
Regia 4ply 

Vauvan Palmikkotossut 
 

Lanka: Regia 4ply, 75 % villaa, 25 % polyamidia,  

1 kerä = 50 g, 210 m 
Jalan koko: 8(9,5) cm 

Langanmenekki: 1 kerä väriä 01812 tai 01813 

Prym sukkapuikot: nro 2½  

Tarvikkeet: 1 apupuikko 
 

Neuletiheys: 30 s ja 42 krs sileää; 30 s ja 60 krs ainaoikeinneuletta 

puikoilla nro 2½ = 10 x 10 cm.  

Tarkista neuletiheys! Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin 

puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin. 

 
1 s:n lisäys: Nosta s:iden välinen poikkilanka kiertäen vasemmalle 

puikolle ja neulo 1 o. 

 

Joustin: *2 o, 2 n*, toista *-*. 
Palmikko: Neulo 6 keskimmäisillä s:oilla tossun päällä sileää oikeaa ja neulo 3. krs:lla ja sitten joka 4. krs:lla s:t 

ristiin näin: siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 o ja sitten s apupuikolta o. 

Sileä oikea neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. 
Sileä nurja neule: Neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein. 

Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein. 

yliv.kav: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli 
 

TOSSUT 

Luo 36(40) s ja jaa tasaisesti 4 puikolle = 9(10) jokaisella. Neulo 7 cm joustinta suljettuna neuleena, krs alkaa 

keskellä takaa. Neulo sitten 1 reikäkrs *2 s o yht., 1 lk*, toista *-*. Neulo 1 o krs. Neulo sitten 1. puikon 9(10) s 
ja 3 o 2. puikolta ja jätä odottamaan. Neulo päällistä varten seuraavilla 12(14) s:lla (= 6(7) s sekä 2. että 3. 

puikolla) sileää tasona ja palmikko keskimmäisillä 6 s:lla, jätä jäljellä olevat 12(13) s odottamaan. Neulottuasi 

16(20) krs = n. 4(4,5) cm, jatka suljettuna neuleena kaikilla s:oilla. Krs alkaa nyt päällisen oikean krs:n alussa. 

Neulo 1. puikolla (= kärki) 12(14) o, poimi 2. puikolle päällisen reunasta 12(14) s ja neulo 6 s odottamassa 

olevista s:oista = 18(20) s 2. puikolla, neulo 3. puikolla seur. 12(14) s o (= kantapää) ja neulo 4. puikolle jäljellä 

olevat 6 s ja poimi päällisen toisesta reunasta 12(14) s = 18(20) s 4. puikolla, yht. 60(68) s. Neulo 5 krs sileää 
nurjaa, 5 krs sileää oikeaa ja 5 krs sileää nurjaa. Neulo sitten ainaoikeinneuletta pohjaa varten. Neulo 1. krs:lla 

(oikea krs) 1. ja 3. puikon alussa yliv.kav ja lopussa 2 s o yht. = 10(12) s sekä 1. että 3. puikolla, yht. 56(64) s. 

Toista kav. samalla tavalla 1. ja 3. puikolla 4(5) x joka 2. krs:lla = 2 s sekä 1. ja 3. puikolla, yht. 40(44) s. Neulo 
nurjan puolen krs ja siirrä sitten 1. ja 3. puikolta 1 s sekä 2. että 4. puikolle. Silmukoi 2. ja 4. puikon s yhteen, tai 

päätä s ja ompele reunat yhteen. Neulo toinen tossu samalla tavalla. 
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