MOHAIRPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L, XL, XXL
Vaatteen mitat puseron ympärys 104-110-117-125-133
cm, pituus 62-64-64-66-66 cm, hihan sisäpituus 37-3738-39-39 cm.
Lanka 200-200-200–300-300 g harmaata (1900) Lankavan Alize Gold Simli Batik -lankaa (75 % akryyli, 10 %
villa, 10 % mohair, 5 % polyesteri, 100 g = 500 m) ja 7575-100-100-125 g Novita Silver -lankaa (80 % viskoosi,
20 % polyesteri, 25 g = n. 95 m).
Puikot pyöröpuikot nro 4, 5 ja 6.
Joustinneule suljettuna *neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Joustinneule tasona 1. krs: *1 s kiertäen eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*. 2. krs: neulo nurjat s:t takareunastaan n ja oikeat s:t o.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona neulo op:lla oikein, np:lla nurin.
Tiheys 19 s ja 21 krs = 10 cm sileää mohairneuletta.
Höyrytä nurjalta viimeistelyohjeen mukaan.
Etu- ja takakappaleiden alaosa Luo ohuimmalle puikolle mohairilla ja hopealangalla 182-194-206-222-238
s, sulje pyöröneuleeksi ja neulo joustinta 3,5 cm. Katkaise hopealanka, vaihda puikko nro 5 ja neulo mohairilla sileää neuletta. Kun kpl:n korkeus on 10 cm, merkitse sivut = 91-97-103-111-119 s puolikkaalla. Aloita
lisäykset.
1. krs: 1 o, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen o), *neulo kunnes merkin edessä on 1 s, lisää 1
s*, 2 o, lisää 1 s, toista *-*, 1 o. Toista tällaiset lisäykset
5 cm:n välein vielä 3 kertaa = 198-210-222-238-254 s.
Kun työn korkeus on 30-32-32-33-33 cm, vaihda paksuin puikko ja jatka mohairilla ja hopealangalla. Neulo 5
cm. Seuraava krs: päätä krs:n alussa 3-3-3-4-4 s, toisessa sivussa 6-6-6-8-8 s (tasan sivumerkin molemmin puolin) ja krs:n lopussa 3-3-3-4-4 s = 93-99-105-111-119 s puolikkaalla. Jätä s:t ja langat odottamaan kaarrokkeen neulomista.
Hiha Luo ohuimmalle puikolle mohairilla ja hopealangalla 39-39-43-45-45 s ja neulo joustinta tasona 3,5 cm. Katkaise hopealanka, ota puikko nro 5 ja neulo mohairilla sileää neuletta 2 krs. Lisää seuraavalla krs:lla molemmissa
reunoissa 2 s:n sisällä 1 s. Toista tällaiset lisäykset joka 6. krs vielä 10 kertaa = 61-61-65-67-67 s. Kun hihan korkeus on n. 32-32-33-34-34 cm, vaihda paksuin puikko ja jatka mohairilla ja hopealangalla. Neulo 5 cm. Päätä sitten
molemmissa reunoissa 1x 3-3-3-4-4 s = 55-55-59-59-59 s. Katkaise langat ja jätä s:t odottamaan. Tee toinen hiha
samoin (aloita mohairin väri samasta kohdasta kuin 1. hihassa jos haluat samanlaisen raidoituksen).
Kaarroke Ota kpl:t paksuimmalle puikolle, jatka miehustan langoilla ja aloita krs hihan s:oista. Neulo 3 krs sileää.
Merkitse kpl:iden rajakohdat (= 4 raglankavennusta) sekä etu- ja takakpl:iden keskimmäiset s:t (= etu- ja takakpl:n
kavennukset, 2 kpl).

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

1. kavennuskrs: *neulo 1s takareunastaan o, ylivetokavennus (= nosta 1 s o neulomatta, 1 o, nosta neulomaton
s neulotun yli), kun merkin edessä 3 s, 2 o yhteen, 2 s takareunastaan o, neulo 3 o yhteen niin että 1. s jää päällimmäiseksi (= nosta 1 s o neulomatta, 2 o yhteen, nosta neulomaton s yhteenneulottujen yli), neulo keskimerkin yli
kaventamatta, kun seuraavan merkin edessä on 4 s, neulo 3 o yhteen niin että 3. s jää päällimmäiseksi (= neulo 2
o yhteen, siirrä uusi s vasemmalle puikolle, nosta 3. s uuden s:n yli, uusi s jää vielä vasemmalle puikolle, palauta
uusi s oikealle puikolle), 1 s takareunastaan o*, toista *-* = -12 s. Neulo 2 krs kaventamatta.
2. kavennuskrs: neulo kuten 1. kavennuskrs, mutta kavenna lisäksi keskimerkkien kohdalla näin: kun keskimerkin
edessä on 1 s, neulo 3 o yhteen niin että 2. s jää päällimmäiseksi (= nosta 2 s o neulomatta eli vie puikko 2. ja 1.
s:n läpi, neulo 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli ) = -16 s. Toista vuoroin 1. ja 2. krs:ien kavennuksia joka 3.
krs kunnes kavennuskrs:ia on yht. 14-15-16-16-16 = 100-100-104-116-132 s. Vaihda ohuin puikko ja neulo mohairilla ja hopealangalla 4 krs sileää ja kavenna XXL:ssä 1. krs:lla 12 s tasavälein. Neulo 5 krs joustinta. Päätä s:t.
Viimeistely Ompele hihansaumat ja kainalot. Päättele langanpäät. Höyrytä np:lta runsaalla höyryllä rautaa neuleen
päällä kannatellen.
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