
 
 

Hahtuvatossut 

 
 
 

 Tarvikkeet:  
 Pirtin Kehräämön hahtuvakiekko, 

2-säikeinen n. 100 (120)g  
 sukkapuikot 6,0mm 

  
 Koko:   38 (44) 
 
 Mallineule:  Sileä neule 
 

 Tiheys:  10 cm sileää neuletta = 14 s ja 21 krs. 
 Neulo tavallista löyhempää,  jotta työ  
 vanuttuu pesukoneessa. 
 
 
 
 
Varsi: Luo 44 (48) silmukkaa pyöröneuleeksi 
neljälle puikolle. Neulo ensimmäinen krs 
nurin. Neulo sitten 14 krs sileää neuletta.  
 
Kantapää: Neulo ensimmäisen puikon 
silmukat neljännen puikon silmukoiden 
kanssa samalle puikolle =22 (24)s. Aloita 
kantalapun neulominen näillä silmukoilla (2. 
ja 3. puikon silmukat jäävät lepäämään): 
käännä työ, nosta ensimmäinen s 
neulomatta puikolle ja neulo loput s nurin. 
Käännä työ, nosta ensimmäinen s 
neulomatta ja neulo loput s oikein. Jatka 
näin, kunnes kantalappu on 22 (24)krs 
korkea. Aloita kantalapun kääntäminen työn 
nurjalla puolella. Nosta ensimmäinen s 
neulomatta puikolle, neulo nurin 13 (14)s. 
*Neulo 2s nurin yhteen. Käännä työ. Nosta 
ensimmäinen s neulomatta puikolle ja neulo 
6s oikein. Tee ylivetokavennus (nosta yksi s 
neulomatta oikein, neulo 1s, vedä nostettu 
silmukka neulotun yli). Käännä työ. Nosta 
ensimmäinen s neulomatta ja neulo 6s nurin 
ja 2s nurin yhteen.* Toista tätä, kunnes 
jäljelle jäävät keskellä olevat 8s.  
 
Kiilakavennus: Poimi kantapään sivuista 
kummaltakin puolelta 12 (13)s. Jaa 
kantapään 8s kummallekin puikolle = 
puikoilla 16 (17)s. Neulo oikein välikerros 
jokaisella 4:llä puikolla. Kavenna 

ylimääräiset silmukat ilman välikerroksia, 1. 
puikon lopussa 2s oikein yhteen ja 4. puikon 
alussa ylivetokavennus. Jatka näin kunnes 
jokaisella puikolla on 11 (12)s.  
Neulo sileää niin pitkään kunnes koko työn 
pituus kantapäästä puikkoihin on 26 (30)cm.  
 
Kärkikavennus: Neulo 1. ja 3. puikon alussa 
silmukat oikein niin pitkälle, kunnes  
puikolla on 3s jäljellä, tee ylivetokavennus 
ja neulo viimeinen silmukka oikein. Neulo 2. 
ja 4. puikon alussa 1s oikein,  
2s oikein yhteen ja loput normaalisti oikein. 
Neulo jokaisen kavennuskerroksen jälkeen 
yksi välikerros. Kavenna kärkeä, kunnes 
jokaisella puikolla on 3s jäljellä. Vedä lanka 
silmukoiden läpi ja päättele langat.  
 
Vanutus: Vanutus tapahtuu pesukoneessa 
40° (tai 60° riippuen pesukoneesta), linkous 
1200 kierrosta/min. Lisää pyykinpesuainetta 
ja esim. farkut koneeseen.  
Huovutuksen jälkeen tossut kannattaa heti  
muotoilla laittamalla ne jalkaan. Jos tossut 
eivät ole tarpeeksi napakat, voit vielä 
huovuttaa käsin esim. Mäntysuopa- tai 
Marseille-saippuavedellä.  
 
Hoito: Käsinpesu villalle tarkoitetulla 
pesuaineella 30°c vedessä, kuivatus 
vaakatasossa.

 


