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7 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.57 veljestä 150g Raita, Polkka, Punatulkku, Kyyhkynen yms. Puikot 3.5

Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta Luo 56 silmukkaa eli 14 silmukkaa puikolle. Neulo 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta 

suljettuna neuleena 60 kerrosta.suljettuna neuleena 60 kerrosta.suljettuna neuleena 60 kerrosta.suljettuna neuleena 60 kerrosta.suljettuna neuleena 60 kerrosta.suljettuna neuleena 60 kerrosta.suljettuna neuleena 60 kerrosta.suljettuna neuleena 60 kerrosta.

Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.Neulo 7 kerrosta oikeata eli sileätä neulosta.

Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.Neulo kantalappu I ja IV puikkojen silmukoilla, jätä muut silmukat odottamaan.

Neulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nostaNeulo oikeata neulosta 28 silmukkaa I puikon silmukat IV puikolle. Käännä työ ja nosta

1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 1. s neulomatta, neulo muut silmukat nurin. Käännä työ ja *nosta 1. s neulomatta, 

1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.1 s oikein* toista kerros loppuun. Tee näin 19,5 kerrosta.

Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.Jaa kantalapun silmukat kolmelle puikolle. Kudo 9 silmukkaa I puikolle.

Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. Kudo 9 silmukkaa II puikolle. Nosta silmukka kutomatta. Kudo silmukka oikein. 

Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.Nosta silmukka yli. Jätä 8 silmukkaa III puikolle. Käännä työ.

Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.Nosta silmukka kutomatta. Neulo 8 silmukkaa nurin. Kudo 2 silmukkaa yhteen nurin.

Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.Käännä työ. Puikoilla on 8-10-8 silmukkaa.

Jatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoiltaJatka samalla tavalla, että keskimmäisellä puikolla säilyy 10 silmukkaa ja reunoilta

vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.vähenee. Puikoilla on 7-10-7 silmukkaa.

Puikoilla on 6-10-6 silmukkaa.Puikoilla on 6-10-6 silmukkaa.Puikoilla on 6-10-6 silmukkaa.Puikoilla on 6-10-6 silmukkaa.Puikoilla on 6-10-6 silmukkaa.Puikoilla on 6-10-6 silmukkaa.Puikoilla on 6-10-6 silmukkaa.

Puikoilla on 5-10-5 silmukkaa.Puikoilla on 5-10-5 silmukkaa.Puikoilla on 5-10-5 silmukkaa.Puikoilla on 5-10-5 silmukkaa.Puikoilla on 5-10-5 silmukkaa.Puikoilla on 5-10-5 silmukkaa.Puikoilla on 5-10-5 silmukkaa.

Puikoilla on 4-10-4 silmukkaa.Puikoilla on 4-10-4 silmukkaa.Puikoilla on 4-10-4 silmukkaa.Puikoilla on 4-10-4 silmukkaa.Puikoilla on 4-10-4 silmukkaa.Puikoilla on 4-10-4 silmukkaa.Puikoilla on 4-10-4 silmukkaa.

Puikoilla on 3-10-3 silmukkaa.Puikoilla on 3-10-3 silmukkaa.Puikoilla on 3-10-3 silmukkaa.Puikoilla on 3-10-3 silmukkaa.Puikoilla on 3-10-3 silmukkaa.Puikoilla on 3-10-3 silmukkaa.Puikoilla on 3-10-3 silmukkaa.

Puikoilla on 2-10-2 silmukkaa.Puikoilla on 2-10-2 silmukkaa.Puikoilla on 2-10-2 silmukkaa.Puikoilla on 2-10-2 silmukkaa.Puikoilla on 2-10-2 silmukkaa.Puikoilla on 2-10-2 silmukkaa.Puikoilla on 2-10-2 silmukkaa.

Puikoilla on 1-10-1 silmukkaa.Puikoilla on 1-10-1 silmukkaa.Puikoilla on 1-10-1 silmukkaa.Puikoilla on 1-10-1 silmukkaa.Puikoilla on 1-10-1 silmukkaa.Puikoilla on 1-10-1 silmukkaa.Puikoilla on 1-10-1 silmukkaa.

9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.9. krs:n jälkeen puikolla on 10 silmukkaa.

Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta Jaa silmukat kantalapulta kahdelle puikolle. Poimi kummallekin puikolle reunoilta 

15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.15 silmukkaa, jolloin I ja IV puikoilla on 20 silmukkaa.

Yksi kerros sileätä.Yksi kerros sileätä.Yksi kerros sileätä.Yksi kerros sileätä.Yksi kerros sileätä. 20+20+14+14s=68s.20+20+14+14s=68s.20+20+14+14s=68s.20+20+14+14s=68s.20+20+14+14s=68s.

I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.I puikon 2 viim. silmukkaa oikein yhteen.

