KANERVA-BOLERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S/M
Vaatteen mitat vartalonympärys 108 cm, korkeus
29 cm
Lanka 100 g kanervanpunaista (4853) ja 50 g valkaisematonta (1012) Lankavan Unni-lankaa (100
% villa, 50 g = 70 m) sekä 150 g kanervanpunaista
(312) Esito-lenkkimohairia (77 % mohair, 18 % villa, 5 % polyamidi, 240 g = n. 528 m).
Puikot pyöröpuikko nro 12 ja sukkapuikot nro 8 (2
kpl) tai käsialan mukaan
Mallineule neulo tasona ohjeen mukaan
Tiheys 8 s ja 8 krs = 10 cm
Työohje Neulo keeppi 2-kertaisella langalla (= 1
Unni ja 1 lenkkimohair). Luo kanervanpunaisilla
langoilla 52 s ja aloita mallineule tasona.
1. krs: (np) neulo nurin.
2. krs: *1 o, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka
oikein)*, toista *-*, 1 o = 103 s. Lisäyskohtiin muodostuu reiät nauhaa varten.
3. krs: Neulo oikein. Neulo 4.-5. krs:t valkoisella
Unnilla ja kanervanpunaisella lenkkimohairilla.
4. krs: Lisää 1 s jokaiseen silmukkaan neulomalla
sama s etu- ja takareunastaan oikein (= neulo s ensin normaalisti etureunasta o, älä pudota s:aa puikolta vaan neulo se uudelleen takareunastaan o).
5. krs: *1 n, pudota 1 s*, toista *-* krs loppuun (=
pidennetyt s:t). Neulo 6.-7.krs:t kanervanpunaisilla langoilla.
6.krs: Neulo kaikki s:t kiertäen oikein.
7. krs: Neulo oikein. Toista 4.-7. krs:ia vielä 3 kertaa. Jatka samoilla langoilla ainaoikeinneuletta (= neulo kaikki
krs:t o) ja tee kädentie.
1. krs: 16 o, *ota vasemmalta puikolta apulangalle 12 s ja luo oikealle puikolle niiden tilalle 12 s*, 29 o, toista *-*
vielä kerran, 16 o = 85 s. Neulo ainaoikeinneuletta vielä 7 krs ja päätä s:t.
Hiha Poimi puikolle apulangan s:t, sitten molemmilta puolilta kädentien kulmista yhdet s:t ja vielä kädentien alaosasta 3 s kummaltakin puolelta = 20 s. Neulo ainaoikeinneuletta tasona 8 krs ja päätä s:t. Tee toinen hiha samoin.
Viimeistely Ompele boleron sauma lenkkimohairilla vuoropistoin työn op:lta ja kohdista raidat. Ompele hihansaumat. Päättele langat. Höyrytä neule np:lta runsaalla höyryllä. Neulo pääntien reunaan tuppilonauha näin: Luo sukkapuikoille kanervanpunaisilla langoilla 4 s, neulo 4 o, *työnnä s:t takaisin puikon alkuun ja neulo 4 o kääntämättä
työtä*, toista *-* kunnes tuppilon pituus on 130 cm ja päätä s:t. Pujota tuppilo sauman kohdalta pääntielle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

