POMPPU-JUMPPAPALLON
IRTOPÄÄLLINEN
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 45-55-65 cm
Lanka 1,5-2,3-2,9 kg turkoosia (7) tai oranssia (119)
Lankavan Esteri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg
= n. 330 m).
Muut tarvikkeet 25-25-30 cm vetoketju.
Pyöröpuikko nro 12 tai käsialan mukaan
Virkkauskoukku nro 10
Tiheys 9 s ja 12 krs = 10 cm
Mallineule Ainaoikeinneule: Neulo kaikki krs:t oikein lyhennetyin kerroksin ohjeen mukaan.
Työohje Luo 55-68-81 s ja neulo 1 krs oikein. Laita kartio kyljelleen sopivan kokoiseen laatikkoon, jolloin kude
juoksee kierteettömästi. Aloita lyhennetyt krs:t.
1.krs: (op) Nosta 1. s neulomatta, neulo 42-53-64 o,
*nosta 1 s nurin neulomatta (= pidä lanka takana ja vie
puikko silmukkaan oikealta), tuo lanka puikkojen välistä
eteen ja palauta nostettu s takaisin vasemmalle puikolle, käänny. Huom. lanka kiertää edellisellä krs:lla nostetun s:n. Neulo seuraavan kerran lk ja s oikein yhteen (= vie
puikko ensin langankierron alta ja sitten s:n läpi)*.
2.krs: Neulo 31-40-49 o, toista 1. krs:n *-*.
3.krs: Neulo 37-47-57 o, toista 1. krs:n *-*.
4.krs: Neulo 43-54-65 o, toista 1. krs:n *-*.
5.krs: Kuten 3. krs.
6.krs: Kuten 2. krs.
7.krs: Neulo 43-54-65 o.
8.krs: Nosta 1. s neulomatta, 54-67-80 o. Toista krs:ia 1.-8. vielä 19-23-27 kertaa. Sovita päällistä. Neulo lopuksi
2 krs oikein ja päätä s:t op:lla nurin neuloen.
Viimeistely Aseta kappaleen op:t vastakkain ja yhdistä luomis- ja päättelyreunat. Virkkaa molemmista päistä 2026-31 s piilosilmukoin yhteen: ota koukulle reunojen np:n vastakkaiset lenkit ja virkkaa niiden läpi 1 ps. Tarkista, että saumasta tulee joustava. Saumojen väliin jää vetoketjuaukko. Tee molemmille sivuille kiristysnyörit: ota n. 20
cm kudepätkä ja pujota se reunasilmukoiden läpi, kiristä ja tee napakka solmu. Tee kuteiden päihin tiukat solmut ja
kiinnitä ne muutamalla pistolla np:lle. Neulaa vetoketju aukkoon ja ompele np:lta tihein pistoin 2-kertaisella langalla:
ompele ensin vetoketjun ulkoreunoista ja vielä tikkipistoin n. 0,5 cm:n päässä hammastuksesta. Laita tyhjä, rullattu
jumppapallo päällisen sisälle ja pumppaa se täyteen. Sulje venttiilin tulppa ja vetoketju.
Hoito- ja pesuohje Tyhjennä ja poista pallo ennen päällisen pesua. Hienopesu 40 °C valkaisuaineettomalla pesuaineella vetoketju suljettuna ja op päällä. Kevyt linkous ja kuivaus ilmavalla tasolla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

