PITSINEULEJAKKU
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko XS-S-M-L
Vaatteen mitat
vartalon ympärys 92-100-108-116 cm
koko pituus 67-70-73-74 cm
hihan sisäpituus 45,5-46,5-46,5-47,5 cm
Lanka 300-350-400-450 g pistaasinvihreää (8037) Lankavan Esito-kampalankaa (100 % villa).
Pyöröpuikot nro 2,5 ja 3,5 tai 2-tasoinen neulekone
sekä 2 sukkapuikkoa nro 3,5 ja virkkauskoukku nro 2.
Muuta 1 pieni kantanappi.
Mallineuleet
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Sileäneule:
neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Pitsineule: ohjeen mukaan (katso Koneneulojalle). Huom. Jätä reunimmaisen reiän viereen vähintään 3 s ja neulo reiän
jälkeen vähintään 4 krs ennen kavennuksia tai päättelyjä. Huomioi tämä etenkin hihan pyöriöllä ja pääntiellä,
jotta reiät eivät tule liian lähelle reunoja. (Koneneule ss.
10+). 3x3 -joustinneule: 1.krs: *3 o, 3 n*, 3 o. 2.krs: *3
n, 3 o*, 3 n. Toista krs:a 1.-2. (Koneneule ss. 6/6).
Tiheys 10 cm = 23,5 s ja 35 krs pitsineuletta
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 130-138-148158 s ja neulo 7 krs ainaoikeinneuletta. Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää neuletta 6 krs. Aloita pitsineule. 1. krs (op): 3-7-6-5 o, *2 s takareunoistaan
o yhteen, 3-kertainen lk (kierrä lanka 3 kertaa puikolle),
2 o yhteen, 8 o*, toista *-* krs loppuun. 2. krs (np): neulo nurin ja langankierrot seuraavasti: 1. lk oikein, pudota
2. lk puikolta ja neulo 3. lk nurin. 3.-10. krs: Neulo 8 krs
sileää neuletta. 11. krs: Kuten 1. krs mutta neulo reiät
edellisten väliin. 12. krs: Kuten 2. krs. 13.-20. krs: 8
krs sileää neuletta. Toista krs:ia 1.-20. Kun pitsineuleen
korkeus on 26-16-26-26 krs, kavenna molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 2 o yhteen. Toista kavennukset
joka 10. krs vielä 7-9-8-9 kertaa. Kun pitsineuleen korkeus on 29-32-35-35 cm (103-113-123-123 krs) ja olet neulonut viimeisen reikäkrs:n jälkeen 5 krs sileää, kavenna 3-1-1-3 s tasavälein = 111-117-129-135 s. Vaihda ohuemmat
puikot ja neulo 11 krs joustinta. 12.krs: *3 n, lk, nosta 2 s o neulomatta, 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli,
lk*, toista *-* krs loppuun, 3 n. Neulo 12 krs joustinta. Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää neuletta. Lisää 1.
krs:lla 1-1-1-3 s tasavälein = 112-118-130-138 s ja neulo vielä 5 krs sileää. Aloita pitsineuleen 1. krs 6-3-3-7 o ja
jatka krs loppuun ym. ohjeen mukaan. Kun pitsineuleen korkeus on 36-34-30-30 krs, päätä molemmissa reunoissa
kädentietä varten joka 2. krs:lla 1x5 s, 1x4 s, 1x3 s, 1-1-2-2x2 s ja 2-2-4-5x1 s = 80-86-90-96 s. Kun pitsineuleen
korkeus on 29 cm (104 krs), päätä keskimmäiset 28-32-36-36 s ja neulo toinen puoli ensin. Päätä pääntien reunassa 1x8 s ja 1-1-1-1x2 s. Viistota olan 16-17-17-20 s kahdessa erässä, kun kädentien korkeus on 20-21-22-23 cm
(70-74-78-80 krs).
Etukappale Luo ohuemmille puikoille 65-69-74-79 s ja neulo kuten takakappaleella. Huom. Kavenna koossa S ja
M joustimen 1. krs:lla 2 s tasavälein ja tee samat lisäykset joustimen jälkeen. Tee vyön reiät kuten takakappaleella.
