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Vauvan KrokosettiVauvan Krokosetti

Malli: Malli: Susanna Hellberg, Lanka- ja käsityöliike Anjalin

Lanka: Lanka: teetee helmi , väri 426 (100% erittäin heinoa superwash merinovilla 50g, n. 200m). 2 kerää riittä

koko settiin.

Puikot:Puikot: 2,5 mm Knit Picks 15 cm sukkapuikot, Myssyyn pyöröpuikot nro 2,5 ja 3

Koukku: Koukku: 3 mm

SUKATSUKAT

Luo 40 s. Neulo suljettuna 1o, 1n joustinta 3 krs.

Kantalappu: Kantalappu: Neulo 12 krs sileää neuletta puikoilla 1 ja 4. Nosta aina ensimmäinen silmukka neulomatta.

Kantapohja: Neulo 12 s oikein, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s  oikein, vedä nostettu

silmukka neulotun yli). Käännä työ. Nosta 1 s nurin neulomatta, neulo 4 s nurin, neulo 2 s nurin yhteen.

Käännä. Nosta 1 s neulomatta, neulo 4 o ja tee ylivetokavennus. Käänny. Jatka pohjan kavennuksia kunnes

puikolla on jäljellä 6s. Jaa silmukat puikoilla 1 ja 4 (molemmille puikoille 3 s).

Jatka sileää pyörönä. Poimi ensimmäisellä kerroksella kantalapun molemmista reunoista 7 s ja neulo

silmukat kiertäen oikein. Kun terän pituus on 7 cm aloita kärkikavennukset.

Kärkikavennukset:Kärkikavennukset: Neulo jokaisen puikoin lopussa 2 s oikein yhteen kunnes jäljellä on 4 s. Katkaise lanka ja

vedä silmukoiden läpi.

Krokoreunus virkataan resorin reunaan alhaalta ylöspäin. Kiinnitä lanka keskelle taakse piilosilmukalla.

Virkkaa 3 kjs (=1 p) + 1 kjs.  *Jätä väliin 2 s ja virkkaa seur silmukkaan 1p + 1 kjs + 1 p. Virkkaa 1 kjs, jätä

väliin 2-3 s ja virkkaa seur. s:aan 1 p*. Virkkaa kerros ympäri siten, että reunaan tulee tasaisesti 6

mallikertaa.  Virkkaa loppuun 2 kjs ja sulje kerros piilosilmukalla kerroksen kolmanteen kjs:aan.



Käännä työ ja siirry piilosilmukoilla edellisen kerroksen viimeiseen pylvääseen. Virkkaa 3 kjs ja 4 p ed.

kerroksen pylvään ”varren” ympäri:

Virkkaa 1 kjs ja 5 p seuraavan pylvään ympäri:

Virkkaa 1 ks edellisen kerroksen pylvääseen. Virkkaa seuraavan pylvään ympäri 5 p, 1 kjs ja 5 p seur

pylvääseen. Jatka näin kerros loppuun.  Lopeta kerros piilosilmukalla kerroksen 3. kjs:aan. Käännä työ ja

virkkaa pylväsryhmiä seuravasti:

3 kjs (=1 p) 1 kjs, 1 p aloituskohtaan. 1 kjs, 1 p edellisen kerroksen pylväskaaren keskelle, 1 kjs, 1

p+1kjs+1p ed. kerroksen pylväskaarien väliin.

Toista näitä kahta kerrosta kunnes sukassa on 4 ”suomukerrosta”.  Virkkaa vielä 1 krs kiinteitä silmukoita



sukan yläreunaan.

LAPASETLAPASET

Luo 36 s. Neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n joustinta 3 krs. Neulo sileää kunnes lapasen pituus on 5 cm.

Neulo jokaisen puikon lopussa 2 s oikein yhteen kunnes jäljellä on 4 s. Katkaise lanka ja vedä silmukoiden

läpi.

Virkkaa lapasen reunaan samanlainen krokosuomureunus, kuin tossuihin. Lapaseen tulee 5 mallikertaa ja

suomukerroksia kolme.

Puno vielä n. 50 cm nyöri ja kiinnitä sillä lapaset toisiinsa.

MYSSYMYSSY

Luo 73 s puikolle nro 2,5. Neulo 3 krs 1o, 1n resoria. Vaihda puikot nro 3 ja aloita sileä neule. Lisää

ensimmäisellä kerroksella tasaisesti 10 s = 83s. Neulo sileää 11 cm. Myssyn takaosa neulotaan kuten

sukan kantapää: Neulo 57 s oikein, tee ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta 1 s neulomatta, neulo 31 s

nurin ja neulo 2 s nurin yhteen. Käänny. Nosta 1 s neulomatta, neulo 31 o, tee ylivetokavennus ja käänny.

Jatka näin kunnes työn keskellä on jäljellä 33 s. Katkaise lanka. Poimi myssyn alareunasta langan avulla

22 s ja neulo ne kiertäen oikein, neulo jatkoksi keskiosan 33 s ja poimi vielä toisesta sivusta 22 s ja neulo

kiertäen oikein. Puikolla on yht 77 s. Neulo 1 krs 1 o, 1 n joustinta. Tee reikäkerros: neulo 2 o,*lk, 2 o yht*.

Toista *-* koko kerroksen ajan, neulo viimeinen s oikein. Neulo vielä 2 krs 1o, 1n joustinta ja päätä

silmukat. Puno n. 50 cm pitkä nyöri ja pujota se myssyn alareunan reikäkerrokseen solmiamisnauhaksi.

Myssyn kaarireunus:Myssyn kaarireunus:

Koukku nro 3. Kiinnitä lanka ps:lla myssyn etureunan kulmaan. Jätä väliin 2-3 s ja virkkaa seur.  silmukkaan

10 p. Jätä väliin 2-3 s ja virkkaa ks seur silmukkaan (=1 pykä). Virkkaa etureunaan 7-8 pylväskaarta.

Päättele langat.

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