SAHRAMI-PIPO
Malli Lankava, Mirjam Ahopelto
Koko Aikuisten koko (56-60 cm)
Tarvikkeet 60 g sahramia (2) Alize Angora Gold -lankaa
(80 akryyli, 20 villa, 100 g = n. 550 m).
40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot 3,5 mm tai käsialan
mukaan.
Puolipatentti Neulo suljettuna neuleena ohjeen
mukaan
Tiheys 17 s ja 40 krs = 10 cm.
Työohje Luo kaksinkertaisella langalla 80 s. 1. krs: *1
o, 1 n*, toista *-* krs loppuun. Aloita puolipatenttineule.
2. krs: *lk, nosta 1 s neulomatta (vie puikko silmukkaan
oikealta), 1 n*, toista *-* krs loppuun. 3. krs: *Neulo
lk ja nostettu silmukka 2 o yhteen, 1 n*, toista *-*.
Toista 2.-3. krs:ia. Kun olet neulonut 22 cm ja viimeksi
3. krs:n, aloita päälaen kavennukset. 1. krs: **Tee
ylivetokavennus (= Nosta 1 s neulomatta viemällä
puikko etukautta silmukan läpi, kavenna 2 o yhteen
ja vedä nostettu s kavennettujen yli), *1 n, 1 o*, toista
*-* vielä 2 kertaa, 1 n**, toista **-** krs loppuun = 64
s. 2. krs: *Lk, nosta 1 s neulomatta, 1 n*, toista *-*
krs loppuun. 3. krs: *Neulo lk ja nostettu silmukka 2 o
yhteen, 1 n*, toista *-*. 4. krs: *1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun. 5. krs: Neulo kuten 2. krs. 6. krs: Kuten 3. krs. 7.
krs: **Tee ylivetokavennus, *1 n, 1 o*, toista *-* vielä kerran 1 n*, toista **-** krs loppuun = 48 s. Toista 2.-6. krs:ia
vielä kerran. 13. krs: *Tee ylivetokavennus, 1 n, 1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun = 32 s. 14. krs: Kuten 2. krs. 15.
krs: Kuten 3. krs. 16. krs: *Tee ylivetokavennus, 1 n*, toista *-* krs loppuun = 16 s. 17. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*
krs loppuun. 18. krs: Kavenna kaikilla silmukoilla 2 s kiertäen o yhteen. Vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi ja päättele
langat.

VENKATTU PIPO
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko Naisten koko (56/58)
Tarvikkeet 50 g väriä Pomegranade (2088) Urth Harvest Fingering -lankaa
(100 % villa, 100 g = n. 400 m) ja 20 g väriä Mustard (136) Filcolana Tilia
-lankaa (70 % mohair, 30 % silkki, 25 g = n. 210 m).
40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot 3,5 mm
Venkattu joustinneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan. Neulo
aina 4 krs ja siirrä 5. kerroksella joustimen aloituskohta yhdellä silmukalla
vasemmalle. Silmukkaluku on jaollinen 6:lla
Tiheys 27 s ja 34 krs = 10 cm avaamatonta joustinneuletta
Työohje Luo kaksinkertaisella langalla (1 Harvest + 1 Tilia) pyöröpuikolle 108 s. 1.-4. krs: *3 n, 3 o*, toista *-* krs
loppuun. 5.-8. krs: 1 o, *3 n, 3 o*, toista *-* ja neulo lopuksi 2 o. 9.-12. krs: 2 o, *3 n, 3 o*, toista *-* ja neulo lopuksi
1 o. 13.-16. krs: *3 o, 3 n*, toista *-*. 17.-20. krs: 1 n, *3 o, 3 n*, toista *-* ja neulo lopuksi 2 n. 21.-24. krs: 2 n,
*3 o, 3 n*, toista *-* ja neulo lopuksi 1 n. Toista 1.-24. krs:ia kunnes työn korkeus on 20 cm. Aloita sitten päälaen
kavennukset joka 4. krs eli aina silmukansiirtoa edeltävällä kerroksella. Siirrä silmukoita mallineuleen mukaan myös
kavennusten aikana. Kavenna ensin nurjien s:oiden kohdalla 2 n yht. ja neulo 4 krs uudella silmukkajaolla (2 n, 3
o). Kavenna sitten oikeista silmukoista 2 o yht. ja neulo taas 4 krs (2 n, 2 o). Vaihda työhön sukkapuikot. Kavenna
nurjat s:t 2 n yht. ja neulo 3 krs (1 n, 2 o). Kavenna oikeat s:t 2 o yht. ja neulo 2 krs (1 n, 1 o). Neulo vielä 2 krs ja
kavenna samalla kaikilla s:oilla 2 o yht. Vedä lanka viimeisten 9 s:n läpi. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

