SORMINEULOTTU HUPPUHUIVI
Malli Lankava, Mirka Korpela
Lanka 500 g terraa (179) Alize Puffy -lankaa (100 % polyesteri 100 g = n. 9 m).
Muuta ompelulankaa ja silmäneula
Työohje Avaa langan ensimmäinen silmukkalenkki suoraksi
katkaisemalla sitä koossa pitävä sidelanka silmukan välistä.
Tee näin jokaisen kerän ensimmäiselle ja viimeiselle silmukalle. Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä. Yhdistä aina uusi kerä edelliseen solmimalla avatut silmukat tiukalla umpisolmulla yhteen niin, että solmu jää silmukoiden
väliin.
Huppu: Laske langasta aloitusketjuksi 40 s. Pidä ketju vasemmalla ja aloita neulominen oikealta vasemmalle.
1. krs: Pujota kerältä tulevat s:t järjestyksessä, aina takakautta aloitusketjun silmukoiden läpi. Älä käännä työtä vaan
jatka vasemmalta oikealle.
2. krs: Neulo 1 o (= pujota kerältä tuleva s työssä olevan s:n
läpi), *risti seuraavat 2 s keskenään niin, että oikealla oleva
tulee vasemman päälle ja pujota kerältä tulevat 2 s järjestyksessä (takakautta) niiden läpi*, toista *-* ja neulo krs:n viimeinen s 1 o. Toista 1.-2. krs:ia vielä 4 kertaa = 10 krs. Aloita
sitten kavennukset.
11. krs: Neulo 19 o, kavenna 2 s yhteen (= laita 2 seuraavaa
silmukkaa päällekkäin ja pujota kerältä tuleva s niiden läpi)
19 o.
12. krs: 1 o, *risti seuraavat 2 s keskenään niin, että oikealla
oleva tulee vasemman päälle ja pujota kerältä tulevat s:t niiden läpi* toista *-* vielä 7 kertaa, 1 o, kavenna seuraavat 3 s
yhteen (= laita s:t niin, että keskimmäinen tulee päälle ja pujota kerältä tuleva s niiden läpi), neulo 1 o, toista *-* vielä 7
kertaa, 1 o.
13. krs: Neulo 17 o, kavenna 3 s yht., 17 o. Jatka mallineuletta ja toista tällaiset kavennukset kaikilla kerroksilla vielä 3
kertaa = 29 s. Taita tämän jälkeen kappale keskeltä kahtia ja
päättele vastakkaiset avoimet s:t. Aloita krs:n keskimmäisellä s:lla näin: pujota vasemmalla oleva s keskimmäisen läpi,
oikealla oleva tämän läpi ja vasemmalla oleva taas sen läpi
jne. Kun jäljellä on 1 s, katkaise lanka muutaman s:n päästä,
avaa s:t ja pujota suoristettu lanka s:n läpi. Päättelysauma
jää hupun takasaumaksi ja aloitusreuna hupun etureunaksi.
Huivi: Aloita uudella kerällä näin: Laske langasta ensin aloitusketjuksi 50 s, pidä ketju vasemmalla, neulo hupun alareunasta 32 s (= 1 s joka kerrokselta) ja laske kerältä tulevasta
langasta taas 50 s hupun oikealle puolelle = 132 s.
1. krs: Neulo 132 o eli pujota kerältä tulevat s:t järjestyksessä takakautta kaikkien s:oiden läpi. Älä käännä työtä vaan jatka vasemmalta oikealle.
2. krs: 1 o, *risti seuraavat 2 s keskenään niin, että oikealla oleva tulee vasemman päälle ja pujota kerältä tulevat
s:t niiden läpi*, toista *-* ja neulo viimeinen s 1 o. Toista 1.-2. krs:ia vielä 3 kertaa ja neulo lopuksi 1. krs. Katkaise
lanka muutaman silmukan päästä ja avaa s:t. Päätä s:t oikealta vasemmalle näin: pujota s:t järjestyksessä toistensa läpi (= 2. s 1. läpi, 3. s 2. läpi jne.), kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 1 s. Pujota suoristettu lanka viimeisen s:n läpi ja päättele se nurjalle.
Viimeistely Ompele langanpäät muutamilla pistolla kiinni neulokseen, jolloin ne eivät purkaudu käytössä.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu ja kuivaus tasaisella ilmavalla alustalla. Ei rumpukuivausta.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

