POMPOM-KEEPPI
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko S/L, korkeus n. 38 cm
Lanka 300 g viininpunaista (4065) Ulla-lankaa (75 %
villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200 m) ja 100 g tummanpunaista (339) Alize Angora Gold -lanka (80 % akryyli, 10 % mohair, 10 % villa, 100 g = n. 550 m, puikot
nro 3-6).
Puikot 60 cm pyöröpuikko nro 7.
Tiheys n. 17 s ja 18 krs = 10 cm.
Pintaneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Huom. Neuleen nurja puoli on keepin oikea puoli.
Työohje Luo 216 s kaksinkertaisella langalla (1 Ulla ja
1 Angora Gold).
1.-2. krs: Neulo oikein.
3. krs: *Kavenna 5 n yht., 1 o, neulo samaan silmukkaan 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o (= neulo 1 s 5 kertaa), 1 o*
toista *-* krs loppuun.
4.-6. krs: neulo oikein.
7. krs: *Neulo 1 s 5 kertaa, 1 o, kavenna 5 n yht., 1 o*,
toista *-* krs loppuun.
8.-10. krs: Neulo oikein. Toista 3.-10. krs:ia vielä 5 kertaa. Merkitse sitten 2., 9., 16. ja 23. viiden s:n ryhmä,
joka kavennetaan nurin yht. mallineuleen seuraavalla
krs:lla (5 n yht. = nyppy). Neulo seuraava mallikerta eli
3.10- krs:t näin:
*3. krs: Neulo merkkien kohdalla näin: kavenna merkityt
s:t mallineuleen mukaisesti 5 n yht., kavenna sitten 2 o
yht. ja neulo vielä 1 o. Merkitse viimeksi neulotut 4 s:a.
4. krs: Kavenna merkityt s:t 2 kertaa 2 o yht. ja merkitse nämä viimeksi neulotut 2 s.
5. krs: Kavenna merkityt s:t 2 o yht.
6.-10. krs: Neulo normaalisti ohjeen mukaan.* Merkitse seuraavia kavennuksia varten 2., 8., 14. ja 20. viiden s:n
ryhmä ja toista *-*. Merkitse vielä 2., 7., 12. ja 17. viiden s:n ryhmä ja toista *-*. Kavenna seuraavalla krs:lla näin: *5
n yht. (= nyppy), 3 o*, toista *-* krs loppuun. Neulo vielä 2 krs nurin ja päättele lopuksi s:t nurin neuloen.
Viimeistely Päättele langanpäät mallineuleen op:lle. Kostuta neule sumuttamalla molemmin puolin ja kuivata tasolla. Höyrytä keeppi nurjalta runsaalla höyryllä kannattelemalla rautaa neuloksen yläpuolella.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

