Lindan tossut
Tossujen malli on otettu Linda Kirjavaisen (synt. Muolaassa 1917(?)) neulomista tossuista, jotka ovat olleet
Mummollani, Lindan ystävällä, käytössä. Tossujen malli on siis perinteinen, mutta olen muokannut sitä
jonkin verran. Ohje on minun kirjoittamani.
Koko: 37(40)
Materiaali: Paksumpi sukkalanka (100m/50g) tai ohuempi sukkalanka kaksinkertaisena (420m/100g).
Menekki: Pohjaväriä noin 75(80) grammaa, raitaväri noin 25(30) grammaa.
Puikot: 3,5 mm pyöröpuikot tai pitkät puikot sekä 3,5 mm sukkapuikot. Tossuissa neulospinnan on hyvä olla
aika jämäkkää, älä valitse liian paksuja puikkoja.
Neuletiheys: *1 o, 1 n* -joustinneuletta 25 s hieman venytettynä = n. 10 cm
Pohjaosa (neulotaan tasona): Luo pohjavärillä 3,5mm:n pyöröpuikoilla 55(61)s. Neulo 40(44) krs:ta ”1o,
1n” -joustinneulosta. Neulo reunasilmukat ainaoikein. Viimeinen krs on nurjan puolen krs.
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Ainaoikein-päällinen (neulotaan tasona): Päätä 4(4) ensimmäistä s. Vaihda kuvioväriin ja neulo loppukrs
oikein. Poimi sitten samalle puikolle kuvioväriä käyttäen kappaleen aloitusreunasta st:t (kts. kuva 1), mutta
jätä 4(4) viimeistä s poimimatta. Krs:lla on nyt 51(57) neulottua ja 51(57) uutta poimittua silmukkaa eli
yhteensä 102(114) s. Merkitse krs:n keskikohta silmukkamerkillä tai langanpätkällä. Neulo nurjan puolen krs
oikein. Vaihda pohjaväriin ja aloita kavennukset oikean puolen krs:lla: *Neulo 2 s o yht.*, toista *-*, neulo
oikeaa kunnes merkkiin on 4 s. toista *-* 2 krt. Neulo kavennukset tossun toisessa reunassa toiseen
suuntaan: **Nosta s, neulo 1 s o, vedä nostettu s neulotun yli**, toista **-**. Neulo kunnes krs:lla on
jäljellä on 4 s, toista sitten **-** 2 krt. Kavenna samaan tapaan jokaisella oikean puolen krs:lla. Nurjan
puolen krs:t neulo oikein. Neulo aina 2 krs:ta kuviovärillä, sitten 2 krs:ta pohjavärillä jne. Jatka, kunnes
krs:lla on 14(10) s. Pienempi koko: neulo vielä nurjan puolen krs oikein ja sitten oikean puolen krs: *-*,
neulo 1 s o,*-*,*-*, **-**, **-**, 1 s o, **-**. Isompi koko: neulo vielä nurjan puolen krs oikein ja sitten
oikean puolen krs: *-*, neulo 1 s o,*-*, **-**, 1 s o, **-**. Kummatkin koot: Neulo vielä nurjan puolen krs
ja katkaise lanka. Viimeinen raita pitäisi olla kuviovärillä. Nyt puikoilla on 8(6) s.
Varsi (neulotaan suljettuna neuloksena): Vartta varten poimi pohjavärillä 3,5 mm sukkapuikoille ensin "1o,
1n" -joustinneuloksen kohdalta 4 päätettyä silmukkaa, sitten poimi aina kuviovärin kohdalla reunasta 2 s,
pohjavärin kohdalla 1 s (kts. kuva 2). Pienempi koko: neulo s:t puikolta: 2 s o, *-*, **-**, 2 s o. Isompi koko:
neulo s:t puikolta: 1 s o, *-*, **-**, 1 s o. Kummatkin koot: poimi vasemmassa reunassa raitojen ja "1 o,
1n"-joustinneuloksen kohdalla saman verran s:oita kuin poimit oikeassa reunassa. Krs:lla on 50(54) s. Aloita
”2 o, 2 n” -joustinneuloksen neulominen ja kavenna 1. krs:lla 2 s: Neulo 1 s o, 2 s n yht., 1 n, ”2 o, 2 n”,
toista ”-” kunnes krs:lla on jäljellä 3 s: neulo 2 s n yht., 1 s o = krs:lla on 48(52) s. Neulo joustinneulosta ja
raidoita varsi seuraavasti: 3 krs pohjavärillä, 3 krs kuviovärillä, 3 krs pohjavärillä, 3 krs kuviovärillä, 3 krs
pohjavärillä, 3 krs kuviovärillä, 4 krs pohjavärillä. Huom! kun vaihdat väriä, niin tee se krs:n 2.s:n kohdalla.
Päätä s:t löyhästi, tossuissa hyvä tekniikka on Jeny’s suprisingly stretchy bind off:
http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php. Ompele kantapää ja kärkisaumat. Päätä langanpäät nurjalle.
Kuva 1

Kuva 2
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Tässä on alkuperäiset Lindan neulomat tossut 1950−60 -luvulta. Kuten tossuista näkyy, niitä on käytetty paljon.

Palautetta, korjausehdotuksia ja tietoja tossumallin alkuperästä (oletko esim. nähnyt ohjeen vanhassa
käsityölehdessä tai -kirjassa?) otetaan mielellään vastaan osoitteessa: mielitty@gmail.com
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