Sirdar Snuggly Baby Bamboo dk

Tuotekoodi: 4586

4586 Lasten tossut 0/6-6/12-12/24 kk
Sirdar Snuggly Baby Bamboo dk -lanka (80 bambu, 20 villa, 50 g =95 m, 22 s ja 28 krs = 10 cm, puikot nro 4)
Puikot Nro 3-3,5 ja 4 tai käsialan mukaan
Tiheys 22 s ja 28 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm
Mallineuleet Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Joustinneule: 1 o, 1 n
Lankatiedustelut Tekstiiliteollisuus Oy, p. (019) 529 2100, www.tekstiiliteollisuus.fi
Langan menekki
Sirdar Snuggly Baby Bamboo dk -lankaa
Hiiritossuihin vaaleanharmaata (104) ja pinkkiä (106), molempia 50 g. Lisäksi tummanharmaata ja valkoista lankaa
kasvoja varten.
Aasitossuihin tummanharmaata (109), vaaleankeltaista (116) ja valkoista (131), kutakin 50 g.
Puputossuihin valkoista (131) ja vaaleanharmaata (104), molempia 50 g. Lisäksi harmaata lankaa kasvoja varten.
Porotossuihin vaaleaa beigeä (170), tummanharmaata (109), valkoista (131) ja punaista (126), kutakin 50 g.
HIIRITOSSUT
Aloita pohjasta Luo ohuemmille puikoille v.harmaalla langalla 27-31-35 s ja neulo tasona ainaoikeaa.
2.krs: neulo 1 o, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen
oikein), neulo 12-14-16 o, lisää 1 s, neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 12-14-16 o,
lisää 1 s ja neulo 1 o =31-35-39 s. 4.krs: neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 13-1-17 o, lisää 1 s, neulo 3 o, lisää 1 s, neulo 13-15-17 o, lisää 1 s ja neulo 1 o
=35-39-43 s. 6.krs: neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 14-16-18 o, lisää 1 s, neulo 5
o, lisää 1 s, neulo 14-16-18 o, lisää 1 s ja neulo 1 o =39-43-47 s. 8.krs:
neulo 1 o, lisää 1 s, neulo 15-17-19 o, lisää 1 s, neulo 7 o, lisää 1 s, neulo
15-17-19 o, lisää 1 s ja neulo 1 o =43-47-51 s. Vaihda työhön paksummat
puikot ja aloita sileä neule sivuja varten. Kun olet neulonut sileää 10 krs,
aloita päällisen kavennukset. 1.krs: (op) neulo 25-29-33 o, tee
ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s
neulotun yli), käännä työ. 2.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 7-9-11 n, 2 n
yhteen, käännä työ. 3.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 7-9-11 o, tee
ylivetokavennus, käännä työ. Toista 2.-3. krs:ia vielä 4-3-5 kertaa ja tee 2.
krs. Työssä on 31-37-37 s. Seuraava krs: nosta 1 s neulomatta ja neulo
muut s:t oikein. Neulo kaikilla s:illa 2 krs sileää neuletta. Vaihda työhön
ohuemmat puikot ja neulo vielä joustinneuletta 20 krs, päätä s:t. Ompele
tossun pohja- ja takasauma. Ota huomioon, että tossunsuun joustinneule
kääntyy kaksinkerroin työn päälle.
Korvat Luo pinkillä langalla ohuemmille puikoille 11 s ja neulo tasona ainaoikeaa. Kun olet neulonut 6 krs, aloita
kavennukset. Eli neulo molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Neulo 1 krs ilman kavennuksia. Toista
sitten kavennukset joka krs vielä 2 kertaa, työssä on nyt jäljellä 5 s. Neulo seuraavalla krs:lla 1 o, nosta 1 s
neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli, neulo 1 o. Päätä loput 3 s kerralla. Tee toinen
korva samoin.
Kuononpää Luo pinkillä langalla ohuemmille puikoille 4 s ja neulo tasona ainaoikeaa. Kun olet neulonut 3 krs, neulo
2 o yhteen 2 kertaa. Neulo 1 krs oikein ja sitten 2 o yhteen. Katkaise lanka, vedä s:n läpi, kiristä.
Viimeistely Taita korvien alareuna kaksinkerroin ja kiinnitä korvat tossujen sivuihin kuvan mukaan. Kiinnitä
kuononpää paikoilleen. Ompele t.harmaalla langalla silmiksi 2 solmupistoa ja suuksi varsipistoja kuvan mukaan.
Ompele vielä viikset valkoisella langalla pitkin suorin pistoin.
AASITOSSUT

Tee itse tossut hiiriohjeen mukaan tummanharmaalla langalla ja ompele saumat.
Ulkokorvat Luo t.harmaalla langalla ohuemmille puikoille 7 s ja neulo
tasona sileää neuletta. Lisää 3. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n
sisäpuolella 1 s, tee lisäys siten, että neulot kahden s:n välisen lankalenkin
kiertäen oikein. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs vielä 2 kertaa =13 s.
Neulo sitten sileää ilman lisäyksiä 3 krs ja aloita sitten kavennukset. Eli
neulo molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Toista tällaiset
kavennukset joka 2. krs kunnes työssä on nyt jäljellä 5 s. Neulo seuraavalla
oikean puolen krs:lla 1 o, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä
nostettu s kavennuksen yli, neulo 1 o. Neulo nurjan puolen krs ja nosta
sitten 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli.
Katkaise lanka, vedä s:n läpi ja kiristä. Tee toinen korva samoin.