Aloita pääntie, kun pitsineuleen korkeus on XS: 21,5 cm (76 krs), S-L: 20,5 cm (72 krs). Päätä joka 2. krs:lla 1x8 s,
1x4 s, 1x3 s, 1-1-2-2x2 s ja 7-9-9-9x1 s. Viistoa olka kuten takakp:lla. Neulo toinen kpl vastaavasti mutta aloita pitsineuleen 1. krs 10-10-4-10 o ja jatka krs loppuun ohjeen mukaan = keskietu.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Hihat Luo ohuemmille puikoille 75-75-81-87 s ja neulo
joustinta 30 krs. Vaihda paksummat puikot, neulo 1 krs
oikein ja lisää samalla tasavälein 17-23-21-19 s = 9298-102-106 s. Neulo 5 krs sileää. Aloita pitsineuleen 1.
krs 8-5-7-3 o ja jatka krs loppuun ohjeen mukaan. Kun
pitsineuleen korkeus on 21 cm (73 krs) ja olet neulonut
viimeisen reikäkerroksen jälkeen 5 krs sileää, kavenna
6. krs:lla tasavälein 11-17-15-13 s = 81-81-87-93 s.
Vaihda ohuemmat puikot ja aloita joustin. Tee joustimen
26. krs:lla reiät kuten miehustassa. Kun joustinta on 30
krs, vaihda paksummat puikot ja lisää 1. sileällä krs:lla
11-15-13-11 s tasavälein = 92-96-100-104 s. Kun pitsineuleen korkeus on 10-6-6-8 krs, kavenna kappaleen
molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 2 o yht. Toista
kavennukset XS: 5 kertaa joka 4. krs ja S-L: 5 kertaa joka 6. krs = 82-86-90-94 s. Kun pitsineuleen korkeus on
30-34-34-38 krs, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä
varten joka 2. krs:lla 1x6-6-6-6 s, 1x4 s, 1x2 s, *3x1 s,
1x0 s*, toista *-* 4 kertaa, 8-10-11-13x1 s, 1x3 s ja loput
12-12-14-14 s kerralla.
Nyörit Neulo vyöksi 3 s:n tuppilo: Luo kaksinkertaisella
langalla 3 s ja neulo kahdella sukkapuikolla 150-180 cm
sileää neuletta suljettuna. Neulo hihoihin vastaavasti
kaksi 80-95 cm:n pituista 2 s:n tuppiloa.
Viimeistely Pese kappaleet käsin, käytä huuhteluainetta ja kuivaa tasossa. Höyrytä kappaleiden pitsineulokset
auki. Ompele saumat. Kiinnitä hihat kädenteille. Virkkaa
etureunoihin ja pääntielle 1 ks-kerros. Aloita oikean etukappaleen alareunasta työn op:lta ja jätä miehustareunassa joka 7. s väliin. Tee yläreunaan nappisilmu: virkkaa 4
kjs ja jätä 4 s väliin. Virkkaa viimeisen ks:n jälkeen 1 kjs ja tee vielä 1 rapuvirkkauskrs. Päättele langanpäät, ompele
nappi ja pujota nauhat joustimille.
Koneneulojalle Neulo etu- ja takakappaleiden alkuun ensin jätelankaa ja neulo 6 krs sileää neuletta. Aloita sitten
pitsineule. Neulo pitsineuleen reikä (= 2 krs) seuraavasti: *Kavenna 2 vierekkäistä s:aa siirtämällä toinen s oikealle
neulalle ja toinen vasemmalle. Jätä kavennusten väliin 8 s. Jätä tyhjät neulat työasentoon ja neulo 1 krs. Pudota
reiän kohdalla oikean puoleinen lankalenkki neulalta ja neulo 1 krs. Nosta pudotettu lankalenkki vastaavalle neulalle ja neulo 8 krs. Tee seuraavat reiät edellisten väliin ja neulo 8 krs.* Toista *-*. Viimeistele jakun alareunat: poimi
miehustan alareunoista s:t ohuemmille puikoille ja neulo aina oikein -reunus käsin.
Hoito- ja pesuohje Villapesu 30 °C. Käytä villapesuainetta ja huuhteluainetta. Tasokuivaus ja höyrytys villan säädöllä.
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