KANGASNEULESHAALI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 155x42 cm
Lanka 250 g valkaisematonta (1012) ja 100 g harmaata
(1055) Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 70
m) sekä 210 g valkoista (0001) ja 100 g harmaata (319)
Esito-lenkkimohairia (77 % mohair, 18 % villa, 5 % polyamidi, 240 g = n. 528 m).
Puikot 80 cm pyöröpuikko nro 12 ja virkkauskoukku
nro 5-6.
Kangasneule Neulo tasona ruutupiirroksen ja ohjeen
mukaan.
Tiheys 10 s ja 17 krs = 10 cm höyrytettyä, sivusuunnassa avattua neuletta.
Työohje Neulo shaali 2-kertaisilla langoilla (= 1 Unni ja
1 lenkkimohair) leveyssuuntaan. Luo valkoisella 156 s.
Neulo 1 krs nurin (np). Neulo ensin kangasneuletta 18
krs ruutupiirroksen A mukaan ja sitten 17 krs ruutupiirroksen B mukaan. Kangasneuletta on nyt 35 krs ja olet
viimeksi neulonut op:n krs:n. *Vaihda harmaa lanka, jatka piirroksen A 2. krs:lta (= np) ja neulo yht. 13 krs*.
Neulo taas valkoisella 18 krs piirroksen A mukaan ja 17
krs piirroksen B mukaan = 35 krs. Toista vielä harmaa
raita *-*. Katkaise lenkkimohair ja päättele s:t np:lta Unni-langalla sopivasti kiristäen.
Viimeistely Päättele langat. Höyrytä valmis shaali nurjalta runsaalla höyryllä ja venyttele neulos leveyssuunnassa muotoonsa. Virkkaa valkoisella lenkkimohairilla molempiin päihin 1 krs piilosilmukoita 1 cm:n päähän
reunasta niin, että reuna supistuu sopivasti. Tee valkoisiin raitoihin valkoiset ja harmaisiin harmaat hapsut näin: Leikkaa 4-kertaisesta langasta (= 2 Unnia ja 2
lenkkimohairia) 50 cm:n pituisia lankanippuja. Taita nippu kahtia, vedä sen pohjukka reunan läpi np:lle, sitten
langanpäät lenkin läpi ja kiristä lopuksi solmu shaalin
reunaan. Puno hapsuista vielä 4+4 langan kierrehapsut
ja tee niiden päihin tiukat solmut. Tasoita hapsujen päät
solmujen alapuolelta.

ruutupiirros B

ruutupiirros A
14. krs

= reunasilmukka: nosta krs:n alussa neulomatta,
neulo krs:n lopussa op:lla ja np:llä oikein
= neulo op:lla oikein ja np:lla nurin
= nosta s nurin neulomatta lanka työn op:lla
(vie puikko silmukkaan vasemmalta)
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

toista 22x

toista 22x

1. krs

