TURKOOSI PIPO JA TUUBI
Malli Lankava, Mirjam Ahopelto
Koko aikuisten koko, huivin leveys n. 30 cm ja ympärysmitta 120-130 cm
Lanka pipoon 90 g ja huiviin 100 g vedenvihreää
(164) Alize Angora Gold -lankaa (80 % akryyli, 10 %
mohair, 10 % villa, 100 g = n. 550 m) kaksinkertaisena.
Puikot pipoon 40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot 3
mm, huiviin suorat puikot 4,5 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 19 s ja 60 krs = 10 cm puolipatenttia.
Puolipatentti Neulo suljettuna neuleena.
1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun.
2. krs: *lk, nosta 1 s neulomatta (vie puikko silmukkaan oikealta), 1 n*, toista *-* krs loppuun.
3. krs: *Neulo lk ja nostettu s oikein yhteen, 1 n*,
toista *-*. Toista 2.-3. krs:ia.
Joustinneule *1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun.
Pitsineule Neulo ohjeen mukaan. Neulos on erittäin
joustavaa.

Pipo

Luo kaksinkertaisella langalla 90 s. Neulo valepatenttia 28 cm ja lopuksi 3. krs. Aloita sitten päälaen
kavennukset ja tee ne patenttineuleen 1. krs:lla.
1. krs: **tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, kavenna 2 o yhteen ja vedä nostettu s kavennettujen yli), *1 n, 1 o*, toista *-* vielä 2 kertaa, 1 n**,
toista **-** krs loppuun = 72 s.
2.-3. krs: Neulo patenttineuleen 2. ja 3. krs.
4. krs: **tee ylivetokavennus, *1 n, 1 o*, toista *-*
vielä kerran 1 n*, toista **-** krs loppuun = 54 s.
5.-6. krs: Neulo patenttineuleen 2. ja 3. krs.
7. krs: *tee ylivetokavennus, 1 n, 1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun = 36 s. Neulo 1 krs joustinneuletta. Kavenna seuraavalla krs:lla näin: *tee ylivetokavennus, 1 n*, toista *-* krs loppuun = 18 s.
Neulo taas 1 krs joustinneuletta ja kavenna lopuksi kaikilla s:oilla näin: tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 n, vedä nostettu s neulotun yli)*, toista *-* krs loppuun. Vedä lanka viimeisten 9 s:n läpi.
Päättele langat. Taita pipon alareuna kolminkertaiseksi.

Huivi

Luo kaksinkertaisella langalla 34 s.
1. krs: 1 o, *2 s o yhteen, lk*, toista *-* ja neulo kerroksen viimeinen silmukka 1 o. Huom. tee langankierto ottamalla
lanka takakautta puikolle (lanka kulkee puikon edestä taakse). Toista 1. krs:sta 120 cm.
Jätä lopuksi silmukat puikolle ja poimi toiselle puikolle luontikerroksen reunasilmukat.
Sulje huivi renkaaksi näin: Neulo vastakkaiset silmukat pareittain 2 o yhteen ja päätä ne samalla. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

