
teetee Saga

Tuotekoodi: SAG129



Huovutetut tossut
koot vauvasta vaariin
 
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara
Koko: 23/24 – 27/28 – 31/32 – 35/36 – 39/40 – 43/44
Huovutetun tossut sisämitta (suuntaa-antava mitta):
15 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27 cm
Lanka: teetee Saga (10% villa, 100g n. 140 m)
Menekki: 100 – 100 – 100 – 200 – 200 – 200 g
Puikot:  suorat- ja sukkapuikot 6 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 14 s x 26 krs = 10 x 10 cm
Ohjeessa on runsaasti kokoja vauvasta vaariin. Ennen kuin aloitat,
ympyröi neulomaasi kokoa koskevat ohjeet. Voit neuloa myös
välikokoja neulomalla krs ja s- määrät eri kokojen välistä. Värjätyt
villat ja luonnonvärit huopuvat eri tavalla ja tämä vaikuttaa hieman
tossun lopulliseen kokoon.

Luo 14 – 16 – 16 – 18 – 20 – 22 silmukkaa ja neulo 4 – 5 – 6 – 6 –
7 - 8 cm ainaoikein neuletta. Jatka ainaoikein neuletta ja lisää
samalla työn molemmissa reunoissa seuraavasti:
Koko: 23/24 – 27/28 – 31/32 – 35/36: 4 x 1 s joka 4. krs
Koko: 39/40 – 43/44: 5 x 1 s joka 4. krs
Lisää työn molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs 1 – 2 – 3 – 4 – 4 –
5 kertaa
Lisää vielä kahden seuraavan kerroksen alussa silmukoita luoden
työn molempiin reunoihin  2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 s  = 28 – 32 – 36 –
40 – 44 – 48 s. Neulo 2– 2 – 2 -4 – 4 – 4 krs:ta ainaoikein neuletta. Ota sitten työhön sukkapuikot ja jaa s:t neljälle
puikolle. Kerroksen vaihtumiskohta on jalkapöydän päällä ja puikot on numeroitu 1-4 kerroksen vaihtumiskohdasta
eteenpäin.  Jatka ainaoikein neuletta suljettuna neuleena, 1 krs o, 1 krs n. 8 – 9 –10 –12 –13 –15  cm. 
Aloita sitten kärkikavennukset (o-kerroksella) : neulo 1. puikot s:t kunnes puikolla on jäljellä 3 s, neulo 2 o yhteen,
1o, neulo 2. puikon alussa 1 o, nosta 1s neulomatta, 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli (=ylivetokavennus),neulo
loput s:t o,  neulo kolmannen puikon s:t kunnes jäljellä on 3 s, neulo2 o yhteen, 1 o, neulo 4. puikon alussa 1 o,
nosta 1s neulomatta, 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli (=ylivetokavennus),neulo loput s:t o. Neulo seuraava
kerros nurin ilman kavennuksia.  Toista kavennukset joka toinen kerros ja neulo joka 2. krs nurin ilman kavennuksia.
Kun työssä on jäljellä 8 – 8  - 12 – 12  - 16 – 16 s neulo viimeinen nurja kerros mutta jätä 4. puikon s:t neulomatta.
Jätä pitkä langan pää ompelua varten ja katkaise lanka. Ompele kärki kiinni silmukoita jäljitellen ja päätä hyvin.
Ompele kantasauma ylhäältä alaspäin, kun alhaalla on 1-2 cm:n matkalta saumaa ompelematta, pujota lanka
reunan suuntaisesti aukon ympäri ja kiristä aukko kiinni. Päätä hyvin.
Poimi tossun suulta halkiosta alkaen puikoille 1 s jokaisesta silmukasta jalkapöydän kohdalta (halkiosta ei poimita
silmukoita) ja jatka poimimista tossun suun ympäri 1 s joka toisen kerroksen kohdalta. Päätä silmukat. Päätä
langanpäät.

Viimeistely: Huovuta tossut 40C kirjopesuohjelmalla. Kuvan tossuihin käytetty 2 h ohjelmaa, kevennetty linkous
1200 kier. min. Oikaise tossut muotoonsa kosteana. Voit työntää tossun jalkaa ja muotoilla siinä, pyörittele
kantapäätä lattiaa vasten jotta se saa oikean muodon. Höyrytä höyryraudalla tai prässää kostean liinan läpi.
Muotoile uudelleen jalassa oikeaan muotoon ja jätä kuivumaan.
Halutessasi voit lisätä kantapäähän ja päkiään tai koko pohjaan Schoeller& Stahlin Sock Stop – liukuestenestettä
vähentämään liukkautta ja lisäämään pohjan kulutuksen kestoa.

Huovuttamisesta: Pesukoneessa huovuttamiseen voi käyttää
villalankoja, joita ei ole superwash – käsitelty. Muistathan että
valkaistu villa ei huovu. Luonnonvalkoinen ja muut luonnon väriset
villat huopuvat parhaiten. Tummat värit voivat vaatia useamman
huovutuskerran. Jos et ole aikaisemmin huovuttanut ohjeessa
käytettyä lankaa pesukoneellasi, kannattaa tehdä mallitilkku,
huovuttaa se ja mitata vastaako kutistuminen ohjetta. Täytä
pesukone vain puolilleen muulla samanvärisellä pyykillä, tai
pyyhkeillä, lakanoilla tai farkuilla. Käytä vain hieman tavallista pesuainetta tai villalle tarkoitettua pesuainetta.
Lopputulokseen vaikuttaa veden lämpötila, ohjelman pituus, mekaaninen muokkaus ja veden kovuus. Jos
huovutettava tuote jäi liian suureksi, huovuta se uudestaan lyhyemmällä ohjelmalla/alhaisemmassa lämpötilassa.
Jos tuote kutistui liikaa, voi huuhdella sen hiustenhoito-ainetta sisältävällä vedellä ja koettaa venyttää tuotetta
suuremmaksi. Jos olet epävarma, aloita lyhyemmällä, hellemmällä ohjelmalla ja huovuta tuote mieluummin

http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Neuleohjekuvia/SAG_IMG_4197_iso.JPG
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/Neuleohjekuvia/SAG129_SILMUKOIDENPOIMINTA.jp


useamman kerran. teetee Saga lanka huopuu hyvin helposti, usein riittää 40C hienopesuohjelma. Nämä tossut on
kuitenkin tarkoitus huovuttaa paksuiksi töppösiksi joten mallitossut on huovutettu 40C kirjopesuohjelmalla jota on
lyhennetty 2,5 h:sta 2 h mittaiseksi ja linkousta on kevennetty 1400:sta 1200 kierokseen minuutissa. Ota huovutettu
tuote koneesta ja muotoile se mittoihinsa kosteana. Voit tarvittaessa höyryttää ja muokata tuotetta
höyrysilitysraudalla. Jätä kuivumaan.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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