METSÄNPOIKA-ASUSTEET
Malli Lankava, Silja Palviainen.
Koko pipo ja kynsikkäät miesten kokoa, kauluri aikuisten kokoa.
Tarvikkeet pipoon 75 g, kauluriin 110 g ja kynsikkäisiin 80 g vihreää (3059) Monokrom Fingering
-lankaa (100 % merinovilla, 100 g = 400 m). Pipoon
40 cm pyöröpuikko 3 ja 4 mm ja sukkapuikot 4 mm.
Kauluriin 40 cm pyöröpuikko tai sukkapuikot 3,5
mm ja 60 cm pyöröpuikko 4 mm. Kynsikkäisiin sukkapuikot 3 ja 3,5 mm.
Joustinneule (pipo): Neulo suljettuna neuleena *1
s kiertäen eli takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-*.
Joustinneule (kauluri) Neulo suljettuna neuleena
*1 o, 1 n*, toista *-*.
Pintaneule: Neulo suljettuna neuleena (pipo ja kaulurin yläosa). 1. krs: Neulo oikein. 2. krs: *1 o, 1 n*,
toista *-* krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ia.
Neulo tasona (kaulurin alaosa). 1. krs: Neulo nurin.
2. krs: *1 o, 1 n*. Toista 1.-2. krs:ia.
Sileä neule (kynsikkäät): Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Tiheys Pipossa 22,5 s = 10 cm pintaneuletta. Kynsikkäissä 22 s = 10 cm sileää neuletta ja kaulurissa
10 cm pintaneuletta.
PIPO Luo ohuemmalle pyöröpuikolle kaksinkertaisella langalla 112 s. Neulo joustinneuletta suljettuna
neuleena 11 krs. Vaihda paksumpi puikko ja neulo
pintaneuletta 7 cm. Neulo vielä seuraavan kerroksen 1. s ja aloita päälaen kavennukset.
1. krs: *12 o, kavenna 2 o yht *, toista *-* krs loppuun. 2.-5. krs: Neulo pintaneuletta 4 kerrosta.
6. krs: *11 o, 2 o yht.*, toista *-*.
7.-9. krs: Neulo 3 krs.
10. krs: *10 o, 2 o yht *, toista *-*.
11.-12. krs: Neulo 2 krs.
13. krs: *9 o, 2 o yht.*, toista *-*.
14.-15. krs: Neulo 2 krs.
16. krs: *8 o, 2 o yht.*, toista *-*.
17. krs: Neulo 1 krs. Jatka kavennuksia joka 2. krs.
18. krs: *7 o, 2 o yht.*, toista *-*.
20. krs: *6 o, 2 o yht.*, toista *-*.
22. krs: * 5 o, 2 o yht.*, toista *-*.
24. krs: *4 o, 2 o yht.*, toista *-*. Kavenna tämän jälkeen kaikilla kerroksilla.
26. krs: *3 o, 2 o yht.*, toista *-*.
27. krs: *2 o, 2 o yht.*, toista *-*.
28. krs: *1 s, 2 o yht.*, toista *-*.
29. krs: Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten s:oiden läpi.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

KAULURI Luo ohuemmille puikoille kaksinkertaisella langalla 104 s ja neulo joustinneuletta 17 cm. Merkitse sitten
lisäyksiä varten 7., 52., 59. ja 104. s. Vaihda paksumpi puikko. Aloita pintaneule ja tee lisäykset merkityissä kohdissa.
1. ja kaikki parittomat kerrokset: Neulo silmukat ja langan kierrot oikein.
2. krs: *lk (= langan kierto puikolle), neulo 7 s pintaneuletta, lk, 45 s pintaneuletta, lk*, toista *-* vielä kerran.
4. krs: *lk, neulo 9 s, lk, neulo 45 s*, toista *-* vielä kerran.
6. krs: *lk, neulo 11 s, lk, neulo 45 s*, toista *-* vielä kerran.
8. krs: *lk, neulo 13 s, lk, neulo 45 s*, toista *-*.
10. krs: *lk, neulo 15 s, lk, 45 s*, toista *-*. Jatka näin kunnes lisäysten välissä on 21 s.
Neulo sitten olkakiilojen s:oilla ainaoikeinneuletta.
18. krs: *lk, 23 n, lk, neulo 45 s pintaneuletta *, toista *-*.
