SORMINEULOTTU HUIVI JA PANTA
Malli Lankava, Mirjam Ahopelto
Koko huivi n. 18x230 cm, panta n. 11x55 cm
Lanka huiviin 200 g ja pantaan 40 g vaaleaa kermaa
(62) Alize Puffy-lankaa (100 % polyesteri, 100 g = n. 9,5
m).
Muuta valkoista ompelulankaa ja silmäneula.
Ainaoikeinneule Neulo sormin ohjeen mukaan.
Työohje Avaa aluksi langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä. Tee näin myös kerän lopussa ja
seuraavan alussa. Se helpottaa lankojen yhdistämistä
ja päättelyä.
HUIVI
Laske langasta aloitusketjuksi 10 s. Pidä ketju vasemmalla ja aloita neulominen oikealta vasemmalle.
1. krs: Pujota kerältä tuleva 1. silmukka takakautta aloitusketjun viimeisen eli 10. s:n läpi, neulo ketjun loput 9
s samoin ja käännä työ. Tarkkaile samalla, että kerältä
tulevat silmukat eivät kierry.
2. krs: Pujota kerältä tulevat s:t järjestyksessä neulottujen s:oiden läpi taas oikealta vasemmalle ja käännä työ.
Toista 2. krs:sta kunnes huivin korkeus on n. 230 cm. katkaise lanka 1 s:n päästä ja avaa se suoraksi. Päätä sitten
avoimet 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.
PANTA
Laske langasta aloitusketjuksi 7 s. Pidä ketju vasemmalla ja aloita neulominen oikealta vasemmalle.
1. krs: Pujota kerältä tuleva 1. silmukka takakautta aloitusketjun viimeisen eli 7. s:n läpi, neulo ketjun loput 6 s samoin ja käännä työ. Tarkkaile samalla, että kerältä tulevat silmukat eivät kierry.
2. krs: Pujota kerältä tulevat s:t järjestyksessä neulottujen s:oiden läpi taas oikealta vasemmalle ja käännä työ.
Toista 2. krs:sta kunnes kappaleen korkeus on n. 54 cm tai pään ympärysmittaan sopiva. Katkaise sitten lanka 4-5
s:n päästä ja avaa silmukkalenkit suoriksi. Päätä avoimet s:t näin: pujota 2. s 1. läpi, 3. s 2. läpi, 4. s 3. läpi jne. Pujota avattu lanka viimeisen s:n läpi ja ompele aloitus ja lopetusreunat vuoropistoin yhteen pujottelemalla avattua
lankaa vastakkaisten silmukkareunojen läpi. Voit käyttää ompeluun myös isosilmäistä kanavaneulaa, ryijyneulaa tai
kinnasneulaa.
Virkkaa vielä pannan eteen ketjusilmukkalenkki näin: Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi, pujota kerältä tuleva 2. s 1. s:n läpi, 3. s 2. läpi, 4. s 3. läpi jne. kunnes ketjussa on 5 s. Katkaise sitten lanka yhden s:n
päästä, avaa silmukkalenkki suoraksi ja pujota lanka avoimen s:n läpi. Solmi tämä ketju umpisolmulla pannan päättelyreunan päälle. Päättele langat ja ompele silmukkalenkki paikoilleen.
Viimeistely Päättele langat silmukoiden sisään ja ompele ne vielä muutamilla pistolla kiinni neulokseen, jolloin ne
eivät purkaudu käytössä.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu ja kuivaus tasaisella ilmavalla alustalla. Ei rumpukuivausta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

