UNEEK-KOLMIOHUIVI
Malli Lankava, Anna Luomajärvi
Koko 192x85 cm
Lanka 200 g kirjavaa (3003) Urth Uneek Fingering -lankaa (100 %
merinovilla, 100 g = 400m), 100 g mustaa (Thuja 2224) Urth Harvest Fingering -lankaa (100 % merinovilla, 100 g = 400 m).
Puikot 80-100 cm pyöröpuikko 4 mm tai käsialan mukaan.
Muuta yksi silmukkamerkki.
Tiheys 22 s = 10 cm
Ainaoikeinneule Neulo kokoajan oikein ja tee lisäykset ohjeen
mukaan.
Pitsineule Neulo ohjeen mukaan.
Työohje Neulo huivi yläreunan keskeltä kohti alareunaa. Luo kirjavalla Uneek Fingering -langalla 5 s. Aloita ainaoikeinneule.
1. krs: *1 o, lisää 1 s (= neulo sama silmukka etu- ja takareunastaan oikein)*, toista *-* vielä kerran, 1 o = 7 s. Merkitse keskimmäinen silmukka huivin keskikohdaksi ja siirrä merkkiä työn edetessä.
2. krs: 1 o, lisää 1 s kahteen seuraavaan silmukkaan (= neulo molemmat s:t etu- ja takareunoistaan oikein = 4 s), 1 o (= keskimmäinen s), lisää 1 s kahteen seuraavaan s:aan, 1 o = 11 s. Lisää
tämän jälkeen silmukoita vain joka 2. krs:lla. Tee lisäykset aina
molemmissa reunoissa yhden silmukan sisällä ja keskimerkin molemmilla puolilla.
3. krs: Neulo oikein.
4. krs: 1 o, lisää 1 s, neulo kunnes silmukkamerkin edessä on 1
s, lisää 1 s, neulo 1 o (= keskimmäinen s), lisää 1 s, neulo kunnes
jäljellä on 2 s, lisää 1 s, 1 o. Toista 3.-4. krs:ia, kunnes työssä on
227 s (113 keskimmäisen s:n molemmilla puolilla). Neulo vielä 3.
krs mustalla Harvest Fingerin -langalla.
Aloita sitten ensimmäinen pitsineuleraita ja lisää samalla silmukoita joka 2. krs:lla.
1. krs: 1 o, lisää 1 s, *2 o yhteen, lk (= langankierto)*, toista *-*,
kunnes silmukkamerkin edessä on 1 s, lisää 1 s, 1 o, lisää 1 s, *2
o yhteen, lk*, toista *-* kunnes jäljellä on 2 s, lisää 1 s, 1 o.
2. krs: 3 o, *2 o yhteen, lk*, toista *-* kunnes silmukkamerkin
edessä on 2 s, neulo 3 o, *2 o yhteen, lk*, toista *-*, kunnes jäljellä 3 s, 3 o.
3. krs: 1 o, lisää 1 s, 1 o, *2 o yht., lk*, toista *-* kunnes silmukkamerkin edessä on 2 s, 1 o, lisää 1 s, 1 o, lisää 1 s, 1 o, *2 o yht.,
lk*, toista *-* kunnes jäljellä on 3 s, 1 o, lisää 1 s, 1 o.
4. krs: 2 o, *2 o yht., lk*, toista *-*, kunnes silmukkamerkin edessä
on 1 s, neulo 3 o, *2 o yht., lk*, toista *-*, kunnes jäljellä on 2 s, 2
o. Toista 1.-4. krs:ia vielä 2 kertaa ja neulo lopuksi 1.-3. krs:t.
Neulo kirjavalla langalla ainaoikeinneuletta toistamalla 3.-4. krs:ia
kunnes puikolla on 383 s. Neulo lopuksi 3. krs mustalla. Neulo sitten pitsineuleraita kuten edellä.
Neulo taas kirjavalla langalla ainaoikeinneuletta kunnes puikolla
on 499 s. Neulo lopuksi 3. krs mustalla.
Neulo lopuksi pitsineuleraita toistamalla 1.-4. krs:ia 4 kertaa. Neulo vielä 1. krs ja päätä s:t.
Viimeistely Päättele langat. Neulaa ja kostuta huivi muotoonsa tasaiselle alustalle ja anna kuivua.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

