KIILA-KINTAAT
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko S/M-L
Lanka Lankavan Himalaya Efsun -lankaa (100 % villa,
100 g = n. 170 m) 30 g oranssia (4), 30 g harmaata (21)
ja 30 g valkaisematonta (1).
Puikot sukkapuikot nro 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys 18 s = 10 cm
Ainaoikeinneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen
mukaan.
Työohje Luo oranssilla langalla 46-50 s ja jaa ne 4:lle
puikolle (13+10+13+10 s - 14+11+14+11 s).
1. krs: Neulo nurin. Aloita lisäykset 1. ja 3. puikon
alussa sekä 2. ja 4. puikon lopussa ja kavennukset 1. ja
3. puikon lopussa.
2. krs: *lisää 1 s (= neulo sama s etu ja takareunastaan
oikein), 9-10 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1
s neulomatta, kavenna 2 o yht. ja vedä nostettu s
neulotun yli), 9-10 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä kerran.
Toista 1.-2. krs:ia oranssilla langalla vielä 2 kertaa (= 3
nurjaa kerrosta). Vaihda harmaa lanka.
3. krs: neulo 1. puikolle 13-14 n, 2. puikolle 10-11 n, 3.
puikolle 13-14 n ja 4. puikolle 10-11 n eli neulo kavennuskohtien jälkeen seuraavalta puikolta vielä 1 s. Puikoilla on nyt sama silmukkajako kuin alussa. Toista 2.-3.
krs:ia ja seuraavaa raidoitusta: 2 krs harmaa, 2 krs valkoinen, 2 krs oranssi.
Kun olet neulonut S/M-koossa 4 harmaata ja L-koossa 4 valkoista raitaa, tee vasemman käden peukalonaukko.
1. krs: neulo valkoisella-oranssilla langalla nurin kuten 3. krs.
2. krs: lisää 1 s, 3-2 o, siirrä 6-7 s apulangalle ja luo niiden tilalle uudet 6-7 s, tee yvk (= 1. puikko), 9-10 o,
lisää 1 s (= 2. puikko), lisää 1 s, 9-10 o, tee yvk (= 3. puikko), 9-10 o, lisää 1 s (= 4. puikko). Huom. kerroksen
vaihtumiskohta asettuu ranteen keskelle. Kun olet neulonut 5 valkoista raitaa, vaihda oranssi lanka ja neulo 1 krs.
Päätä sitten s:t oikein neuloen. Jätä loppuun n. 30 cm lankaa kärjen ompeluun. Neulo toinen lapanen peilikuvaksi
mutta tee peukalonaukko 4. puikon alkuun näin: lisää 1 s, siirrä 6-7 s apulangalle ja luo niiden tilalle uudet s:t, 3-2
o, tee yvk. (= 1. puikko), 9-10 o, lisää 1 s (= 2. puikko), lisää 1 s, 9-10 o, tee yvk. (= 3. puikko), 9-10 o, lisää 1 s (= 4
puikko).
Peukalo Poimi peukalonaukosta 6-7+6-7 s ja 1 s aukon molemmilta sivuilta = 14-16 s. Jaa s:t 3:lle puikolle =
5+5+4 s ja 5+5+6 s. Neulo oranssilla langalla ainaoikeinneuletta 5-6 cm. Kavenna sitten op:n krs:lla näin: *1 o, 2 o
yht.*, toista *-* krs loppuun. Kavenna vielä seuraavalla op:n krs:lla kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten
5-6 s:n läpi.
Viimeistely Ompele lapasten kärjet vuoropistoin yhteen. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

