Pesukonevanutettu sammakko, A.Willman 2007

Sammakko
•
•
•
•

Lanka ja langan menekki: Ruohonvihreä Novita Huopanen, noin 60 g
Puikot: Sukkapuikot nro 8
Muut tarvikkeet: Erivärisiä langanpätkiä silmien ja koristeiden kirjailuun. Hieman
huovutusvillaa. Vanua sammakon täyttämiseen.
Koko: Valmis sammakko on istuessaan noin 20 cm korkea.

Yleistä ohjeesta:
Sammakko neulotaan takapuolesta alkaen ylöspäin.
Ensin neulotaan takapuoleksi suorakaiteen mallinen
läppä ja tämän kappaleen reunasta poimitaan silmukat
ja jatketaan neulontaa pyöröneuleena viidellä puikolla
(tai vaihtoehtoisesti sopivan pituisella pyöröpuikolla).
Jalat ja kädet neulotaan vartalosta poimituilla
silmukoilla i-cord –putkineuleena. Silmät tehdään
lopuksi kun päälaki on päätelty.

Vartalo
Luo 14 s ja neulo sileää 13 krs.
Poimi ja neulo kappaleen sivusta 6 silmukkaa toiselle puikolle. Poimi ja neulo aloitusreunasta 14
silmukkaa kolmannelle puikolle. Poimi ja neulo toiselta sivulta vielä 6 silmukkaa neljännelle
puikolle. Nyt sinulla on puikoilla yhteensä 40 silmukkaa.
Jatka vartalon neulomista oikein silmukoin pyöröneuleena. Kaulan kavennusten helpottamiseksi jaa
silmukat muutaman neulotun kerroksen jälkeen tasaisesti neljälle sukkapuikoille, 10 silmukkaa
kullekin. Jatka kunnes olet neulonut pyöröneuletta yhteensä noin 16 krs.
Aloita sitten kaulan kavennukset. Kavenna joka kerroksella joka puikolta yksi silmukka neulomalla
kaksi silmukkaa oikein yhteen, kunnes joka puikolla on jäljellä 5 silmukkaa (yhteensä 20
silmukkaa). Vaihtele kavennuksen paikkaa eri kerroksilla, neulomalla esim. ensimmäisellä
kerroksella ensimmäinen ja toinen yhteen, seuraavalla vaikkapa viides ja kuudes silmukka jne.
Kun kavennukset on tehty on joka puikolla jäljellä 5 silmukkaa (yhteensä 20). Aloita sitten pään
neulominen lisäämällä joka kerroksella yksi silmukka, kunnes joka puikolla on 8 silmukkaa. Tee
lisäykset poimimalla silmukoiden välinen poikittainen lanka (silmukkapohjukka) ja neulo siitä uusi
silmukka kiertäen. Tee lisäykset joka kerroksella eri kohdassa. Neulo päätä pyöröneuleena 8
silmukalla yhteensä 8 kerrosta.
Kavenna pään silmukat seuraavan kolmen kerroksen aikana:
•
•

Kerros 1: neulo kaksi ensimmäistä silmukkaa oikein yhteen, neulo kaksi silmukkaa, kaksi
oikein yhteen ja lopuksi puikon viimeiset kaksi silmukkaa. Toista samaa kerroksen loppuun.
Kerros 2: neulo kaksi ensimmäistä silmukkaa oikein yhteen, neulo yksi, neulo kaksi oikein
yhteen, neulo puikon viimeinen silmukka.
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Kerros 3: neulo 1. ja 2. silmukka ja 3. ja 4. silmukka yhteen. Nyt joka puikolla on jäljellä
kaksi silmukkaa, yhteensä 8 silmukkaa. Päälaen aukko suljetaan vasta vartalon ja pään
täytön jälkeen. Halutessasi voit siirtää silmukat puikolta apulangalle tai vetää katkaistun
loppulangan pään silmukoiden läpi.

Täytä sammakko väljästi vanulla. Ota huomioon, että sammakko kutistuu pesussa noin 30-40%
hieman pesukoneesta riippuen. Jos epäröit täytön kanssa, täytä mieluummin hieman liian täyteen,
ettei sammakko kutistu pesussa liikaa. Liian pulleasta sammakosta voit pesun jälkeen poistaa vanua
esim. pienikärkisellä virkkuukoukulla tehdystä reiästä.
Kiristä päälaen langalla olevat silmukat ja päättele langanpäät. Siirry sitten neulomaan sammakolle
raajoja.

Jalat:
Poimi jalkoja varten vartalon alaosasta, suorakulmion etureunasta ja pyöröneuleen ensimmäisestä
kerroksesta 6 ”silmukkaa” ja neulo näillä kuudella silmukalla i-cord –neulosta noin 25cm. I-cord –
(esim. http://www.kaspaikka.fi/neulonta-A&O/neulokset/putkineulos.html). Käännä työ ja neulo
kaikki 6 silmukkaa oikein. Jatka sitten ainaoikeaa ja lisää yksi silmukka silmukkapohjasta kiertäen
neuloen joka kerroksella, kunnes puikolla on 10 silmukkaa. Neulo ”räpylävarpaat” kukin kahdella
silmukalla seuraavasti. Neulo kaksi, käännä, neulo kaksi, neulo kaksi yhteen, neulo oikein ja vedä
lanka läpi. Katkaise lanka ja siirry neulomaan seuraavaa ”varvasta” kahdella silmukalla. Jalkaan
tulee 5 kappaletta ”varpaita”. Päättele langanpäät.

Kädet:
Poimi kaulan alapuolelta vartalon etupuolelta 5 ”silmukkaa” ja ala neuloa niillä i-cord –
putkineuletta. Kun käsivarren pituus on noin 15cm käännä työ ja neulo puikolla olevat silmukat
oikein. Lisää sitten silmukoita joka kerroksella kuten jalassa, kunnes puikolla on 8 silmukkaa. Tee
räpyläkäteen ”sormet” samoin kuin jalkaan neulottiin ”varpaat”. Päättele langanpäät.

Silmät:
Huovuta joko märkähuovutuksena tai neulalla vaaleasta huovutusvillasta kaksi noin peukalonpään
kokoista palloa. Voit jatkohuovuttaa palloja pesukoneessa esim. pesupussin sisällä.

Viimeistely:
Vanuta sammakko pesukoneessa 40 asteen
kirjopesuohjelmassa tavallisella pyykinpesuaineella
esim. muutaman kylpypyyhkeen kanssa. Venytä ja
oio pesun jälkeen raajat haluamaasi pituuteen. Jos
haluat sammakon pinnasta pehmeän ja pörröisen,
harjaa sitä kosteana karkealla harjalla.
Kiinnitä aiemmin huovutetut huopapallot sammakon
päähän tehtyjen viiltojen sisään ompelulangalla. Kirjo
silmiin vielä pupillit ja sammakolle suu.
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