PUFFY FINE -TORKKUPEITTO
Malli Lankava, Anna Luomajärvi
Koko n. 115x150 cm
Lanka 1 kg vaaleaa harmaansinistä (500) Alize Puffy
Fine -lankaa (100 % polyesteri, 100 g = n. 14m).
Muuta 1 pyykkipoika silmukkamerkiksi
Sormineulonta Pujottele silmukkalankaa sormin ohjeen mukaan. Työskentele pöydällä tai tee työ sylissä
kuten puikoilla neulottaessa. Työn oikea ja nurja puoli
ovat samanlaiset.
Työohje Avaa langan kaksi ensimmäistä silmukkalenkkiä suoraksi katkaisemalla lenkkejä koossa pitävät sidelangat silmukoiden välistä. Tee näin jokaisen kerän
ensimmäisille ja viimeisille kahdelle silmukalle. Se helpottaa lankojen yhdistämistä ja päättelyä. Yhdistä aina
uusi kerä edelliseen solmimalla avatut silmukat tiukalla
umpisolmulla yhteen (solmu jää lenkkien väliin).
Aloita näin: Laske langasta aloitusketjuksi 100 s (= silmukkalenkkiä), laita pyykkipoika merkiksi viimeisen
ja seuraavan s:n väliin (= 100. ja 101. s). Aseta lanka
eteesi niin, että aloitusketjun silmukat asettuvat ylöspäin
ja pidä laskemasi silmukat vasemmalla (avatut s:t jäävät vasemmalle). Vapauta lankaa kerältä reilusti ja jätä
se merkin oikealla puolella. Lähde sitten pujottamaan
kerältä tulevia silmukoita järjestyksessä, oikealta vasemmalle.
1. krs: *Kierrä aloitusketjun silmukka puoli kierrosta eli 90 astetta oikealta vasemmalle ja pujota kerältä tuleva silmukka takakautta sen läpi, käännä seuraava s samoin mutta pujota kerältä tuleva s nyt etukautta sen läpi*, toista
*-* krs loppuun. Älä käännä työtä, vaan jatka vasemmalta oikealle.
2. krs: *Kierrä silmukka oikealta vasemmalle ja pujota kerältä tuleva s etukautta sen läpi, käännä seuraava s samoin mutta pujota kerältä tuleva s takakautta sen läpi*, toista *-* krs loppuun.
Toista 1.-2. krs:ia kunnes lanka loppuu. Jätä loppuun 2 silmukkaa ja avaa ne. Palaa sitten kerroksen alkuun ja päättele s:t näin: Pujota 2. silmukka 1. silmukan läpi, 3. s 2.s:n läpi, 4. s 3.s:n läpi jne. Kun jäljellä on viimeinen s, pujota
avattu lanka sen läpi.
Päättele langat np:lle ja ompele ne muutamalla pistolla kiinni neulokseen, jotta ne eivät purkaudu käytössä.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus ja tarvittaessa käsinpesu 30 asteessa. Kuosittelu kosteana ja kuivaus tasaisella ilmavalla alustalla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

