KALANRUOTOKINTAAT
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koot S-M-L
Lanka 100-150-150 g liukuvärjättyä pinkkiä (4600) Lankavan Lykke-lankaa (85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g =
n. 100 m).
Puikot sukkapuikot 5,5-6 mm ja virkkauskoukku 3-4
mm.
Mallineule Neulo ohjeen mukaan.
Tiheys 25 s ja 20 krs = 10 cm
Työohje Luo 56-60-64 s, jaa ne 4:lle puikolle ja laita silmukkamerkki 1. s:n eteen.
1. krs: *Kavenna 2 s kiertäen eli takareunoistaan oikein yhteen (= vie puikko s:iden läpi oikealta vasemmalle) mutta pudota näistä kahdesta vain 1. s pois puikolta
(jälkimmäinen s jää vasemmalle puikolle)*, toista *-* ja
siirrä aina puikon viimeinen s seuraavalle puikolle. Neulo näin merkkiin saakka. Huom. siirrä merkkiä jokaisella
krs:lla, koska aloituskohta siirtyy aina yhdellä s:lla.
2. krs: Aloita krs kääntämällä 1. s:n takareuna eteen.
Neulo sitten kuten 1. krs mutta tee 2 o yht. kavennus
normaalisti (= vie puikko s:iden läpi vasemmalta oikealle). Neulo 24-26-28 krs toistamalla 1.-2. krs:ia. Neulo krs:t aina merkkiin saakka. Jaa s:t sitten uudelleen (= 1. s 1.
puikon alkuun) ja tee peukalonaukko: siirrä 3. puikon alusta 10-11-12 s apulangalle ja luo tilalle uudet s:t. Neulo 10
krs, jaa taas s:t uudelleen ja aloita kärkikavennus. Kavenna aina mallikerran 1. krs:illa 4x 2 s kiertäen o yht. Tee kavennukset lomittain (= vuoroin puikkojen lopussa ja vuoroin niiden keskellä) kunnes jäljellä on 32-32-34 s. Neulo 1
krs kaventamatta. Kavenna sitten kaikilla s:illa ja päätä s:t oikein neuloen. Käännä np päälle ja virkkaa piilosilmukoin päätellyt s:t etureunoistaan pareittain yhteen. Poimi peukalonaukon s:t kolmelle puikolle ja lisäksi 1 s molemmilta sivuilta = 22-24-26 s. Aloita luontireunan sivusta: vedä lanka reunas:iden läpi virkkauskoukulle ja siirrä s:t puikolle. Neulo mallineuletta 8-9-10 krs. Kavenna sitten tasaisin välein 4x 2 o yht. Neulo 1 krs, kavenna kaikilla s:illa ja
vedä lanka kahdesti viimeisten s:iden läpi. Neulo vasen kinnas peilikuvaksi ja päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

