VANUTETTU NEULEKASSI
Malli: Lankava, Carla Kujala.
Koko: 32x30 cm (Pohja: 25x10 cm).
Lanka: 100 g suklaanruskeaa (0867), 100 g vaaleaa
luonnonruskeaa (0085) ja 100 g vaaleaa luonnonbeigeä
(0086) Istex Jöklalopi -lankaa (100 % villa, 100 g = 60
m).
Muuta: 2 kpl Lankavan ruskeita nahkahihnoja (2,2 x 75
cm), nahanrei’itin, kanavaneula ja 12-säikeistä beigeä
kalalankaa tai vastaavaa lujaa lankaa, silmukkamerkkejä 4 kpl.
Puikot: 60 cm pyöröpuikko 8 mm.
Sileä neule: Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla
nurin. Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Tiheys: 10 s ja 14 krs ennen vanutusta.
Työohje: Aloita neulomalla ensin kassin pohja. Luo
suklaanruskealla 30 s. Neulo sileää neuletta tasona 20
krs. Aloita sitten kassiosa näin: *Poimi puikolla olevien
s:oiden lisäksi lyhyeltä sivuilta 10 s, luontireunasta 30
s ja toiselta lyhyeltä sivulta taas 10 s. Merkitse samalla
kulmat laittamalla merkki pitkän ja lyhyen sivun väliin =
80 s. Neulo suljettuna neuleena sileää neuletta 8 krs.
9. krs: Neulo 79 o.
10. krs: *Kavenna 2 s kiertäen eli takareunoistaan oikein yhteen, neulo 28 o, kavenna 2 s kiert. o yht., 8 o*,
toista *-* vielä kerran ja merkitse samalla kavennetut s:t
= 76 s. Neulo vielä 4 krs ja katkaise lanka = yht. 14 krs.
Neulo vaalealla luonnonruskealla 8 krs.
9. krs: 75 o.
10. krs: Kavenna kulmissa 2 s kiert. o yht. kuten edellä
= 72 s. Neulo vielä 4 krs ja katkaise lanka. Neulo vaalealla luonnonbeigellä 12 krs.
13. krs: 71 s.
14. krs: kavenna kulmissa 2 s kiert. o yht. = 68 s. Neulo vielä 10 krs = yht. 24 krs. Päätä s:t seuraavalla krs:lla.
Vanuttaminen: Vanuta kassi pesukoneessa 30-40º asteessa ja linkoa kierrosnopeudella 700. Huom. koneissa ja
pesuohjelmissa on suuria eroja. Hae sopiva pesu kokeilemalla eri ohjelmia ensin mallitilkuilla (siliävät 30 ºC, villapesu 40 ºC, hienopesu 40 ºC). Lankalaadun ja -värin lisäksi vanutustulokseen vaikuttavat mm. pesulämpötila, pesun kesto, linkousnopeus ja -aika, vanutettavan tekstiiliin määrä, pesuaineet ja niiden määrä. Tästä syystä vanutusohjeet ovat aina suuntaa antavia. Neulo pesukokeiluja varten n. 15x15 cm mallitilkkuja. Höyrytä tilkut kevyesti
ja mittaa ne ennen pesua ja sen jälkeen. Keskeytä pesu ohjelman puolessa välissä ja tarkista tulos. Muotoile kassi
kosteana ja kuivaa tasossa.
Viimeistely: Merkitse avoimista päistä lähtien, hihnojen molemmille reunoille 18 merkkiä 1,2 cm:n etäisyydelle toisistaan ja reiät ne. Kiinnitä hihnat muutamalla apulangalla kassiin niin, että sankojen väliin jää n. 10 cm ja ompele
ne sitten ristipistoin kiinni kassiin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

