NEULERANNEKKEET
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko S-M-L
Lanka n. 30-30-35 g keltaista (14), 20-20-25 g siniharmaata (203), 15-15-20 g mustaa (60) ja 5-510 g luonnonvalkoista (01) Alize Cashmira -lankaa
(100 % villa, n. 100 g = n. 300 m).
Muuta kanavaneula.
Puikot sukkapuikot 2,5 ja 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena koko ajan
oikein.
Pintaneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Tiheys 30 s ja 48 krs pintaneuletta = 10 cm.
Huom: laske s:t pintaneuleen 8. krs:lta.
Työohje Rannekkeet neulotaan kämmenestä ranteeseen. Keltainen kämmenosa on sileää neuletta.
Monivärinen ranneosa on jättösilmukkaneulosta,
jonka silmukkaluku vuoroin puolittuu ja tuplaantuu.
Valkoiset pisteet ommellaan tikkipistoin valmiin
neuleen siniharmaisiin raitoihin.
Luo keltaisella langalla ohuemmalle puikolle 4848-50 s ja jaa ne neljälle puikolle. Neulo 1 krs nurin
ja 13 krs oikein. Tee peukalonaukko näin: Luo silmuillen 4. puikon loppuun 7-7-8 s, ota 5. puikko ja
luo sille 7-7-8 s (= 14-14-16 s).
Neulo seuraava krs näin: Neulo 1. puikon s:t 5.
puikon jatkoksi ja laita krs:n vaihtumismerkki luotujen s:oiden perään, neulo oikein peukaloon saakka
ja neulo peukalos:t nurin.
Neulo sileää neuletta 3-5-5 krs ja aloita sitten peukalokiilan kavennukset.
1. krs: tee ylivetokavennus (= nosta 1 s o neulomatta eli vie puikko s:aan
vasemmalta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli), neulo o kunnes 4. puikolla on jäljellä 9-9-10 s, kavenna 2 o yht., 1414-16 o.
2. krs: neulo oikein. Toista 1.-2. krs:ia vielä 4-3-4 kertaa. Työssä on nyt 52-54-56 s. Neulo vielä 0-2-2 krs oikein ja 1
krs nurin. Vaihda musta lanka ja neulo 1 krs oikein. Vaihda paksummat puikot ja
kavenna seuraavalla krs:lla kaikilla s:oilla 2 o yht. = 26-27-28 s.
Vaihda siniharmaa lanka ja aloita pintaneule.
1. krs: *nosta 1 s nurin neulomatta (= lanka takana, vie puikko s:aan oikealta), lisää 1 s (= vie puikko s:oiden välisen langan alta nurjalle, ota lanka puikolle ja tuo eteen)*, toista *-* krs loppuun = 52-54-56 s.
Huom: jokainen puikko päättyy lisäykseen.
2. krs: *nosta 1 s n neulomatta, 1 o*, toista *-* krs loppuun.
3. krs: *1 o, nosta 1 s n neulomatta*, toista *-* krs loppuun.
4. krs: kuten 3. krs.
5. krs: kavenna kaikilla s:oilla 2 s kiertäen eli takareunoistaan o yht. (= vie puikko oikealta ensin 1. ja sitten 2. s:n
läpi ja neulo ne oikein yhteen) = 26-27-28 s.
6. krs: neulo oikein. Vaihda keltainen lanka.
7. krs: *lisää 1 s (kuten 1. krs:lla), nosta 1 s n neulomatta*, toista *-* krs loppuun = 52-54-56 s.
Huom. jokainen puikko alkaa lisäyksellä.
8. krs: *1 o, nosta 1 s n neulomatta*, toista *-* krs loppuun. Vaihda musta lanka.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

9. krs: *nosta 1 s n neulomatta, 1 o*, toista *-* krs loppuun.
10. krs: kuten 9. krs.
11. krs: nosta krs:n 1. s n neulomatta, *kavenna 2 o yht. kunnes puikolla on 1 s ja siirrä tämä viimeinen s seuraavalle puikolle*, toista *-* vielä 3 kertaa. Kavenna 1. puikon alussa 2 o yht. ja siirrä uusi s takaisin 1. puikolle eli krs:n
alkuun = 26-27-28 s. Kerros on nyt valmis.
12. krs: neulo oikein. Vaihda siniharmaa lanka. Toista 1.-12. krs:ia vielä 4 kertaa. Neulo sitten 1.-8. krs:t. Vaihda
ohuemmat puikot ja neulo *1 krs oikein, 1 krs nurin*, toista *-* vielä kerran ja päätä s:t.
Viimeistely Päättele langanpäät. Höyrytä rannekkeet runsaalla höyryllä kannattelemalla rautaa neuleen päällä.
Ompele valkoisella langalla 2-kertainen tikkipisto-ommel siniharmaiden raitojen reikiin (kts. kuva).
Päättele langat.
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