
Vauvan tossut 

Pohja (vaihe 4) 
Päällinen (vaihe 6) 
Varsi (vaiheet 7-12) 

1. Ota puikot nro 3½ (nro 3) ja niihin sopiva lanka.
2. Luo (ristikkäin) 30 s. (34s).
3. Neulo 1 krs oikeaa.
4. Aloita

V (15s.) 13s. V V 13s. (15s.) V
V (17s.) 15s. V V 15s. (17s.) V
V (19s.) 17s. V V 17s. (19s.) V
puikolla 42s. (46s.)

5. Neulo edelleen oikeaa joka kerroksella, kunnes molemmilla puolilla on alareunasta lukien 8
nurjaa krs:ta.

6. (19s.)  17s. + 7s.  ∧  jää 16 s. (18s.) käännä työ ->
≠ 6s.  ∧  jää 16s. (18s.) käännä työ ->
≠ 6s.  ∧  jää 15s. käännä työ ->
≠ 6s.  ∧
jatka kavennuksia kunnes puikoilla 30s. (34s.) eli
(13s.) 11s.  ≠  6s.  ∧  11s. (13s.)
viimeisen käännöksen jälkeen neulo kerros loppuun.

7. Neulo 1 krs 1 o. 1 n. joustinneuletta
8. Reikäkerros

I  ° ∧ °  ∧  ° …..  ∧ °  ∧ ° ∧ -
9. Neulo kuten kohta 7.
10. Neulo 1 krs. oikeaa ja 1 krs. nurjaa.
11. Sommittele itse kirjoneulemalli 4-5 krs:ta korkea ja neulo se piirroksen mukaan.
12. Neule 1-2 krs:ta sileää neuletta kirjoneuleen päälle, sitten 4 krs:ta oikeaa (edestakaisneule).

Päättele silmukat oikealta puolelta.
13. Ompele sauma kiinni ohjeen mukaan.
14. Puno nyöri n. 1,20 m pitkästä langasta ja pujota reikäkerrokseen. Tee tupsut, jos haluat.
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