
 
 
Ballerinatossut 
 
Koko: nainen (n. 38-39, jalkaterän voi neuloa halutun mittaiseksi) 
Lanka: Ohuempi Juhlalanka (85 % villa, 15 % polyamidi) 
1 kerä harmaata (505) 
1 kerä valkoista (500) 
Puikot: sukkapuikot 3 mm 
Neuletiheys: 26 s sileää neuletta = 10 cm 
 
Tossut aloitetaan neulomalla matala kantapää. Pohja neulotaan tasona, ja kärkeä varten luodaan myöhemmin 
lisää silmukoita. Kärjessä on sädekavennukset. Lopuksi reunoista poimitaan silmukat joustinreunusta varten. 
 
Kantalappu 
Luo 28 s harmaalla langalla. 
1. krs (nurja puoli): Nosta 1 s neulomatta, neulo loput s:t nurin. 
2. krs (oikea puoli): *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* koko krs:n ajan. 
Toista krs:ia 1-2, kunnes kantalapun korkeus on 4 cm ja olet viimeksi neulonut oikean puolen kerroksen. 
 
Kantapään käännös:  
1. krs (nurja puoli): Nosta 1 s neulomatta, neulo 16 n, 2 n yhteen, 1 n, käänny. 
2. krs (oikea puoli): nosta 1 s neulomatta, neulo 7 o, 1 ylivetokavennus, 1 o, käänny. 
Kääntymiskohtiin jää puikolla olevien silmukoiden väliin suurempi rako. 
3. krs (nurja puoli): nosta 1 s neulomatta, neulo nurin kunnes rakoa edeltää 1 s, 2 n yhteen, 1 n, käänny. 
4. krs (oikea puoli): nosta 1 s neulomatta, neulo oikein kunnes rakoa edeltää 1 s, 1 ylivetokavennus, 1 o, 
käänny.  
Toista krs:ia 3-4, kunnes kaikki sivujen silmukat on neulottu. Viimeinen krs on oikean puolen kerros. 
 
 



Pohja 
Poimi puikolla olevien silmukoiden jatkoksi kantalapun reunasta 1 s jokaisesta nostetusta silmukasta neuloen 
silmukat oikein, käänny. 
Nosta 1 s neulomatta, neulo loput s:t nurin ja poimi vielä kantalapun toisesta reunasta 1 s jokaisesta 
nostetusta silmukasta neuloen silmukat nurin. 
Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin, nosta aina kerroksen ensimmäinen silmukka neulomatta. Kavenna 
tarvittaessa 1 s kummassakin reunassa reunasilmukan vieressä joka 2. krs:lla, kunnes työssä on 32 s. 
 
Kärki 
Kun jalkaterän pituus on n. 16-17 cm tai kun se hieman venyttäen ulottuu päkiän leveimmän kohdan yli, luo 
oikean puolen kerroksen jälkeen jatkoksi 24 s ja yhdistä suljetuksi neuleeksi = yhteensä 56 s. Jaa silmukat 
neljälle puikolle siten, että jokaisella puikolla on 14 s ja kerroksen vaihtumiskohta on keskellä pohjaa. Neulo 
suljettuna neuleena vielä 1 cm sileää neuletta. 
Aloita sitten kavennukset: 
1. kavennuskrs: toista *5 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan. 
Neulo 4 krs o. 
2. kavennuskrs: toista *4 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan. 
Neulo 3 krs o. 
3. kavennuskrs: toista *3 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan. 
Neulo 2 krs o. 
4. kavennuskrs: toista *2 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan. 
Neulo 1 krs o. 
5. kavennuskrs: toista *1 o, 2 o yhteen* koko krs:n ajan. 
6. kavennuskrs: toista *2 o yhteen* koko krs:n ajan.  
Katkaise lanka, pujota loppujen silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele langanpäät. 
 
Reunus 
Poimi valkoisella langalla silmukat tossun reunasta (kantalapun ja kärjen kohdalta 1 s joka silmukan kohdalta, 
sivureunoissa 1 s jokaisesta nostetusta silmukasta). Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta, 
kavenna tarvittaessa 1. krs:lla siten, että silmukkaluku on parillinen. Kun joustimen korkeus on n. 2 cm, päätä 
silmukat neuloen joustinta. Päättämisreuna saa olla napakka, jotta tossu pysyy hyvin jalassa. 
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