SORMINEULOTTU HUPPULIIVI
Malli Lankava, Mirka Korpela
Koko M (L)
Lanka 700 (800) g vaaleanruskeaa (530) Alize Puffy
-lankaa (100 % polyesteri, 100 g = n. 9,5 m).
Muuta 2 pyykkipoikaa, silmukkamerkeiksi, ompelulankaa ja silmäneula.
Ainaoikeinneule Neulo sormin ohjeen mukaan.
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 uusi kerä edelliseen solmimalla avatut silmukat tiukalla umpisolmulla yhteen niin, että
solmu jää silmukoiden väliin. Aloita työ. Laske langasta
aloitusketjuksi 60 (68) s, laita pyykkipoika merkiksi viimeisen ja seuraavan s:n väliin. Aseta lanka eteesi niin,
että aloitusketjun silmukat asettuvat ylöspäin ja pidä laskemasi silmukat vasemmalla (avattu s jää vasemmalle).
Vapauta lankaa kerältä reilusti ja jätä se merkin oikealla
puolella. Lähde sitten pujottamaan kerältä tulevia silmukoita järjestyksessä, oikealta vasemmalle. Älä käännä
työtä vaan neulo s:t joka 2. krs:lla vasemmalta oikealle.
1. krs: Pujota kerältä tulevat s:t yksitellen, takakautta
aloitusketjun silmukoiden läpi.
2. krs: Pujota kerältä tulevat s:t etukautta edellisen
krs:n silmukoiden läpi. Toista 1.-2. krs:ia kunnes työssä on 30 krs. Jaa sitten työ kolmeen osaan: 15(19)+30
(30)+15(19) s (= oikea etu, taka, vasen etu) ja laita
pyykkipojat merkeiksi silmukkaryhmien väliin.
Jatka neulomalla oikea etukappale ja aloita samalla kädentien kavennukset.
1. krs: Neulo 13(17) s, kavenna 2 s yhteen (= laita 2 viimeistä silmukkaa päällekkäin niin, että reunimmainen tulee
päälle ja pujota kerältä tuleva s niiden läpi) = 14(18) s.
2. krs: Neulo 14(18) s.
3. krs: Neulo 12(16) s ja kavenna 2 s = 13(17) s.
4.-10. krs: Neulo 13(17) s. Jätä silmukat ja lanka odottamaan.
Ota uusi kerä ja neulo vasen etukpl oikean peilikuvaksi. Aloita kädentien reunasta. Katkaise lopuksi lanka ja jätä s:t
odottamaan.
Takakappale: 1. krs: Kavenna 2 s yhteen (= laita 1. s 2. s:n päälle ja pujota kerältä tuleva s niiden läpi), neulo 26 s
ja kavenna 2 viimeistä s:aa kuten etukappaleen 1. krs:lla (reunimmainen s päälle) = 28 s.
2. krs: Neulo 28 s.
3. krs: Kavenna taas krs:n alussa ja lopussa kuten 1. krs:lla = 26 s.
4.-10. krs: Neulo 26 s. Katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan.
Taita etukpl takakappaleen päälle op:t vastakkain ja päättele kädenteiden puolelta 7 s olkapäitä varten näin: Ota
kappaleiden vastakkaiset s:t ja pujota seuraavat vastakkaiset s:t niiden läpi, *ota taas seuraavat vatakkaiset s:t
ja pujota ne edellisten läpi*, toista *-* ja jätä viimeinen silmukkapari odottamaan. Jäljellä on nyt 28(36) s (oikean
etukpl:n 6(10) s, olan silmukkapari eli 2 s, takakpl:n 12 s, toisen olan 2 s ja vasemman etukpl:n 6(10) s.
Huppu: Ota etukpl:n reunasta odottamassa oleva lanka ja neulo 28(36) s:lla 15 krs:ta Taita huppu kahtia op:t vastakkain ja päättele s:t kuten olalla. Aloita päättely hupun taitteelta ja etene kohti etureunaa. Ota lopuksi kerältä seuraavat 2 s, katkaise lanka ja avaa molemmat s:t suoraksi langaksi katkaisemalla sidelangat silmukoiden keskeltä.
Pujota lanka sitten viimeisen silmukkaparin läpi ja päättele se nurjalle.
Viimeistely Ompele langanpäät vielä muutamilla pistoilla kiinni neulokseen, jolloin ne eivät purkaudu käytössä.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu ja kuivaus tasaisella ilmavalla alustalla. Ei rumpukuivausta.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

