PONCHOHUIVI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 290x100 cm (= pitkän sivun pituus x korkeus
kärjestä niskaan)
Lanka 100 g viininpunaista (328), 100 g kanervanpunaista (312), 100 g vaaleanpunaista (143),
100 g tummanruskeaa (321) ja 100 g beigeä (320)
Lankavan Esito-lenkkimohairia.
Pyöröpuikko nro 5 tai käsialan mukaan.
Muuta 10 viininpunaista kantanappia.
Mallineuleet Sileä neule ja aina oikein -neule ohjeen mukaan.
Tiheys 15 s ja 24 krs = 10 cm
Työohje Luo ruskealla langalla 7 s. Neulo 4 krs
oikein ja luo samalla jokaisen krs:n loppuun 1 s,
kunnes puikolla on 11 s. Neulo koko työn ajan
krs:n ensimmäinen silmukka oikein.
5.krs: (op) Neulo ruskealla 3 o (=reuna), 1 lk, 1 o,
1 lk, 3 o (=keskikohta), lk, 1 o, lk, 3 o (=reuna).
6.krs: (np) 3 o, 3 n, 3 o, 3 n, 3 o.
7.krs: (op) *3 o, lk*. Toista *-* 4 kertaa. 3 o.
8.krs: (np) 19 o.
9.krs: Neulo kanervanpunaisella *3 o, lk, 5 o, lk*. Toista *-* 2 kertaa. 3 o.
10.krs: 3 o, 7 n, 3 o, 7 n, 3 o.
11.krs: *3 o, lk, 7 o, lk*. Toista *-* 2 kertaa. 3 o.
12.krs: 27 o.
13.krs: Neulo beigellä *3 o, lk, 9 o, lk*. Toista *-* 2 kertaa. 3 o.
14.krs: 3 o, 11 n, 3 o, 11 n, 3 o.
15.krs: 3 o, lk, 11 n, lk, 3 o, lk, 11 n, lk, 3 o.
16.krs: 35 o. Jatka viininpunaisella ja neulo vastaavasti aina 4 krs yhdellä värillä. Neulo huivin reunoilla ja keskellä aina 3 s oikein. Tee lk jokaisella op:n krs:lla 3 o silmukoiden viereen. Näin krs:n silmukkamäärä kasvaa aina 4:llä.
Toista seuraavaa värijärjestystä: 4 krs ruskea, 4 krs kanervanpunainen, 4 krs beige, 4 krs viininpunainen, 4 krs vaaleanpunainen. Neulo loppuun viininpunainen raita. Päätä silmukat löyhästi, kun huivin korkeus on n. 100 cm keskeltä mitattuna.
Viimeistely Päättele langanpäät. Ompele napit huivin yläreunan vasemmalle puolelle. Merkitse ylimmän napin
kohta itsellesi sopivaksi ja ompele napit joka toisen lk-reijän viereen.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

