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Nettiohje

Tiheys: 22 s 1 o 1 n -joustinta = 10 cm.
varsi: Luo sukkapuikoille oranssilla 64 s = 
16 s/puikko. Aloita neulominen punaisella 
ja neulo 9 krs sileää nurjaa. Neulo vihreällä 
8 krs sileää oikeaa. Neulo valkoisella 8 krs 
sileää nurjaa.     

Jatka neulomalla 2 o 2 n -joustinta 5 krs 
liilalla, 3 krs kirkkaan vihreällä, 5 krs liilalla, 
3 krs oranssilla, 5 krs liilalla.
kanTaPää: Siirrä 1. ja 4. puikon silmukat sa-
malle puikolle = 32 s. Päätä 2. ja 3. puikon 
silmukat löyhästi.

Jatka neulomista tummanvihreällä 
vahvistettua neulosta, voit myös neuloa 
2-kertaisella langalla jolloin pohjasta tulee 
tiukka ja paksu:
1.krs (op): *Nosta 1. s neulomatta, neulo 1 
o*, toista *–* krs loppuun. 
2.krs (np): Nosta 1. s neulomatta, neulo 
loput silmukat nurin. Toista kerroksia 1–2 
yhteensä 28 krs.

Aloita kantapään kavennukset: Neulo 
oikealta puolelta vahvistettua neulosta, 
kunnes puikolla on jäljellä 11 s. Tee ylive-
tokavennus (nosta 1 s neulomatta, neulo 1 
s o, vedä nostettu s neulotun yli). Käänny. 
Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes puikol-
la on jäljellä 11 s, neulo 2 s n yht. Käänny.

Nosta 1. s neulomatta. Neulo kunnes 
puikolla on jäljellä 10 s. Tee ylivetokaven-
nus. Käänny.

Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes pui-
kolla on jäljellä 10 s, neulo 2 s n yht. Kään-
ny. Jatka silmukoiden kaventamista, kunnes 
puikolla on 12 s jäljellä. 
PohJaosa: Neulo 1 o 1 n -joustinta edesta-
kaisneuleena 4. ja 1. puikolla.

Poimi neulomalla kantalapun toiselta reu-
nalta 14 s ja toiselta 15 s (= 20 s + 21 s). Neu-
lo 1 o, *1 o, 1 n*, toista *–* kunnes kerrok-
sella on 2 s, neulo ne oikein. Käänny. Neulo 
oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin. Kään-
ny. Neulo 1 o, neulo ylivetokavennus, neulo 
kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, neulo 2 o 
yht, 1 o. Toista kavennukset kuten edellä (ai-
na 2 välikerrosta), kunnes puikoilla on 31 s (= 
15 s + 16 s). Neulo kunnes pohjan pituus on 
takaa kantapäästä mitattuna 21 cm.

Neulo oikealta puolelta 14 s, 2 o yhteen, 
2 o yhteen niin, että oikeat silmukat jäävät 
päällimmäisiksi, neulo 13 s. 

Neulo nurjalta 12 s, 2 n yhteen, 2 n yh-
teen niin, että samat oikeat silmukat jäävät 
päällimmäisiksi oikealta katsottuna, neulo 

13 s. Kavenna joka krs 1 s oikeiden silmukoi-
den molemmin puolin, kunnes jäljellä on 2 
s. Jätä silmukat odottamaan.
Tossun Päälliosa: Poimi valkoisella tos-
sun pohjaosan reunasta, kantalapun ylä-
reunan kulmasta alkaen kohti kärkeä, 24 
s, ota toinen kärkikavennuksen silmukoista 
puikolle = 25 s. Ota toinen kärkikavennuk-
sen silmukoista puikolle ja jatka silmu-
koiden poimimista toisella puolen tossua 
kohti kantalapun yläreunan kulmaa = 25 s. 
Käänny.  
neulo nurjalla oikeaa 23 s, neulo 2 n yh-
teen, 2 n yhteen, 23 s. Katso että kärkika-
vennuksen oikeat silmukat jäävät päällim-
mäisiksi oikealta katsottuna.

Neulo oikealla nurjaa 22 s, 2 o yhteen, 
ylivetokavennus, 22 s.

Vaihda sininen lanka. Neulo nurjalla 21 
n, kavenna 2 s kuten aiemmin, neulo 21 n. 

Neulo oikealla nurin. Kavenna joka krs 
silmukat edelliseen tapaan keskellä tossun 
päälliosaa. Neulo nurjalla oikein. 

Vaihda punainen lanka. Neulo oikealla 
oikein, nurjalla oikein, oikealla nurin, nur-
jalla oikein. Muista kavennukset joka krs.

Vaihda keltainen lanka. Neulo oikealla oi-
kein, nurjalla oikein, oikealla nurin, nurjalla 
oikein. Muista kavennukset joka krs.

Vaihda kirkkaanvihreä lanka. Neulo oi-
kealla oikein, nurjalla oikein, oikealla nurin, 
nurjalla oikein. Muista kavennukset joka 
krs. Jäljellä on 9 s + 9 s. 

Käännä tossu nurin. Päättele jäljellä ole-
vat silmukat neulomalla molemmilta pui-
koilta silmukat o: Ota molempien puikkojen 
1. s:t, neulo ne o yht, ota molempien puik-
kojen 2. s:t, neulo ne o yht, vedä 1. neulot-
tu s 2. yli, neulo molempien puikkojen 3. s:t 
o, vedä 2. neulottu s 3. yli jne.)
viimeisTely: Ompele päätelty varren jous-
tinreuna tossun päälliosan yläreunaan. 
Päättele langat. Neulo toinen tossu samoin.
Malli: Margit Rantasalo.
Lankatiedustelut: Tekstiiliteollisuus (019) 
529 2100.
Ohjetiedustelut: Noon knit, Outi Markkanen 
044 564 8120, noon@noonknit.fi

Kippurakärkitöppöset 
koko: 36, jalkapohjan pituus 23,5 cm. 
 
TarvikkeeT: Sandnes Smart (100 WO, 50 g = 100 m, konepestävä) -lankaa vihreää (8764) 
100 g, lisäksi hieman punaista (4219), valkoista (001), liilaa (4853), oranssia (2708), 
kirkkaan vihreää (8615) ja sinistä (5936) tai vastaavia värejä saman vahvuista villalankaa. 
Sukkapuikot nro 3,5.


