KÖYNNÖS-PUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S-M-L
Vaatteen mitat
vartalon ympärys 94-100-108 cm
koko pituus 53-54-56 cm
hihan sisäpituus 44-45-45,5 cm
Lanka 480-510-620 g valkaisematonta (1) Lankava
Oy:n Inka-lankaa (50 % alpakka, 50 % villa).
Puikot nro 2,5, 3 ja 3,5 sekä pyöröpuikot nro 2,5 ja virkkuukoukku nro 3.
Mallineuleet
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Osittainneule: sileää neuletta 6 s:n ryhmissä ohjeen
mukaan.
Tiheys 10 cm = 22 s ja 28 krs sileää neuletta
Takakappale Luo 104-112-120 s puikoille nro 2,5. Neulo aina oikein -neuletta 6 krs. Vaihda puikot nro 3 ja
neulo sileää. Kun kappaleen korkeus on 14,5-15,5-16,5
cm, aloita sivun kavennukset op:lla: neulo 2 o, tee ylivetokavennus, jatka kunnes vasemmalla puikolla on 4 s
ja neulo: 2 s o yht, 2 o. Tee vastaavat kavennukset yht.
6 kertaa joka 6. krs (= 92-100-108 s). Kun kappaleen
korkeus on 31,5-32,5-32,5 cm, lisää op:lla työn molemmissa reunoissa 1 s kahden s:n päässä reunasta. Toista lisäykset koossa S ja M vielä kerran 12 krs:n päässä
ja koossa L vielä 2 kertaa joka 6. krs (= 96-104-114 s).
Kun kappaleen korkeus on 41,5-42,5-43,5 cm (ohjetiheydellä 112-114-118 krs), päätä pyöriötä varten molemmissa reunoissa
S: joka 2. krs 1x 5 s, 3x 2 s, 1x 1 s ja 4 krs:n päässä
vielä 1x 1 s.
M: joka 2. krs 1x 5 s, 4x 2 s, 2x 1 s.
L: joka 2. krs 2x 6 s, 4x 1s ja sitten joka 4. krs 2x 1 s.
Kun kappaleen korkeus on 56,5-58,5-60,5 cm, jätä puolet silmukoista pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Merkitse samalla tämä keskikohta kauluksen kiinnitystä varten.
Päätä pääntiellä S: joka 2. krs:lla 2x 11 s, 2x 2 s, 1x 1 s.
M: 2x 11 s, 2x 3 s, 1x 1 s.
L: 2x 12 s, 1x 5 s, 2x 1 s. Kun kappaleen korkeus on 60,5-62-64,5 cm (166-170-176 krs), päättele olan s:t kahdessa osassa: 2x 4 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale Neulo kuten takakappale. Aloita pääntien kavennukset kun kappaleen korkeus on 51,5-53,5-54,5 cm
(140-144-148 krs) ja merkitse keskikohta. Päätä joka 2. krs 1x 11 s, 1x 6-6-9 s, 3-4-2x 2 s, 1-2-5x 1 s ja joka 4. krs
3-2-2x 1 s (= yht. 27-29-31 s).
Hihat Luo puikolle nro 2,5 76-82-82 s. Neulo aina oikein -neuletta 6 krs. Vaihda puikot nro 3 ja neulo sileää. Kun
kappaleen korkeus on 12,5 cm, kavenna 1 s työn molemmissa reunoissa kuten miehustakpl:ssa ja toista kavennus
vielä 26 krs päässä (= 72-78-78 s). Kun työn korkeus on 37-36,5-35,5 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s kuten
miehustakpl:ssa ja toista vastaava lisäys koossa S ja M vielä 12 krs:n päässä ja koossa L vielä 2 kertaa joka 6. krs
(76-82-84 s). Kun hihan korkeus on 45,5-45-44 cm (124-122-120 krs), päätä pyöriötä varten joka 2. krs:lla 1x 5-6-6
s, 2-2-3 x 3-3-2 s, 13-15-16 x1 s ja 4 x2 s. Päätä loput 12 s kerralla. Hihan pituudet 60-61-61,5 cm.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

