
 

Regia 4ply 
Valkoiset tossut 

 

Lanka: Regia 4ply, 75 % villaa, 25 % polyamidia,  
Jalan koko: 8 cm 

Langanmenekki: 25 g väriä 01809 

Prym sukkapuikot: nro 2½ 

Tarvikkeet: 1 apupuikko. 80 cm satiininauhaa, leveys 6 mm 
 

Neuletiheys: 30 s ja 40 krs sileää, 30 s ja 60 krs ainaoik. neuletta 

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. 

 

Ainaoikeinneule tasona: Neulo kaikki krs:t oikein. 
Ainaoikeinneule suljettuna neuleena: Neulo vuorotellen 1 krs o ja 

1 krs n. 

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

Nyppy: Neulo 4 s samaan s:aan = 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, käänny, 4 n, käänny, 4 o, käänny, 4 n, käänny, nosta nypyn 

4 s oikealle puikolle ja vedä 2., 3. ja 4. s 1. s:n yli. 
 

TOSSU 

Luo vartta varten 90 s = 21 s 1. ja 3. puikolla sekä 24 s 2. ja 4. puikolla ja neulo suljettuna neuleena näin: 

1. krs: *3 n, 3 o, 1 nyppy, 3 o*, toista *-*. 
2.-4. krs: *3 n, 7 o*, toista *-*. 

5. krs: *3 n, yhd. kav. (= nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s o yht. ja vedä nostettu s yht. neulottujen yli), 1 o, 3 s o 

yhteen*, toista *-* = 54 s. 

6. krs: *3 n, siirrä seur. 3 s apupuikolle työn eteen ja kierrä lanka 2 x myötäpäivään s:oiden ympäri ja neulo 

sitten s apupuikolla o yhteen*, toista *-* = 36 s. 

Jaa s 4 puikolle (= 9 s jokaisella puikolla) ja neulo 6 krs ainaoik. neuletta. Koska nyppyreunus käännetään 
valmiissa tossussa ulospäin, käännä työn toinen puoli ulospäin ja neulo vastakkaiseen suuntaan. Neulo 22 krs = 

n. 5 cm sileää oikeaa ja sitten reikäkrs: *2 s o yhteen, 1 lk*, toista *-*. Neulo 1 o krs ja sitten jalka ainaoik. 

neuleella. Neulo 1. krs:lla 9 s 1. puikolta ja 3 s 2. puikolta oikein ja jätä odottamaan, neulo seur. 12 s oikein (= 6 
s sekä 2. että 3. puikolta) päällistä varten ja jätä loput 12 s odottamaan. Neulo päällisen 12 s:lla 25 krs = n. 4 

cm ainaoik. neuletta tasona, 1. krs nurjalta. Neulo viim. nurjan krs:n jälkeen taas suljettuna neuleena, krs alkaa 

nyt päällisen oikean krs:n alussa. Neulo 1. puikon (= kärki) 12 s o, poimi 2. puikolle 12 s päällisen reunasta ja 

neulo 6 odottamassa olevaa s = 18 s 2. puikolla, neulo seur. 12 s 3. puikolle (= kantapää) ja 4. puikolle loput 6 
odottamassa olevaa s ja poimi 12 s päällisen toisesta reunasta = 18 s 4. puikolla = 60 s. Neulo ainaoik. neuletta 

suljettuna neuleena, 1. krs nurjalta. Neulo 12. krs:lla 1. ja 3. puikon alussa yliv.kav. = nosta 1 s neulomatta, neulo 

1 o ja vedä nostettu s neulotun yli sekä samojen puikkojen lopussa 2 s o yht. = 10 s 1. ja 3. puikolla yhteensä 

56 s. Toista kavennukset samalla tavalla 4 x joka 2. krs:lla = 2 s sekä 1. että 3. puikolla ja yhteensä 40 s. Neulo 

nurjan puolen krs ja siirrä sitten 1. ja 3. puikolta 1 s sekä 2. että 4. puikolle = 20 s kummallakin puikolla. Silmukoi 

2. ja 4. puikon s yhteen, tai päätä s ja ompele reunat yhteen. Neulo toinen tossu samalla tavalla. 



 

 
 

 

 
VIIMEISTELY 

Taita varret ulospäin 1. sileäneuleiseen krs:een asti. Jaa satiininauha kahtia ja pujottele tossujen reikäkrs:iin, katso 

kuvaa. 

 
 

 

Kokotaulukko Regia 4ply  -langasta neulottujen vauvojen ja leikki-ikäisten sukille. 

Neuletiheys: 30 s ja 42 krs sileää puikoilla nro 2½ = 10 x 10 cm. 

 

 

       

       

       

Jalan pituus cm       

Luodut s/s per puikko       

Varren pituus cm       

Lyh. krs:illa neulotun kantapään s-luku       

Kantapään s:iden jako       

Jalan pituus kärkikavennuksiin       

Nauhakavennuksen kavennuskerrat       

1. kavennuskrs:n jälkeen       

joka 3.krs 
 

joka 2. krs 

joka krs:lla 
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