
1113-10 Huovutetut tossut 
 
Koko: 30-33 (34-37) 38-40 (41-43) 
Lanka: Viking Naturgarn  
(100 % villa, 50g = 50m) 
 
Langanmenekki:  
Kolmiväriset tossut 
2 kerää luonnonvalkoista (602) 
1 kerä vaaleanharmaata (613) 
2 kerää tummanharmaata (615) 
Yksiväriset tossut 
4 kerää tummanharmaata 
 
Puikot: neulepuikot ja sukkapuikot nro 10  
 
Neuletiheys ennen huovutusta: 10 s sileää 
neuletta puikoilla nro 10 = 10 cm.  
Neuletiheys huovutuksen jälkeen: n. 14 s 
sileää neuletta = n. 10 cm. 
 
Ohje on kirjoitettu kolmivärisiin tossuihin. 
Tee yksiväriset tossut samoin, mutta 
kokonaan yhdellä värillä. 
 
 
 

Luo 31 (35) 39 (43) s valkoisella puikoilla nro 10. Neulo edestakaisin 2 krs ainaoikeaa. Neulo sitten 
edestakaisin seuraavasti: 12 (13) 14 (16) s ainaoikeaa, 7 (9) (11) 11 s sileää neuletta, 12 (13) 14 (16) s 
ainaoikeaa. Neulo tämän jaon mukaan, kunnes työn korkeus on n. 8 (11) 12 (13) cm.  
 
Vaihda vaaleanharmaaseen ja jatka samalla tavoin, kunnes työn korkeus on n. 10 (13) 14 (15) cm. Siirrä sitten 
kummankin reunan 12 (13) 14 (16) s ainaoikeaa apulangalle odottamaan ja jatka jalkaterän päällistä varten 
keskimmäisillä 7 (9) (11) 11 s:lla sileää neuletta vielä 8 (11) 13 (15) cm. 
 
Ota nyt kaikki s:t mukaan ja jaa ne kolmelle puikolle. Vaihda tummanharmaaseen ja jatka kaikilla silmukoilla 
neuloen ainaoikeaa, poimi lisäksi 1. krs:lla päällisen kummastakin sivusta 10 (13) 15 (17) s = krs:lla on yhteensä 
51 (61) 69 (77) s. Neulo 6 (6) 8 (8) krs ainaoikeaa. Aloita sitten kavennukset kärkeä varten op:n krs:lla: neulo 
22 (26) 29 (33) s oikein, 2 o yhteen, 3 (5) 7 (7) oikein, 2 o yhteen, 22 (26) 29 (33) s oikein. Neulo nurjan puolen 
krs oikein. Tee seuraavalla krs:lla samanlaiset kavennukset, mutta neulo nyt keskellä kavennusten välissä 1 (3) 
5 (5) s oikein. Jatka kavennuksia tähän tapaan op:n krs:illa, kunnes keskellä kavennusten välissä on jäljellä 1 s. 
Päätä sitten s:t. Voit myös jakaa s:t kahdelle puikolle ja ommella pohjan sauman silmukoita jäljitellen. Ompele 
pohjan ja varren sauma ja päättele langanpäät. Neulo toinen tossu samoin. 
 
Huovutus: Pese työ pesukoneessa 40-60 asteessa. Laita 
pesukoneeseen lisäksi vähän muuta pyykkiä, esim. farkut tai 
pyyhe. Muotoile työ kosteana ja anna kuivua. Lopputulos voi 
vaihdella riippuen pesukoneesta, pesuohjelmasta ja muusta 
pyykistä, huovutusta kannattaa kokeilla ensin mallitilkulla.  
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