HAMAHELMILAUKKU
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 25x14 cm
Lanka n. 40 g mustaa Lankava Oy:n 18-säikeistä
Liina-kalalankaa.
Muut tarvikkeet 700 kpl mustia Hamahelmiä (varaa helmiä
myös mallitilkkuun), 30 cm mustaa vuorisatiinia, 30 cm trikoopohjaista tukikangasta, 19,5x6 cm hihnasilmukalliset
kukkaronkehykset (Sinelli), valumatonta Scotch Universal
-geeliliimaa.
Puikot nro 3,5.
Virkkauskoukku nro 2.
Mallineule sileä neule tasona: op oikein, np nurin.
Nosta krs:n 1. silmukka aina neulomatta puikolle.
Neulo helmet aina työn op:lla joka toiseen silmukkaan mallipiirroksen mukaan.
Tiheys 10 cm = 18 s ja 26 krs.
Työohje Luo 39 s.
1. krs: nurin.
2. krs oikein.
3. krs: nurin.
4. krs: Aloita helmien neulominen mallipiirrosta seuraten. 4 o, *ota koukulle ensin 1
helmi ja sitten 1 s vasemmalta puikolta.
Vedä silmukka helmen läpi, siirrä silmukka
takaisin vasemmalle puikolle ja neulo se
oikein, 1 o*, toista *-* 16 kertaa, 3 o.
5. krs: nurin. Aloita lisäykset molemmissa
reunoissa: neulo 2 s o, lisää 1 s neulomalla edellisen krs:n s, 1 o. Neulo helmet. Lisää viimeisen helmen jälkeen 1 s
ja neulo loput 3 s o. Tee vastaavat lisäykset aina työn op:lla. Lopeta lisäykset, kun työssä on 51 s ja 7 helmikrs (22
helmeä krs:lla). Jatkossa työssä on 3 reunasilmukkaa. Neulo 10 helmikrs:sta, merkitse viimeisin krs (=laukun pohja). Neulo 1 krs nurin. Neulo tämän jälkeen peilikuvana 10 helmikrs (=yht. 27 helmikrs). Neulo 1 krs nurin. Aloita kavennukset ja tee ne aina työn op:lla: 2 o, ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta puikolle, 1 o, vedä nostettu s
neulotun yli). Neulo viimeisen helmen jälkeen 2 s o yht., 2 o. Jatka kavennuksia kunnes työssä on 33 helmikrs ja 39
s (16 helmeä krs:lla). Neulo loppuun 1 krs nurin ja 1 krs oikein. Päättele silmukat.
Helmien silittäminen Neulo ensin mallitilkku ja kokeile silittämistä. Ota huomioon, että pienessä tilkussa helmet litistyvät nopeasti. Isossa kappaleessa on tärkeää liikuttaa rautaa tasaisesti pitkin neuletta. Silitysalustaksi sopii neulekappaleen kokoinen, tasainen, kova alusta esim. puinen leikkuulauta. Suojaa alusta leivinpaperilla. Venyttele neuletta leveys- ja pituussuunnassa, jotta silmukat tasaantuvat. Neulaa kappale reunoista leivinpaperiin np ylöspäin.
Laita toinen paperi neuleen päälle ja silitä tasaisesti koko alueelta puuvillan säädöllä ilman höyryä, kunnes helmet
vähän sulavat ja litistyvät. Leivinpaperin läpi helmet kuultavat nyt neliskanttisina. Anna jäähtyä hetki, poista paperi
ja nuppineulat. Silitä vastaavasti op:lta. Toista silittämistä molemmilta puolilta kunnes helmet ovat litistyneet niin, että ne eivätkä enää pyöri silmukoissa.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Viimeistely Taita kappaleen np:t vastakkain merkityn krs:n kohdalta. Ompele sivut vuoropistoin taitteelta alkaen
ohennetulla kalalangalla. Tee saumat 1,5 s:n päähän reunasta. Päättele lanka. Vuorita kukkaro: Piirrä ja leikkaa
piirroksen mukainen vuorin kaava. Leikkaa kankaasta 2 ja tukikankaasta 1 vuorikappale (sis. 1 cm:n saumanvarat).
Silitä tukikangas toiseen palaan. Ompele 2 vuoripussia: Taita pala ja ompele sivusaumat taitteelta merkkiviivaan
asti. Käännä tukikankainen kappale oikein päin ja laita se op:t vastakkain toisen sisään. Neulaa reunat yhteen, jätä toiseen yläreunaan 10 cm:n kääntöaukko ja ompele pussit reunoistaan yhteen merkkiviivasta toiseen. Kavenna
yläkulmien saumanvaroja 0,5 cm. Käännä pussi (tukikankainen puoli uloimmaksi). Taita kääntöaukon saumanvarat
nurjalle. Tikkaa vuorin reunat 2 mm reunasta. Neulaa laukku vuorin päälle ja ompele reunat pienin pistoin yhteen
yläreunoista sekä sivuista kehyksen korkeuden verran (n. 5 cm yläkulmasta mitaten).
Kehyksen kiinnittäminen Kiinnitä ensin laukun toinen puoli. Laita kehyksen uraan hieman liimaa (liika liima tulee
ulos kehyksestä ja sotkee työn). Levitä liimaa ohuesti myös laukun yläreunaan ja sivureunoille kehyksen korkeuden
verran = n. 5 cm. Anna liiman kuivua pari minuuttia. Kiinnitä laukkuosa kehykseen: Työnnä ohuella, tylpällä veitsellä
laukun reuna aivan kehysuran pohjaan. Aloita sivuista edeten kehyksen saranapäästä yläkulmaan ja siitä pitkin yläreunaa. Poista kehyksestä levinnyt liima tässä vaiheessa, jolloin se vielä irtoaa helposti. Anna liimauksen kuivua 15
min ja kiinnitä toinen puoli vastaavasti. Anna kuivua useita tunteja.
Sanka Virkkaa laukkuun sanka. Jätä aloitusketjun päähän 50 cm lankaa sangan kiinnitystä varten. Virkkaa aloitusketjuun 8 kjs ja yhdistä renkaaksi ps:lla. Virkkaa piilosilmukoilla 30 cm tuppilo. Virkkaa viimeisellä krs:lla ps:t vain
joka toiseen edellisen krs:n silmukkaan. Katkaise lanka 50 cm:n päästä ja vedä se viimeisen s:n läpi. Ompele sanka kehyksen silmukoihin.
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