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Raggtossa - tossut
Lämpimät sisätossut jokapäiväiseen käyttöön. Lämpimissä sisätossuissa voit nauttia syksystä palelematta! Malli on suunniteltu
sinulle, joka pidät monivärisestä langasta. Jalkaterän sileä pinta tuo langan värityksen kauniisti esiin. Oikein neulotun kantapään
ansiosta tossut istuvat erittäin hyvin jalkaan. Kun neulot yhdet tossut, haluat varmasti toisetkin!

LANGAT Raggi (70 % villaa "superwash", 30 % polyamidia. Noin 100 g = 150 m)
LANKAVAIHTOEHTO Manos del Uruguay Alegria Grande (75 % merinovillaa ”Superwash”, 25 % polyamidia. Noin 100 g = 180 m)
NEULETIHEYS Noin 18 s x 23 krs sileää puikoilla 4,5 mm = 10 x 10 cm
KOOT 35-37 (38–39) 40-42
PITUUS Noin 22 (24) 26 cm
LANGANMENEKKI Noin 100 g (väri 15167, Soft Steel)
PUIKOT 4,5 mm (sukkapuikot tai pyöröpuikko 80 cm, magic loop -tekniikkaa varten)
TARVIKKEET Silmukkamerkkejä
VAIKEUSASTE *

OHJEET
Tossut neulotaan aloittaen kärjestä, johon tehdään näkymätön luominen. Sen voi tehdä useammalla tavalla, esim. näin:
Luomisvaihtoehto 1: Luo 11 s kaksinkertaisilla puikoilla. Ota toinen puikko pois, käännä työ niin, että luomisreuna on ylöspäin ja
neulo 9 s etummaiseen silmukoiden välissä kulkevaan lankaan = 20 s. Jaa s neljälle puikolle: 6 s 1. puikolle, 5 s 2. puikolle, 5 s 3.
puikolle, 4 s 4. puikolle.
Luomisvaihtoehto 2: Luo 20 s (= 10 s kummallekin puikolle), käyttäen "Judy´s magical cast on" tai "turkkilaista luomista", ks.
ohjefilmimme osoitteesta Youtube.com (hae Järbo Garn).
Lisäykset: Tehdään langankierto, joka seur. krs:lla neulotaan takareunasta. Silmukka on siten käännetty.
Lisää1sa (lisää 1 s s:n alta): Nosta seur. s:n alta s vasemmalle puikolle ja neulo se oikein, neulo sitten s sen jälkeen.
TOSSUT
Luo 20 s käyttäen jotakin em. luomisvaihtoehtoa.
Krs 1: 1 o, 1 langank (= lisäys), 9 o, 1 langank, 1 o, 1 langank, 9 o, 1 langank = 24 s.
Krs 2, 4, 6, 8, 10: *1 o, 1 o takareunasta (= langank), neulo o seur. langank asti, 1 o takareunasta *, toista *-* vielä 1 kerran.
Krs 3: 1 o, 1 langank, 11 o, 1 langank, 1 o, 1 langank, 11 o, 1 langank = 28 s.
Krs 5: 1 o, 1 langank, 13 o, 1 langank, 1 o, 1 langank, 13 o, 1 langank = 32 s.
Krs 7: 1 o, 1 langank, 15 o, 1 langank, 1 o, 1 langank, 15 o, 1 langank = 36 s.
Krs 9: 1 o, 1 langank, 17 o, 1 langank, 1 o, 1 langank, 17 o, 1 langank = 40 s.
Krs 11: 10 o, lisää1sa, neulo sitten o krs loppuun = 41 s
Neulo 22 krs oikein.
Seur. krs: 10 o, 2 o yhteen, neulo sitten o krs loppuun = 40 s
Neulo 2 krs oikein.
Takaosa:
Krs 1: Oikein krs loppuun.
Krs 2: Nurin krs loppuun.
Toista krs 1 ja krs 2 vielä 2 krt. Katkaise lanka.
Aseta merkki jalan päälle keskelle, ts. 10 s krs:n alusta. Jatkossa krs alkaa tästä.
Neulo nyt edestakaisin ainaoikein (aloituskohta uudesta merkistä, kaikilla s:illa) kunnes työ on kaikkiaan 22 (24) 26 cm.
Katkaise lanka. Ompele tossun takaosan sauma nurjalta. Päättele langanpäät.
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Vihjeeksi
Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.
Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai
paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.
Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.
Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.
Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat
itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin
vaatteen mitat.
Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse
ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.
Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset
vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti
ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin
mittoihin.

Lyhenteet
NEULOMINEN
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, kav = kavennus, k-o = kiertäen oikein, krs = kerros,
krs:n = kerroksen, krt = kertaa, lis = lisäys, lk = langankierto, ns = nurja silmukka/nurjat silmukat, o = oikea silmukka/oikeat
silmukat, p = puikko/puikot, reunas = reunasilmukka, sileä = sileä neule, s = silmukka/silmukat, seur = seuraava, s-kaari =
silmukkakkaari, takakpl = takakappale, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus
VIRKKAUS
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kav = kavennus, kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, krs = kerros, krt =
kerta/kertaa, krs:n = kerroksen, ks = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis = lisäys, lk = langankierto, puolip = puolipylväs, p =
pylväs, pp = pitkäpylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, reunas = reunasilmukka, seur = seuraava, s =
silmukka/silmukat, takakpl = takakappale
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