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Tuotekoodi: 8218



Joulutonttu

MITAT Korkeus hattuineen, ilman jalkoja    15    cm
LANKA
Sirdar Baby Bamboo dk tai muu vastaava Sirdar dk –vahvuinen
lanka (puikot 3,5-4 mm, 22s= 10 cm)   
Baby Bamboo DK A väri  099 harmaa     1    50g kerä
Baby Bamboo DK B väri 126 punainen     1    50g kerä
Funky Fur C väri 207 harmaa                        hieman   
PUIKOT 4 ja 3 mm
Muut tarvikkeet: apupuikkoja tai silmukanpitimiä, hieman ihonväristä
lankaa nenäksi sekä täytevanua.
TIHEYS 23 s ja 30 krs:ta = 10x 10 cm

Tee näin
VARTALO
Luo puikoille 3mm värillä A 3 s. 1. krs: Neulo jokainen silmukka etu
ja takareunasta oikein = 6s.
2. krs: neulo oikein. Jatka ainaoikein neuletta mutta lisää
seuraavasti:
3. krs. Neulo kaikki s:t etu- ja takareunasta = 12s.
5. krs. (Neulo 1o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta) x6 = 18s.
7. krs. (Neulo 1o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta) x9 = 27s.
9. krs. (Neulo 2o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta o) x9 = 36s.
10. krs: Neulo oikein **
11-12. krs: Neulo oikein.
13. krs: Neulo 1 o, (2o yhteen, 5 o) toista (_) yhteensä 5 kertaa. = 31s
14. ja kaikki nurjan puolen krs:t Neulo nurin
15. krs: Neulo oikein.
17. krs: Neulo 1o, (2o yhteen, 4o). Toista (_) yhteensä 5 kertaa = 26s.
19. krs: Neulo oikein.
21. krs: Neulo 1o, (2o yhteen, 3o), toista (_) yhteensä 5 kertaa. = 21s
22. krs: Neulo nurin.
Jätä s:t odottamaan apupuikolle.

PARTA
Luo 4 mm puikoille värillä C 2 s.
1. krs (nurjalta): Neulo oikein.
2. krs: Neulo 1. silmukka etu- ja takareunasta (=lisäys), neulo 1 s nurin = 3s.
3 krs: Neulo oikein.
4. ja kaikki nurjan puolen krs:t Neulo nurin.
5. krs: Neulo 1. ja 2. s etu- ja takareunasta oikein, neulo 1 o. = 5s.
7. krs: Neulo 1. s etu- ja takareunasta o, neulo 2o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta o, neulo 1 o. = 7s
9. krs: Neulo oikein.
11. krs: Neulo 1. s etu- ja takareunasta oikein, neulo 4o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta o, neulo 1o. = 9s.
13. krs: Neulo oikein.
15. krs: Neulo 1. s etu- ja takareunasta o, neulo 6o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta o, neulo 1 o. = 11s.**
17. krs: Neulo 1. s etu- ja takareunasta o, neulo 8 o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta o, neulo 1o. = 13s.
19. krs: Neulo oikein.
Jätä s:t apupuikolle odottamaan.

LAKKI
Siirrä vartalon 21s puikoille nro 3 mm ja ota myös parran s:t mukaan työhön ja liitä yhteen neuloen 3 mm puikolla
seuraavasti, oikealta puolelta, värillä B:
1. krs: Neulo vartalon 4 s, neulo vartalon ja parran s:t o yhteen (1s vartalosta, 1 s parrasta o yhteen, toista 13 x).
Neulo vartalon 4 s o = 21s.
Neulo 4 krs:ta ainaoikein –neuletta.
6. ja kaikki nurjan puolen krs:t Neulo nurin.
7. krs: Neulo 1o, (2o yhteen, neulo 2o), toista (_) yhteensä 5 kertaa = 16s.
9. krs: Neulo oikein.
11. krs: Neulo 1o, (2o yhteen, neulo 1o), toista (_) yhteensä 5 kertaa = 11s.
13. krs: Neulo oikein.
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15. krs: Neulo 1o, 2o yhteen 3 kertaa, neulo 2o = 8s.
17. krs: Neulo oikein.
19. krs: Neulo (1o, 2o yhteen) 2 kertaa, neulo 2o. = 6s.
21. krs: Neulo 1o, 2 o yhteen 2 kertaa, neulo 1o. =4s.
23. krs: Neulo oikein
25. krs: neulo 1o, 2o yhteen, 1o. = 3s.
27. krs: Neulo oikein.
29. krs: Neulo oikein.
30. krs: Neulo nurin.
Jatka sileää neuletta (oikealla oikein, nurjalla nurin) kunnes hatun korkeus on 12 cm tai haluamasi pituus. Päätä
silmukat seuraavalla oikean puolen krs:lla: Nosta 2s neulomatta, neulo 1o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli.
Katkaise lanka, vedä läpi ja päätä hyvin.

JALAT (kaksi samanlaista)
Luo 3 mm puikoille värillä B 11 silmukkaa.
1.    krs: Neulo oikein.
2.    krs: Neulo 4o, nosta 2s neulomatta, neulo 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli, neulo 4o. = 9s
3.    krs: Neulo 3o, nosta 2 s neulomatta, neulo 1o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli, neulo 3o. = 7s.
4.    krs: Neulo 2o, nosta 2 s neulomatta, neulo 1o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli, neulo 2o. = 5s.
5.    krs: Neulo 1o, nosta 2 s neulomatta, neulo 1o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli, neulo 1o. = 3s.**
6.    krs: Neulo oikein.
Vaihda työhön väri A ja neulo 18 krs:ta sileää oikeaa –neuletta ( oikealla oikein, nurjalla nurin). Katkaise lanka,
pujota silmukoiden läpi, kiristä ja päätä hyvin.

VIIMEISTELY
Ompele sauma aloittaen lakista alaspäin ainaoikein – neuleeseen saakka. Täytä tonttu vanulla ja ompele kiinni.
Ompele jalkojen sauma ja kiinnitä jalat tontun etupuolelle ainaoikein –neuleeseen. Ompele ihonvärisellä langalla
nenä laakapistoin parran yläreunaan keskelle.
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