan sopiviksi ja kuivaa ilmavalla alustalla. Huom. testaa vanutusta aina koetossulla tai
neuletilkuilla. Merkitse kappaleen mitat muistiin ennen pesua ja sen jälkeen.
Varsi Luo pinkillä ohuemmille puikoille 60 s ja neulo joustinta 16 cm. Käännä joustin ja neulo np:lta jätelangalla 3
krs sileää neuletta. Poista puikot ja höyrytä joustin. Neulaa avoimien s:oiden reuna tossunsuuhun (joustimen np
päällä) ja ompele tikkipistoin 0,5 cm:n päässä reunasta näin: vie neula 1. s:n läpi tossuneuloksen sisään ja tuo ulos
2. s:sta. Vie neula uudelleen 1. s:n läpi ja tuo ulos 3. s:sta. Vie neula 2. s:n läpi ja tuo ulos 4. s:sta, jne. Ompele
nahkapohjat pinkillä langalla pykäpistoin. Päättele langat. Pese tossut tarvittaessa käsin villanpesuaineella. Huom.
älä liota nahkapohjaisia tossuja. Muotoile kosteana ja kuivaa ilmavalla alustalla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

