
teetee Pallas

Tuotekoodi: PAL201



Pörriäistossut

Malli: Pitsi & Palmikko/ Laura Pulliainen
Koko: 22/23-26/27-30/31
Langanmenekki: teetee Pallas, musta (06) 50 g, keltainen (17) 50 g (50g /130 m ,
80% villa, 20% polyamidi), teetee Halti, valkoinen (01), 50 g (50g /160 m, 80% villa,
20% polyamidi)
Puikot: sukkapuikot nro 3
Virkkuukoukku: nro 2,5
Mallineuleet: sileä oikea suljettuna neuleena: neulo kaikki krs:t o. aina oikein neule
suljettuna neuleena: neulo 1 krs o, 1 krs n. aikaoikein neule tasona: neulo kaikki
krs:t oikein.
Tiheys: 24 s = 10 cm aina oikeaa

Tee näin
Tossut aloitetaan kärjestä. Luo mustalla langalla 8 s. Neulo 1krs oikein, käännä työ luomisreuna ylöspäin ja poimi
silmukoiden luomisreunasta langan avulla 8 s (=16 s). Jaa silmukat neljälle puikolle, 4 s kullekin. Neulo sileää oikeaa
suljettuna neuleena ja lisää samalla jokaisen puikon alussa 1 silmukan sisäpuolella 1 s joka 2. krs 3-4-5 kertaa ja
sitten joka krs 3-3-3 kertaa. Neulo 1 krs nurin. Vaihda työhön keltainen lanka ja neulo 4 krs aina oikeaa suljettuna
neuleena. Neulo jatkossa vuorotellen 4 krs mustalla ja 4 krs keltaisella aina oikeaa, kunnes mustia raitoja on
yhteensä 3-4-5. Katkaise langat ja siirrä krs:n aloituskohta III puikon alkuun. Neulo tasona keltaisella langalla 4 krs
aina oikeaa. Neulo jatkossa tasona vuorotellen mustalla ja keltaisella aina oikeaa 4 krs:n raitoina, kunnes mustia
(tasona neulottuja) raitoja on yhteensä 4-5-6. Päättele silmukat ja virkkaa piilosilmukoilla kantapään sauma kiinni.
Virkkaa tossun suuhun 1 krs kiinteitä silmukoita mustalla langalla. Päättele langat. Höyrytä kevyesti.

Siivet
Virkataan valkoisella Halti-langalla. 1 krs: virkkaa 10 kjs, 4 kjs (=1p, 1kjs), 1 p 5. s:aan koukusta laskien, 1 kjs, (1 p
seuraavaan s:aan, 1 kjs)x2, 1 puolip, 2 ks, 1 puolip, 1kjs, (1 p seuraavaan s:aan, 1 kjs)x2, tee seuraavaan
silmukkaan (1 p, 1 kjs)x4, jatka virkkaamista kjs-ketjun toiseen reunaan (1 p seuraavaan s:aan, 1 kjs)x2, 1 puolip, 2
ks, 1 puolip, 1 kjs, (1 p seuraavaan s:aan, 1 kjs)x2, tee krs:n viimeiseen silmukkaan (1 p, 1 kjs)x2, ps alun 3. kjs:aan.
2. krs: virkkaa (3 kjs, jätä 1 s väliin, 1 ks seuraavaan s:aan)x4, 3 ks, (3 kjs, jätä 1 s väliin, 1 ks seuraavaan s:aan)x9,
3 ks, (3 kjs, jätä 1 s väliin, 1 ks seuraavaan s:aan)x4, 3 kjs, jätä 1 s väliin, ps edellisen krs:n ps:aan. 3. krs: siirry
ps:lla kjs-kaareen, 3 kjs, 2 p samaan kaareen, 1 kjs, tee kahteen seuraavaan kjs-kaareen 3 p, 1 kjs, tee seuraavaan
kjs-kaareen 1 p, 1  puolip, 1 ks, virkkaa 4 ks, tee seuraavaan kjs-kaareen 1 ks, 1 puolip, 1 p, 1 kjs, tee seitsemään
seuraavaan kjs-kaareen3 p, 1 kjs , tee seuraavaan kjs-kaareen 1 p, 1 puolip, 1 ks, virkkaa 4 ks, tee seuraavaan kjs-
kaareen 1 ks, 1 puolip, 1 p, 1 kjs, tee neljään seuraavaan kjs-kaareen 3 p, 1 kjs, ps alun 3. kjs:aan. Katkaise lanka ja
päättele. Virkkaa toisen tossun siipi samoin. Höyrytä siivet kevyesti, jotta pitsi aukenee. Kiinnitä siivet tossujen päälle
keskeltä poimuttaen.

Piikki
Virkkaa mustalla langalla 5 kjs, kiinnitä ps:lla renkaaksi. 1. krs: Virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan (=5 s). 2. krs: 1 ks 
jokaisen s:n takareunaan (=5 s). 3 krs: virkkaa silmukoiden takareunaan: 2 ks yhteen, 1 ks, 2 ks yhteen (= 3 s). 4.
krs: 3 ks jokaisen s:n takareunaan (=3 s). Katkaise lanka ja päättele. Virkkaa toinen piikki samoin. Ompele piikit
tossujen kantapäihin.
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