Sisäkorvat Luo v.keltaisella langalla ohuemmille puikoille 5 s ja neulo tasona ainaoikeaa. Lisää 3. krs:lla
molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s, tee lisäys siten, että neulot kahden s:n välisen lankalenkin kiertäen
oikein. Toista tällaiset lisäykset joka 3. krs vielä 2 kertaa =11 s. Neulo sitten ainaoikeaa ilman lisäyksiä 2 krs ja aloita
kavennukset. Eli neulo molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 3.
krs kunnes työssä on nyt jäljellä 5 s. Neulo 2 krs ja sitten 1 o, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä
nostettu s kavennuksen yli, neulo 1 o. Neulo nurjan puolen krs oikein ja nosta sitten 1 s neulomatta, neulo 2 o
yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli. Katkaise lanka, vedä s:n läpi ja kiristä. Tee toinen korva samoin.
Kuononpää Luo valkoisella langalla ohuemmille puikoille 3 s ja neulo tasona ainaoikeaa. Kun olet neulonut 1 krs,
lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s. Toista sitten lisäykset joka 2. krs vielä 2 kertaa
=9 s. Neulo 4 krs ainaoikeaa ja kavenna sitten molemmissa reunoissa 1 s:n sisäpuolella 1 s joka 2. krs kunnes
työssä on nyt jäljellä 5 s. Neulo 1 krs ja sitten 1 o, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s
kavennuksen yli, neulo 1 o. Neulo nurjan puolen krs oikein ja päätä loput 3 s kerralla.
Silmät Luo valkoisella langalla ohuemmille puikoille 5 s ja neulo tasona ainaoikeaa. Kun olet neulonut 4 krs, neulo
seuraavalla krs:lla 1 o, nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli, neulo 1 o. Neulo
nurjan puolen krs oikein ja nosta sitten 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli.
Katkaise lanka, vedä s:n läpi ja kiristä. Tee toinen silmä samoin.
Viimeistely Ompele ulko- ja sisäkorvat päällekkäin. Taita korvien alareuna kaksinkerroin ja kiinnitä korvat tossujen
sivuihin kuvan mukaan. Kiinnitä silmät sekä kuononpää paikoilleen. Ompele t.harmaalla langalla pupilleiksi 2
solmupistoa silmien päälle ja tee kuonon päälle samoin 2 solmupistoa. Ompele samalla värillä suuksi suoria pistoja
kuvan mukaan. Leikkaa v.keltaisesta langasta 5 cm:n pätkiä 18 kappaletta. Sido lankakimppu keskeltä yhteen, taita
kaksinkerroin ja kiinnitä otsatukaksi kasvojen yläpuolelle joustinneuleen alle.
PUPUTOSSUT

Tee itse tossut hiiriohjeen mukaan valkoisella langalla ja ompele saumat.
Ulkokorvat Neulo aasitossujen ohjeen mukaan valkoisella langalla.
Sisäkorvat Neulo aasitossujen ohjeen mukaan v.harmaalla langalla.
Kuononpää Neulo hiiritossujen ohjeen mukaan v.harmaalla langalla.
Viimeistely Ompele ulko- ja sisäkorvat päällekkäin. Taita korvien alareuna
kaksinkerroin ja kiinnitä korvat tossujen sivuihin kuvan mukaan. Kiinnitä
kuononpää paikoilleen. Ompele harmaalla langalla silmiksi 2 solmupistoa ja
ompele samalla värillä viikset ja suu suorin pistoin kuvan mukaan.

POROTOSSUT
Tee itse tossut hiiriohjeen mukaan vaalealla beigellä langalla ja ompele saumat.
Korvat Neulo hiiriohjeen mukaan t.harmaalla langalla.
Sarvet Luo t.harmaalla langalla 10 s ja neulo ainaoikeaa. Kun olet neulonut 2 krs, päätä seuraavan krs:n alusta 5 s
ja neulo loput 5 s o. Neulo 5 s o ja luo krs:n loppuun 4 s. Neulo näillä 9 s:lla 1 krs oikein ja päätä sitten s:t kerralla.
Tee toinen sarvi samoin.
Kuononpää Luo ohuemmille puikoille punaisella langalla 3 s. 1.krs: neulo
1. s etu- ja takareunastaan oikein, neulo seuraava s etu-, taka- ja vielä
etureunastaan oikein, neulo viimeinen s etu- ja takareunastaan oikein =7 s.
Neulo näillä s:illa sileää neuletta 5 krs. Seuraava krs: neulo 2 s o yhteen,
nosta 1 s neulomatta, neulo 2 o yhteen, vedä nostettu s kavennuksen yli ja
neulo 2 o yhteen = 3 s. Neulo 3 s nurin yhteen. Katkaise lanka, vedä s:n läpi
ja kiristä.
Silmät Neulo aasitossujen ohjeen mukaan valkoisella langalla.
Viimeistely Taita korvien alareuna kaksinkerroin ja kiinnitä korvat tossujen
sivuihin kuvan mukaan. Kiinnitä silmät sekä kuononpää paikoilleen. Ompele
t.harmaalla langalla pupilleiksi 2 solmupistoa silmien päälle. Taita
sarvikappale kaksinkerroin ja ompele luonti- sekä päätöskerroksia yhteen
alareunasta 5 s:n matkalta. Ompele toinen sarvi samoin ja kiinnitä sitten
sarvet silmien yläpuolelle.
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