SORMINEULEPONTSO
Malli Alize
Koko yksi koko
Lanka 800 g violettia (111) Alize Puffy-lankaa (100 %
polyesteri, 100 g = n. 9 m).
Muuta 4 silmukkamerkkiä, ompelulankaa ja silmäneula.
Sileä neule kierretyillä silmukoilla Kierrä työssä oleva silmukka oikealta vasemmalle ja pujota kerältä tuleva silmukka sen läpi.
Työohje Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi langaksi katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä. Tee näin myös aina kerän lopussa
ja seuraavan kerän alussa. Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä.
Aloita työ näin: Laske langasta aloitusketjuksi 32 s ja
yhdistä ketju renkaaksi näin: solmi avattu lanka umpisolmulla ketjun ensimmäisen ja viimeisen s:n väliin.
Merkitse solmu kerroksen vaihtumiskohdaksi ja kappaleen takaosan keskikohdaksi.
Aloita neulominen kauluksesta kierretyillä silmukoilla.
1. krs: Kierrä aloitusrenkaan 1. s kierteelle, oikealta vasemmalle ja pujota sitten kerältä tuleva s takakautta sen
läpi. Neulo loput s:t samoin ja nosta kutakin silmukkaa
aina kevyesti ylöspäin. Tarkkaile myös, että kerältä tulevat lanka ei kierry. Toista 1. krs:sta kunnes kauluksen
korkeus on n. 30 cm. Kiepauta tämän jälkeen kauluksen
np työn oikeaksi puoleksi. Näin valmiin pontson taitetusta kauluksesta kääntyy neuloksen op päälle. Aloita alaosan neulominen ja tee samalla 2 s:n lisäykset kappaleen edessä, takana ja sivuilla.
2. krs: Kierrä 1. s kierteelle, oikealta vasemmalle ja pujota 3 kerältä tulevaa silmukkaa sen läpi (= 2 s:n lisäys), pujota seuraavat kerältä tulevat 6 s yksitellen ja lisää 2 s joka 8. silmukaan. Työssä on nyt 4 lisäyskohtaa: keskellä takana ja edessä sekä molemmilla olkapäillä. Merkitse nämä lisäyskohdat. Toista lisäykset samoissa kohdissa
kaikilla kerroksilla vielä 1(2)4 kertaa ja tee ne aina edellisen lisäyksen keskimmäiseen silmukkaan. Jatka sitten lisäyksiä kaikilla kerroksilla vain edessä ja takana yht. 20 kertaa. Katkaise lanka lopuksi 3 s:n päästä ja avaa silmukkalenkit kuten alussa. Päätä s:t näin: pujota 2. s 1. läpi, 3. s 2. läpi, 4. s 3. läpi jne. Pujota lopuksi avattu lanka viimeisen s:n läpi ja päätä se silmukkaa jäljitellen näin: pujota lanka 1. päätellyn s:n molempien silmukkareunojen läpi ja
siitä takaisin viimeisen s:n läpi.
Viimeistely Päättele langat nurjalle ja ompele ne vielä muutamilla pistoilla kiinni neulokseen, jolloin ne eivät
purkaudu käytössä. Ompele tai solmi kauluksen sisäpuolen alareunaan ripustinlenkki takaosan merkiksi.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu ja kuivaus tasaisella ilmavalla alustalla. Ei rumpukuivausta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

