teetee Saga

Tuotekoodi: SAG115

Huovutetut tossut
Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara
Koko: 34-38/39-42/43, pohjan pituus 22-25,5-28,5 cm
Langanmenekki: teetee Saga, pinkki (9004) 100-200-200 g, (100g/140m, 100%
villa)
Puikot: nro 6 suorat puikot ja sukkapuikot
Mallineuleet: ainaoikeaa, sileää oikeaa
Tiheys: 14 s = 10 cm ainaoikeaa ennen huovutusta, tossut kutistuvat
leveyssuunnassa n.10 % ja pituussuunnassa n.15 %.

Tee näin
Luo 25-28-31 s ja neulo ainaoikeaa 8-10-11 cm. Lisää 1 s kappaleen molemminpuolin 2 s:n sisäpuolella. Toista
lisäykset vielä 2 x aina 1,5- 2-2 cm välein. = 31-34-37 s Neulo vielä 2 cm viimeisimmän lisäyksen jälkeen. Vaihda
työhön sukapuikot. Neulo puikon alusta I puikolle 11-12-13 s (tossun sivu), II puikolle 9-10-11 s (tossun pohja), III
puikolle 11-12-13 s (toinen sivu), luo IV puikolle 5-6-7 uutta silmukkaa (tossun päällispuoli). = 36-40-44 s
Neulo luoduilla 5-6-7 s:lla sileää oikeaa ja kolmella muulla puikolla ainaoikeaa neulosta (neulo joka toinen krs oikein
ja joka toinen krs nurin).
Kun olet neulonut 1,5-2-3 cm, kavenna 1 s sileän oikean molemmin puolin, neuloen reunimmaiset ainaoikein
neuloksen 2 s yhteen. Toista kavennukset vielä 3 x aina 1,5-2-2 cm välein. = 28-32-36 s Kun päällisosan pituus on
11-14-16 cm ja viimeisin krs ainaoikein neuloksesta on neulottu nurin, aloita kärjen kavennukset: Jätä päällispuolen
5-6-7 s odottamaan. Neulo I puikolla oikeaa, neulo pohjapuikolla 1-2-2 o, 2 o yhteen, neulo 2-2-3 o, 2o yhteen, neulo
1 o, neulo viimeinen s ja III puikon 1. s oikein yhteen. Käänny. Nosta 1.s neulomatta puikolle, neulo 5-6-7 o, neulo
pohjapuikon viimeinen ja I puikon reunimmainen s nurin yhteen, käänny. Nosta 1. s neulomatta puikolle, neulo 5-6-7
o, neulo viimeinen s ja III puikon 1. s oikein yhteen. Käänny. Toista edellisen tapaan, kunnes reunapuikkojen s:t ovat
kaventuneet pois. Neulo viimeinen krs oikealta: ota 1. s neulomatta, neulo 2 o yhteen, neulo 1-2-3 o, 2 o yhteen,
neulo 1 o. Pohjapuikolla on 5-6-7 s ja päällispuikolla 5-6 -7 s.
Päätä s:t päällispuolelta: Neulo päällis-ja pohjapuikon ensimmäiset s:t o yhteen, neulo toiset s:t o yhteen. Vedä
aiemmin neulottu s juuri neulotun yli, neulo kolmannet o yhteen, vedä s yli jne. Toista kunnes jäljellä on 1 s, katkaise
lanka ja vedä se s:n läpi.
Ompele kantapään sauma. Poimi tossun suusta sukkapuikoille 36- 44-48 s. Päätä s:t neuloen ne nurin. Päättele
langat.
Huovuta tossut 40 ºC hienopesussa muun samanvärisen pyykin joukossa. Muotoile tossut kosteana muotoonsa.
Muistathan, että kaikki villalangat eivät sovellu huovutukseen ja eri villalaadut huopuvat eri tavalla. Superwashkäsitelty tai valkaistu villa ei huovu.
Lopputulokseen vaikuttavat lisäksi käsiala, pesukone, pesuaine, veden kovuus ja lämpötila. Aloita alhaisemmasta
lämpötilasta ja hellävaraisemmasta pesuohjelmasta. Huovuta vaikka useamman kerran. Varminta on ensin neuloa
koetilkku ja huovuttaa se.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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