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Vauvan settiVauvan setti

Malli:Malli: Merja Luoma 

Koko:Koko: 62-68-74-80cm

Neuleen mitat:Neuleen mitat: Vartalon ympärys 50-54-58-60cm, koko pituus 25-29-33-

38, hihan pituus 16-18-21-25cm, pään ympärys 36-39,5-43-46,5cm.

Lapasissa ja tossuissa 1 koko.

Langanmenekki:Langanmenekki: teetee Helmi valkoinen(001), 100-150-150-200g,

vihreä(16)100-150-150-200g (50g/200m, 100% merinovilla) Nuttuun:  

Puikot:Puikot: pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan

Tiheys:Tiheys: 25 s = 10cm, mallineuletta

Muuta:Muuta: 5-6-6-6 nappia nuttuun, jokaiseen kukkaan 1 nappi

Mallineuleet:Mallineuleet: *4krs sileää oikeaa valkoisella, 4 krs sileää nurjaa

vihreällä*, *-* =1 mallikerta. Ainaoikein neulosta reunuksiin

Kukka:Kukka: Virkkaa 5kjs, yhdistä renkaaksi ps:lla. Virkkaa renkaaseen 10ks. 

*1p ja 1pp samaan silmukkaan, 1pp, 1p, ps samaan silmukkaan, *, toista vielä 4x.

Aseta valkoinen ja vihreä kukka päällekkäin. Ompele nappi keskustaksi.

NuttuNuttu

Luo puikoille nro 3 vihreällä 125-135-145-151s. Neulo ainaoikein neulosta 11krs. Jatka mallineuleella. Kun

kappaleen korkeus 14cm, jaa kappale kädenteitä varten niin,että etukappaleilla on 31-33-36-37s ja

takakappaleella 63-69-73-77s. Neulo kukin kappale erikseen.

Etukappaleet: Kavenna kädentiellä 2x1s joka toinen krs. Kun kädentien korkeus on 7-8-8-8cm, kavenna

etureunasta pääntietä varten 1x4,1x3,1x2,7x1s-1x5,1x3,1x2,7x1s - 1x5,1x3,1x2,8x1s -  1x5,1x3,1x2,8x1s

joka 2.krs. Kun kädentien korkeus on 12-13-13,5-14cm, päättele olan 13-14-16-17s kerralla.

Takakappale: Kavenna kädentiellä 2x1s joka toinen krs. Kun kädentien korkeus on 11-12-12,5-13cm, ota

keskimmäiset 29-33-33-36s apulangalle. Päättele vielä pääntien reunassa 2x1s joka toinen krs. Päättele

olan 13-14-16-17s kerralla. Neulo toinen olka samoin. Ompele olkasaumat. 

Etureunat ja pääntie:Etureunat ja pääntie:

Poimi vasemmasta etureunasta 46-60-66-80s ja neulo 11krs ainaoikein neulosta. Päättele silmukat.

Poimi oikeasta etureunasta 46-60-66-80s, neulo 5 krs ainaoikein neulosta. Tee napinlävet seuraavasti: 

Koko 62cm: 1o, 2o yhteen + langankierto, *7o, 2o yhteen + langankierto*, toista *-* vielä 3x, 7o. 

Koko 68cm:1o, 2o yhteen + langankierto, *8o, 2o yhteen + langankierto*, toista *-* vielä 4x, 7o.

Koko 74cm: 1o, 2o yhteen + langankierto, *9o, 2o yhteen + langankierto*, toista *-* vielä 4x, 8o.

Koko 80cm: 1o, 2o yhteen + langankierto, *11o, 2o yhteen + langankierto*, toista *-* vielä 4x, 9o.

Kun reunuksen korkeus on 11krs, päättele silmukat.

Poimi pääntieltä 110-114-118-122s. Neulo 2 krs ainaoikein neulosta. Kavenna 3. kerroksella tasaisesti 10

s.

Kavenna 10.kerroksella tasaisesti 10s. Neulo 1krs, päättele silmukat.

Huom! Tee 6.kerroksella oikeaan reunaan napinläpi 3 s päähän reunasta.

HihaHiha

Luo puikoille nro 3 vihreällä 40-40-42-44s. Neulo ainaoikein neulosta 11krs. Jatka mallineuleella. Lisää

kappaleen molemmin puolin 10x1s joka 6.krs – 13x1s joka 5.krs – 13x1s joka 6.krs – 14x1s joka 7.krs.

=60-66-68-72s

Kun kappaleen korkeus on 15-17-20-24cm, kavenna molemmin puolin 2x1s joka 2.krs. Päättele loput s

kerralla.