40-41-42-43-44-45

19-21-2325-27-29

21-23-2527-29-31

43-44-44-45-46-47

11,5-12-1212,5-12,5-13
4-5-67-8-9

9-10-11- 10-10-1011-12-13 11-11-11
5

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Höyrytä kaulus nurjalta:
päästä höyryä koskettamatta neuleen pintaa. Ompele
olka-, sivu- ja hihasaumat. Kiinnitä hihat. Silmukoi kauluksen aloitus- ja lopetusreuna yhteen ja poista jätelangat. Poimi pääntieltä pyöröpuikolle n. 138-144-154 s ja
neulo 6 krs aina oikein -neuletta. Päättele silmukat 7.
krs:lla nurin neuloen. Pääntien reunaan virkataan kerros piilosilmukoita, jotka kiinnittävät kauluksen yläkärjet
pääntielle. Käytä apuna sovitusnukkea tai mallia: pue
pusero nurin päin nuken päälle, aseta kauluksen op puseron np:lta vasten. Neulaa kauluksen kärjet ensin olkasaumojen kohdille ja sitten loput kärjet tasaisin välein.
Ota pusero pois ja virkkaa ps:t pääntien op:lta pääteltyjen s:den takareunoihin. Kiinnitä kukin kärki 2 ps:lla ja
virkkaa kärkien väliin jääviin pääntien reunoihin tasainen määrä silmukoita.
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Kaulus Luo 33-33-39 s puikoilla nro 3,5. Neulo alkuun jätelangalla 1 krs o ja 1 krs n. Vaihda työhön Inka-lanka ja
neulo 1 krs o. Aloita mallineule:
*1. osittainneuleraita: Neulo 6 o, käänny, 6 n, käänny ja neulo näillä 6 ensimmäisellä s:lla vielä 6 krs (= yht. 8 krs
nurjasta raidasta laskien). Neulo 9 o, käänny, 6 n, käänny ja neulo 6 s:lla vielä 6 krs (= yht. 8 krs). Toista 3 kertaa: 9
o, käänny, neulo 6 n, käänny ja neulo 6 s:lla vielä 8 krs (= yht. 10 krs.). Toista 4-4-6 kertaa: 9 o, käänny, neulo 6 n,
käänny ja neulo 6 s:lla vielä 10 krs (= yht. 12 krs). Neulo 9 o, käänny, neulo 6 o, käänny ja neulo 6 s:lla vielä 9 krs
(=11 krs).
1. nurja raita: 1. krs: o. 2. krs: n. 3. krs: o. 4 krs: n. 2. osittainneuleraita: Neulo 6 n, käänny, 6 o, käänny ja neulo näillä 6 ensimmäisellä s:lla vielä 8 krs (= yht. 10 krs). Toista 4-4-6 kertaa: 9 n, käänny, 6 o, käänny ja neulo 6 s:lla
vielä 10 krs (= yht.12 krs). Toista 3 kertaa: neulo 9 n, käänny, 6 o, käänny ja neulo 6 s:lla vielä 8 krs (= yht. 10 krs).
Neulo 9 n, käänny, 6 o, käänny ja neulo 6 s:lla vielä 6 krs (= yht. 8 krs). Neulo 9 n, käänny, 6 o, käänny ja neulo 6
s:lla vielä 5 krs (= 7 krs).
2. nurja raita: 1. krs: n. 2. krs: o. 3. krs: n. 4. krs: o*. Toista *-* 13-13-14 kertaa, mutta neulo viimeiseen nurjaan
raitaan vain 2 krs ja katkaise lanka n. 50 cm:n päästä. Neulo loppuun muutama krs jätelankaa ja päätä s:t.
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