
FINNISH -  SUOMALAINEN



KAKSINKER-
TAINEN 
TOHVELI 
Kirjanen: Tema 37, nr 3
Design: Liv Stangeland

Koko:
(25/26) 27/28 (29/30) 31/32 
(33/34) 36/37 (38/39) 40/42 
(44/46)

Koko pituus ennen 
huovuttamista:
(22) 25 (26) 28 (30) 32 (36) 38 
(42) cm

Koko pituus huovuttamisen 
jälkeen:
(15) 17 (18) 19 (21) 23 (25) 28 
(30) cm

Lanka:
FRITIDSGARN (100 % norjalaista 
villaa, 50 g = n 70 metriä)

Langan menekki:
Beige meleerattu 2641/Harmaa
1088: (2) 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5)
kerää

Suositeltu puikkokoko:
Pyöröå ja sukkap 5½ mm

Tiheys:
15 s sileää puikoilla 5½ = 10 cm

Luo pyöröp 5½, (66) 66 (68) 72 
(72) 74 (76) 78 (80) s.
Neulo sileää suljettuna neuleena 
(18) 19 (20) 22 (23) 25 (27) 29 
(30) kierrosta.
Siirrä ensimmäiset (33) 33 (34) 36 
(36) 37 (38) 39 (40) s apupuikoille 
jalkaa varten. Neulo lopuilla (33) 
33 (34) 36 (36) 37 (38) 39 (40) s ja 
luo (3) 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (8) uusia 
s kierroksen lopussa = nilkan yli =
(36) 37 (38) 40 (41) 42 (44) 45 
(48) s. Laita merkki 2 s ennen 
uusia silmukoita, kierros alkaa 
tästä. Neulo sileää suljettuna 
neuleena (3) 3 (4) 5 (5) 6 (6) 6 (7)
kierrosta.

Kavenna näin:
Neulo 1 s, *2 s yht, (1) 2 (2) 2 (3) 3 
(4) 4 (6) s, 2s yht, neulo kierros 
loppuun*.
Neulo (3) 3 (4) 4 (4) 4 (5) 5 (6) 
kierrosta.
Toista *-* kerran vielä = (32) 33 
(34) 36 (37) 38 (40) 41 (44) s.
Neulo vielä (10) 14 (16) 16 (20) 20 
(22) 24 (25) kierrosta samalla kuin 
viimeisellä kierroksella kavennat
(0) 1 (2) 0 (1) 2 (0) 1 (0) s
tasavälein.

Jaa silmukat neljälle 
sukkapuikolle.
Kierros alkaa nilkan keskeltä.

Kavenna varpaita varten näin: 
*Kierros 1: Neulo kunnes jäljellä 
on 3 s kierroksella, 2 s yht, 1 s.
Kierros 2: Neulo 1 s, 2 s yht, 
neulo kierros loppuun.
Kierros 3: Neulo kuten kierros 1.
Kierros 4: Neulo kuten kierros 2. 
Neulo 1 kierros ilman 
kavennuksia.* Toista *-*, kunnes 
jäljellä on 24 s. 
Neulo 2 o yht kierros loppuun.
Neulo 1 kierros. Kavenna 1 s joka 
puikolla = 8 s.
Katkaise lanka, vedä s läpi. 
Siirrä apupuikon silmukat 
sukkapuikoille 5½ ja neulo toinen 
jalkapuoli samalla tavalla. 
Neulo toinen tohveli.

Viimeistely:
Ompele luomisreunat yhteen 
(kantapää). 

Huovuta näin:
Pese pelkät tossut pesukoneessa 
40 asteessa tavallisella 
pesuohjelmalla ja normaalilla 
pesuaineella jossa ei ole 
valkaisuainetta. Ota tossut 
koneesta ja muotoile ne oikean 
kokoisiksi märkinä. Anna niiden 
kuivua tasossa.
HUOM: Kokeile tossuja jalkaasi, 
kun ne ovat vielä kosteita. 

  