Ompele hihojen alasaumat, ompele hihat kiinni miehustaan. Ompele napit.

Virkkaa kukkanen, ompele paikalleen. Ompele nappi tiukasti kukan keskustaan.

MyssyMyssy

Luo sukkapuikoille nro 3 vihreällä 90-99-108-117s. Neulo ainaoikein neulosta 11krs. Jatka mallineuleella.



Kun olet neulonut mallikerran yhteensä 5x, aloita kavennukset.

Kavenna seuraavan valkoisen raidan 4.kerroksella 8. ja 9.s yhteen. 

Neulo 3krs. kavenna seuraavalla kerroksella 7. ja 8.s yhteen.

Neulo 3krs. kavenna seuraavalla kerroksella 6. ja 7.s yhteen.

Neulo 3krs. kavenna seuraavalla kerroksella 5. ja 6.s yhteen.

Neulo 3krs. kavenna seuraavalla kerroksella 4. ja 5.s yhteen.

Neulo 1krs. kavenna seuraavalla kerroksella 3. ja 4.s yhteen.

Neulo 1krs. kavenna seuraavalla kerroksella 2. ja 3.s yhteen.

Neulo 1krs. kavenna seuraavalla kerroksella 1. ja 2.s yhteen.

Katkaise lanka, vedä silmukoiden läpi, kiristä ja päättele lanka hyvin. Virkkaa kukkanen, ompele se

myssyyn. Ompele nappi tiukasti kukan keskustaan. Päättele langat.

LapasetLapaset

 

Luo sukkapuikoille nro 3 vihreällä 30s. Neulo ainaoikein neulosta 11krs.

Jatka mallineuleella.

Kun olet neulonut 8cm mallineuletta, kavenna jokaisen puikon alussa

2s yhteen. Kun jäljellä on 8s,

atkaise lanka, vedä silmukoiden läpi, kiristä ja päättele lanka hyvin. 

Virkkaa kukat. Ompele nappi tiukasti kukan keskustaan tai voit

ommella kukan keskustan valkoisella langalla laakapistoin. Päättele

langat.

Rypytetty tossuRypytetty tossu

Luo puikoille nro 3 vihreällä 20 s. Neulo 12-14cm ainaoikein neulosta.

Kavenna puikon alusta 8s. Kun olet neulonut mallikerran 7x, neulo vielä

raita valkoisella. Päättele silmukat. Ompele päätelty reuna

aloituskerrokseen. Ompele pohja. Ompele raidoitusosanreunaan

harsinpistoja ja kuro reuna tiukasti yhteen.

Virkkaa kukkanen, ompele se tossuun rypytetyn kohdan päälle. Ompele

nappi tiukasti kukan keskustaan.

Varrellinen tossu Varrellinen tossu 

Luo puikoille nro 3 vihreällä 30 s. Neulo ainaoikein neulosta 11krs.

Neulo 1mallikerta mallineuletta. Neulo 8krs valkoisella. Katkaise lanka.

Ota kappaleen molemmin puolin 10s apulangalle ja jatka

keskimmäisillä 10 s valkoisella 20krs. Katkaise lanka. Ota apulangalla

olevat silmukat puikolle. Neulo vihreällä 10 n, poimi 20 kerroksen

matkalta 10s, neulo päädyn 10s n, poimi 20 kerroksen matkalta 10s,

neulo 10n. =50s 

Neulo vihreällä vielä 3krs sileää nurjaa. Neulo 1 mallikerta.

Jatka pohja valkoisella langalla sileää oikeaa seuraavasti: 

Neulo 4o, 2o yhteen, 14o, 2o yhteen, 6o, 2o yhteen, 14o, 2o yhteen, 4o. Käänny.

Neulo 3n, 2n yhteen, 14n, 2n yhteen, 4n, 2n yhteen, 14n, 2n yhteen, 3n. Käänny.

Neulo 2o, 2o yhteen, 14o, 2o yhteen, 2o, 2o yhteen, 14o, 2o yhteen, 2o. Käänny.

Neulo 1n, 2n yhteen, 14n, 2n yhteen, 2n yhteen, 2n yhteen, 14n, 2n yhteen, 1n. Päättele silmukat.

Ompele tossun takasauma ja pohja. 

Virkkaa kukat. Ompele nappi tiukasti kukan keskustaan. Päättele langat.

Voit neuloa tossun myös pyöröneuleena sukkapuikoilla, jolloin pohjan kantaosan kavennukset tehdään

samoin kuin kärkiosan ja sivuihin neulotaan 15 s 14s sijasta. Sukkapuikoilla neulottaessa ommeltavaksi

jää vain pohjan ompelu.



 

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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