VAUVAN KEVÄT-NUTTU
Malli Lankava, Mirjam Ahopelto
Koko 12-18 kk (neuleen ympärys: 50 cm, pituus:
30 cm, hihan sisäpituus: 17 cm).
Lanka 100 g minttua (19) Alize Baby Wool -lankaa (40 % villa, 40 % akryyli, 20 % bambu, 50 g =
n. 175 m).
Puikot suorat puikot nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Ainaoikeinneule Neulo kokoajan oikein.
Pintaneule Neulo tasona. Mallineule on jaollinen
4:llä+1 s.1. krs (op): oikein. 2. krs: 1 n, *neulo 3
n yhteen mutta älä pudota silmukkaa vasemmalta
puikolta, ota lk (= langankierto) puikolle, neulo sitten samat kolme silmukkaa vielä 3 o yhteen ja vapauta silmukat vasta nyt vasemmalta puikolta, 1
n*, toista *-* krs loppuun. 3. krs: oikein. 4. krs: 3 n,
*neulo 3 n yhteen mutta älä pudota silmukkaa vasemmalta puikolta, ota lk (= langankierto) puikolle, neulo puikolla olevat silmukat vielä 3 o yhteen
ja vapauta ne vasta nyt vasemmalta puikolta, 1 n*,
toista *-* ja neulo lopuksi vielä 2 n.
Tiheys 21 s ja 22 krs = 10 cm
Takakappale Luo 53 s ja neulo ainaoikeinneuletta 7 krs. Neulo pintaneuletta 18 cm ja aloita kädentiet. Päätä molemmista reunoista ensin 3 s ja sitten 2x 1 s joka 2. krs (= 5 s). Kun kappaleen korkeus on 28 cm päätä keskimmäiset 13 s pääntietä varten ja neulo krs loppuun. Neulo toinen puoli ensin. Päätä vielä pääntien reunasta 4 s. Kun
kappaleen korkeus on 30 cm, päätä s:t. Neulo toinen puoli vastaavasti.
Oikea etukappale Luo 30 s ja neulo ainaoikeaa 7 krs. Aloita pintaneule mutta jatka krs:n alussa 5 silmukalla ainaoikeaa (= etulista). Neulo kädentie kuten takakappaleella. Kun kappaleen korkeus on 22 cm tee etulistaan 1 napinläpi op:lla näin: kavenna 2 o yht., ota puikolle 2 lk (= langankiertoa) ja kavenna 2 o yhteen. Neulo langankierrot
seuraavalla krs:lla oikein. Päätä sitten op:lla krs:n alusta 8 s pääntietä varten. Päätä vielä pääntien reunasta 1x 3 s,
1x 2 s ja 1x1 s joka 2. krs. Kun kappaleen korkeus on 30 cm, päätä olan s:t. Neulo vasen etukpl peilikuvaksi.
Hihat Luo 33 s ja neulo ainaoikeaa 7 krs. Neulo pintaneuletta ja lisää molemmissa reunoissa 6x 1 s 2 cm välein.
Kun hihan pituus on 17 cm, aloita kavennukset. Kavenna molemmissa reunoissa 1x 3 s ja sitten 2x 2 s ja 2x 1 s joka 2. krs. Päätä s:t kun hihan pituus on 26 cm.
Viimeistely Yhdistä olkasaumat. Poimi päänteiden s:t puikolle, neulo ainaoikeaa 5 krs ja päätä s:t. Ompele hihat
kädenteille, sivusaumat, hihojen saumat ja nappi.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

