
 
 

 

 

 
Domino-tossut  
 
Malli: Lappajärven Värjäämö, Pia Heilä 
Koko: 37/39 - 40/42 
Lanka: 230(310) g roosaa (5) tai harmaata (10)  
Mini-Ella -ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla,  
20 % synteettiset kuidut, 1 kg = n. 497 m). 
Puikot: 60 cm pyöröpuikko nro 5,5 tai käsialan 
mukaan 
Muuta: virkkuukoukku 4,5 mm, kuteen väristä 
 ompelulankaa ja silmäneulan 
Ainaoikeinneule: Neulo tasona koko ajan oikein.  
Nosta aina krs:n 1. s o neulomatta  
(= vie puikko s:aan vasemmalta). 
Tiheys: Dominopalan koko on n. 9x9(10x10) cm.  
Tarkista tiheys vertaamalla mittoja dominopalaasi. 
 
 
 
 
 
Työohje: Tossut neulotaan kärjestä kantapäähän. Tossussa on 5 neliön muotoista ja 1 kolmion muotoinen dominopala. 
Neulo tossu kahdelta kerältä ohjeen mukaan, jotta työhön jää mahdollisimman vähän pääteltävää. Neulos saa olla 
napakkaa. Näin tossuista tulee ryhdikkäät ja palojen rajakohdista siistit. 
1. DOMINOPALA: Luo neuloen 23(25) s näin: tee aloitussilmukka vasemman puikon alkuun, *neulo 1 o ja siirrä 
silmukka vasemmalle puikolle*, toista *-* kunnes puikolla on 23(25) s. 1. krs (np): 22(24) o, 1 n. 2. krs (op): Merkitse 
keskimmäinen s. Nosta 1. s o neulomatta (= vie puikko s:aan vasemmalta), neulo oikein kunnes merkin edessä on 1 s, 
kavenna 3 o yht. (= nosta 2 s o neulomatta eli vie puikko ensin 2. ja sitten 1. s:n läpi, 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli), 
neulo loput s:t oikein mutta viimeinen s nurin. 3. krs: Nosta 1. s, neulo loput s:t oikein mutta viimeinen s nurin. Toista 
2.-3. krs:ia kunnes jäljellä on 3 s ja kavenna ne op:lla 3 o yht. Puikolle jää kärkisilmukka. Älä katkaise lankaa vaan venytä 
s ja pujota kerä sen läpi. Älä kiristä s:aa, koska se avataan myöhemmin. Jätä tämä kerä odottamaan ja jatka toisella 
kerällä. 
2. DOMINOPALA: Käännä 1. palan kärkisilmukka alaspäin (kuva 1). Poimi palan luomiskrs:sta 23(25) s virkkauskoukun 
ja puikon avulla. Aloita tähdellä merkitystä kohdasta ja poimi s:t aina kahden reunalenkin läpi. Käytä koukkua apuna 
kulmissa ja siirrä s:t aina puikolle. Tee näin: Vie koukku läpi kulmasta (kuva 2), vedä lanka op:lle ja siirrä s puikolle. 
Poimi sitten puikolla 10(11) s (vie puikko reunas:n läpi, ota lanka puikolle ja tuo op:lle = 1 s). Puikolla on nyt 11(12 s). 
Poimi seuraava s palan kulmasta koukun avulla (kuva 3) ja siirrä se puikolle, poimi puikolla palan toisesta sivusta taas 
10(11) s ja kulmasta 1 s koukun avulla = 23(25) s. Neulo kuten 1. pala ja jätä kärkisilmukka puikolle odottamaan. Tossun 
kärki on nyt valmis. Jatka samalla kerällä 3. pala. 
3. DOMINOPALA: Poimi puikolla olevan kärkisilmukan jatkoksi, palan vasemmasta sivusta 10(11) s, poimi koukulla 1 s 
