Rusetilla!
Huovutetut rusettitossut
Materiaali: Hjertegarn Lima (100% villa, 50g=100m)
Koko: 36(40)44

Langanmenekki:
3(3)4 kerää lankaa tossuihin
1(1)1 kerä rusettiväriä
Tarvikkeet: Pyöröpuikko 40 cm 4,50 mm ja virkkuukoukku 3,5 mm
Neuletiheys ennen huovutusta: 18 s/ 18 krs = 10 cm ainaoikeaa
Lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein.
Kavenna 1 s = neulo 2 s o yht.
Tossu neulotaan tasona ja se aloitetaan kantapäästä. Luo pohjavärillä 48(52)56 s
ja merkitse 2 keskimmäistä s:a. Neulo tasona ainaoikeaa. 2. krs:lla lisää kahta
keskisilmukkaa ennen 1 s ja niiden jälkeen 1 s = puikoilla 50(54)58 s. Neulo 1 krs
normaalisti ja lisää seuraavalla krs:lla ennen 2. krs:lla lisättyä s:a 1 s, neulo 1 s,
lisää 1 s, neulo 2 s, lisää 1 s, neulo 1 s, lisää 1 s. = puikoilla 54(58)62 s. Jatka
neulomista kunnes työn korkeus on 16(20)24 krs:ta, kavenna reunasilmukan (rs)
sisäpuolella kummassakin reunassa 1 s: 2 s o yht. Toista kavennukset vielä 2 krt,
18 krs:n, 8 krs:n jälkeen.
Kun on työn korkeus 96(110)130 krs:ta aloita kärkikavennukset: Kavenna seur.
krs:lla seuraavasti: *neulo 2 s o, neulo 2 o yht*, toista *-* koko krs. Neulo 2
krs:ta ainaoikein, kavenna sitten seur. krs:lla seuraavasti: *neulo 1 s o, neulo 2 o
yht*, toista *-* koko krs. Neulo 2 krs:ta ainaoikein, kavenna sitten seur. krs:lla
seuraavasti: *neulo 2 o yht*, toista *-* koko krs. Neulo 2 krs:ta ainaoikein,
katkaise lanka ja vedä jäljellä olevien s:iden läpi. Ompele kantasauma siten, ettei
muodostu paksua saumaa. Ompele jalkaterän päälle tuleva sauma noin puoleen
väliin tossua saakka. Päätä langanpäät. Virkkaa tossun suuhun 1 krs kiinteitä
s:ita.
Rusetti: Luo rusettivärillä 17 s ja neulo ainaoikeaa. 7. krs: Kavenna
kummassakin reunassa rs:iden sisäpuolella 1 s: 2 s o yht. 17. krs: Toista
kavennukset. 25 krs.: Toista kavennukset. 29. krs: Lisää kummassakin reunassa
rs:iden sisäpuolella 1 s. 36. krs: Toista lisäykset. 46. krs: Toista lisäykset. Neulo
lisäyskrs:n jälkeen 5 krs:ta ja päätä s:t. Rusetin korkeus on yhteensä 52 krs.
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Tossu ja rusetit ennen huovutusta:

Huovutus: Huovuta tossut ja irralliset rusetit 40 asteen kirjopesuohjelmalla,
laita mukaan 1 kylpypyyhe huovutusta edistämään. Huom! Pesukoneet
huovuttavat eri tavoin, parhaan tuloksen tietää vain kokeilemalla. Jos tossut
eivät huovutu tarpeeksi 1. pesussa, pese ne uudelleen 40 asteen ohjelmalla.
Muotoile tossut ja rusetit kosteana. Muotoilussa saa ja pitää käyttää voimaa!
Jatkossa pese tossut villapesuohjelmalla 30 asteessa.
Ompele rusettien kapeimpaan kohtaan etupistoin kiristys kaksinkertaisella
rusettilangalla. Koristele rusetit etupistoin ja ompele rusetit jalkapöydän päälle
tossuihin.
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