19. krs: Neulo oikein.
20. krs: *lk, 25 n, lk, neulo 45 s*, toista *-*.
21. krs: Neulo oikein.
Päätä tämän jälkeen olkakiilojen 27 s nurin neuloen , jätä toiset 45 s odottamaan ja jatka pintaneuletta tasona.
Neulo samalla läpän molemmissa reunoissa 3 s:lla ainaoikeinneuletta (nosta kerrosten 1. s aina neulomatta puikolle). Kun läpän korkeus on 12 cm neulo vielä ainaoikeinneuletta 5 krs ja päätä s:t. Neulo lyhyempi takaläppä vastaavasti. Aloita nurjalta, neulo pintaneuletta tasona 5 cm ja lopuksi 5 krs ainaoikeinneuletta. Päätä s:t.
KYNSIKKÄÄT Luo ohuemmille puikoille kaksinkertaisella langalla 48 s (12 s/ puikko). Neulo joustinneuletta 8 cm.
Vaihda paksummat puikot ja tee ensin oikean käden kynsikäs. Huom. vasemman tiedot ovat sulkeissa.
1. krs: 48 o.
2. krs: 26(21) o, lk, 1 o, lk, neulo krs loppuun.
3.-4. krs: 50 o.
5. krs: 26(21) o, lk, 3 o, lk, neulo krs loppuun.
6.-7. krs: 52 o.
8. krs: 26(21) o, lk, 5 o, lk, neulo krs loppuun.
9.-10. krs: 54 o.
11. krs: 26(21) o, lk, 7 o, lk, 1 o, neulo krs loppuun.
12.-13. krs: 56 o.
14. krs: 26(21) o, lk, 9 o, lk, 1 o, neulo krs loppuun.
15.-16. krs: 58 o.
17. krs: 26(21) o, lk, 11 o, lk, neulo krs loppuun.
18.-19. krs: 60 o.
20. krs: Tee peukalonaukko. Neulo 26(21) o, ota apulanka ja jätä sen alkuun n. 15 cm lankaa. Neulo apulangalla
11 s. Kavenna sitten samat s:t alkuun jätetyllä langalla uudelleen näin: 4x 2 o yht. ja loput 3 o yht. Ota uusi apulanka ja neulo kavennetut s:t vielä näin: 2 o yht., 1 o, 2 o yht. (= 3 s). Siirrä nämä 3 s takaisin vasemmalle puikolle ja
neulo merinolangalla krs loppuun.
21.-22. Neulo oikein. Kavenna seuraavalla krs:lla peukalohangan 3 s näin: nosta 2 s neulomatta kuten neuloisit ne
oikein, neulo 1 o ja vedä nostetut s:t neulotun yli. Neulo krs loppuun. Kun olet neulonut sileää neuletta 25 krs (8
cm), aloita sormet.
Neulo kunnes jäljellä on 6 s, siirrä seuraavat 12 s apulangalle ja luo 2 uutta silmukkaa. Neulo puikkojen s:oilla 2
krs.
Etusormi: Neulo 2. puikon lopusta ja 3. alusta 8 o (= 16 s), luo 3 s etu- ja keskisormen väliin (= 19 s) ja siirrä loput
s:t apulangalle. Neulo 10 krs ja päätä s:t napakasti.
Keskisormi: Ota kämmenen ja kädenselän puolelta 5+5 s, poimi lisäksi etusormen välistä 5 s ja luo keskisormen
ja nimettömän väliin 3 s = 18 s. Neulo 10 krs ja päätä s:t.
Nimetön: Ota nimettömään 6+6 s, poimi keskisormen tyvestä 5 s = 17 s. Neulo 10 krs ja päätä s:t.
Pikkusormi: Ota pikkusormen 12 s ja nimettömän tyvestä 4 s = 16 s. Neulo 10 krs ja päätä s:t.
Peukalo: Siirrä apulangan 11 s puikolle, poimi luontireunasta 4 s ja näiden silmukoiden molemmilta puolilta 2 s =
19 s. Jaa s:t kolmelle puikolle, neulo 10 krs ja päätä s:t. Neulo vasemman käden kynsikäs vastaavasti. Neulo joustinneule. Siirrä sitten jokaiselta puikolta 1. s edelliselle puikolle ja neulo kämmenosa sulkuihin merkityillä silmukkamäärillä. Päättele langat.
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