IV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennusIV puikon 2 ensimmäistä silmukkaa ylivetokavennus 19+19+14+14s=66s.19+19+14+14s=66s.19+19+14+14s=66s.19+19+14+14s=66s.19+19+14+14s=66s.
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kärki

kärki-

kavennukset

1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä

KavennuksetKavennuksetKavennuksetKavennukset 18+18+14+14s=64s.18+18+14+14s=64s.18+18+14+14s=64s.18+18+14+14s=64s.18+18+14+14s=64s.

1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä

KavennuksetKavennuksetKavennuksetKavennukset 17+17+14+14s=62s.17+17+14+14s=62s.17+17+14+14s=62s.17+17+14+14s=62s.17+17+14+14s=62s.

1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä

KavennuksetKavennuksetKavennuksetKavennukset 16+16+14+14s=60s.16+16+14+14s=60s.16+16+14+14s=60s.16+16+14+14s=60s.16+16+14+14s=60s.

1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä

KavennuksetKavennuksetKavennuksetKavennukset 15+15+14+14s=58s.15+15+14+14s=58s.15+15+14+14s=58s.15+15+14+14s=58s.15+15+14+14s=58s.

1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä1. ja 2. välikerros sileätä

KavennuksetKavennuksetKavennuksetKavennukset 14+14+14+14s=56s.14+14+14+14s=56s.14+14+14+14s=56s.14+14+14+14s=56s.14+14+14+14s=56s.

Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.Neulo sileätä neulosta, kunnes pikkuvarvas peittyy. Tee 35 kerrosta.

I puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenI puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, II puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäen

III puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäenIII puikko 3s jäljellä 2s o yhteen 1s o, IV puikko 3s jäljellä 1s o 2s o ylivetäen

1. kavennukset1. kavennukset1. kavennukset1. kavennukset 13+13+13+13s=52s.13+13+13+13s=52s.13+13+13+13s=52s.13+13+13+13s=52s.13+13+13+13s=52s.

1. välikerros sileätä1. välikerros sileätä1. välikerros sileätä1. välikerros sileätä1. välikerros sileätä

2. kavennukset2. kavennukset2. kavennukset2. kavennukset 12+12+12+12s=48s.12+12+12+12s=48s.12+12+12+12s=48s.12+12+12+12s=48s.12+12+12+12s=48s.

2. välikerros sileätä2. välikerros sileätä2. välikerros sileätä2. välikerros sileätä2. välikerros sileätä

3. kavennukset3. kavennukset3. kavennukset3. kavennukset 11+11+11+11s=44s.11+11+11+11s=44s.11+11+11+11s=44s.11+11+11+11s=44s.11+11+11+11s=44s.

3. välikerros sileätä3. välikerros sileätä3. välikerros sileätä3. välikerros sileätä3. välikerros sileätä

4. kavennukset4. kavennukset4. kavennukset4. kavennukset 10+10+10+10s=40s.10+10+10+10s=40s.10+10+10+10s=40s.10+10+10+10s=40s.10+10+10+10s=40s.

4. välikerros sileätä4. välikerros sileätä4. välikerros sileätä4. välikerros sileätä4. välikerros sileätä

5. kavennukset5. kavennukset5. kavennukset5. kavennukset 9+9+9+9s=36s.9+9+9+9s=36s.9+9+9+9s=36s.9+9+9+9s=36s.

5. välikerros sileätä5. välikerros sileätä5. välikerros sileätä5. välikerros sileätä5. välikerros sileätä

6. kavennukset6. kavennukset6. kavennukset6. kavennukset 8+8+8+8s=32s.8+8+8+8s=32s.8+8+8+8s=32s.8+8+8+8s=32s.

6. välikerros sileätä6. välikerros sileätä6. välikerros sileätä6. välikerros sileätä6. välikerros sileätä

7. kavennukset7. kavennukset7. kavennukset7. kavennukset 7+7+7+7s=28s.7+7+7+7s=28s.7+7+7+7s=28s.7+7+7+7s=28s.

8. kavennukset8. kavennukset8. kavennukset8. kavennukset 6+6+6+6s=24s.6+6+6+6s=24s.6+6+6+6s=24s.6+6+6+6s=24s.

9. kavennukset9. kavennukset9. kavennukset9. kavennukset 5+5+5+5s=20s.5+5+5+5s=20s.5+5+5+5s=20s.5+5+5+5s=20s.

10. kavennukset10. kavennukset10. kavennukset10. kavennukset 4+4+4+4s=16s.4+4+4+4s=16s.4+4+4+4s=16s.4+4+4+4s=16s.

11. kavennukset11. kavennukset11. kavennukset11. kavennukset 3+3+3+3s=12s.3+3+3+3s=12s.3+3+3+3s=12s.3+3+3+3s=12s.

12. kavennukset12. kavennukset12. kavennukset12. kavennukset 2+2+2+2s=8s.2+2+2+2s=8s.2+2+2+2s=8s.2+2+2+2s=8s. Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.Vedä lanka silmukoiden läpi, päättele työ.