palojen rajalta, poimi puikolla 10(11) s viereisen palan oikeasta sivusta (kuva 4, tähti) ja lopuksi koukulla 1 s 
kärkisilmukan alla oleva s:n läpi (kuva 4, nuoli) = 23(25) s. Neulo kuten 1. pala, katkaise lanka ja vedä kärkisilmukan läpi. 
Pala asettuu jalkaterän sivulle. 
4. DOMINOPALA: Neulo pala odottamassa olevalta kerältä: avaa kärkisilmukka, pujota kerä sen läpi ja siirrä s puikolle. 
Poimi jatkoksi 22(24) s, neulo kuten 1. pala ja jätä kärkisilmukka puikolle odottamaan. Pala asettuu jalkaterän toiselle 
sivulle. Jatka samalla kerällä 5. pala.  
5. DOMINOPALA: Poimi puikolla olevan s:n jatkoksi 21(23) s, avaa kärkisilmukka ja siirrä se puikolle = 23(25) s. Neulo 
kuten 1. pala, katkaise lanka ja vedä kärkis:n läpi. Pala asettuu kantapään alle (kuva 5). 
6. DOMINOPALA: Pala on kolmion muotoinen ja asettuu kantapään taakse. Neulo se näin: Käännä 5. pala itseesi päin, 
kärkisilmukka ylöspäin (kuva 5). Poimi koukulla 1 s tähdellä merkitystä kulmasta, poimi puikolla 10(11) s, avaa 
kärkisilmukka ja siirrä se puikolle, poimi puikolla 10(11) s ja vielä koukun avulla 1 s = 23(25) s. Neulo 1.-3. krs:t kuten 1. 
palassa. 4. krs (op): Nosta 1. s, kavenna 2 n yht., neulo kunnes merkin edessä on 1 s, kavenna 3 o yht., neulo kunnes 
jäljellä on 3 s, 2 n yht., 1 n. 5. krs: Nosta 1. s, neulo oikein mutta viimeinen s nurin. Toista 4.-5. krs:ia kunnes jäljellä on 
5(7) s ja olet viimeksi neulonut np:n krs:n. Neulo pala loppuun näin: Op: Nosta 1. s, 0(1) o, 3 o yht., 0(1) o, 1 n. Np: Nosta 
1. s, 1(3) o, 1 n. Koko 37/39 (op): 3 o yht. Jätä kärkisilmukka ja lanka odottamaan. Koko 40/42 (op): Nosta 1. s, 3 o yht., 
1 n. Np: Nosta 1. s, 1 o, 1 n. Op: 3 o yht. Jätä kärkisilmukka ja lanka odottamaan. 
TOSSUN SUU: Poimi puikolla olevan s:n jatkoksi tossun sivusta 18(20) s, keskeltä edestä 1 s (merkitse tämä s) ja 
toiselta sivulta 18(20) s = 38(42) s. Pyöröpuikko on tälle s-määrälle liian pitkä, joten vedä puikon siimaa silmukoiden 
välistä ulos tai vaihda sukkapuikot. 1. krs: Nurin. 2. krs: 1 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s o neulomatta, 1 o, 
vedä nostettu s neulotun yli), 4(5) o, 2 o yht., neulo kunnes merkin edessä on 1 s, 3 o yht., neulo kunnes jäljellä on 8(9) 
s, tee yvk, 4(5) o, 2 o yht. = 32(36) s. 3.-4. krs: Oikein. 5. krs: Neulo oikein mutta kavenna merkin kohdalla 3 o yht. = 



 
 
30(34) s. 6.-7. krs: Oikein. 8. krs: Nurin. Päätä s:t. Päättele langat ja ompele ne muutamin pistoin neulokseen. 
Lanka- ja ohjetiedustelut: Lappajärven Värjäämö Oy, 040-838 5449, www.filona.fi 
 
kuva 1: 1. dominopala 
kuvat 2 ja 3: silmukan poimiminen koukun avulla 
kuva 4: silmukan poimiminen koukun avulla kärkisilmukan alapuolelta 
kuva 5: tossun pohja 
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