Peukalo Poimi peukalon aukon molemmilta puolilta 10-11 s ja 1 s molemmista reunoista = yht. 22-24 s. Jaa silmukat
3:lle puikolle. Neulo sileää neuletta mustalla langalla kynnen puoleen väliin. Kavenna sitten jokaisen puikon alussa 2 s
o yht. Vedä lanka viimeisten 6 s:n läpi.
Päättele langat.
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KIRJONEULEKINTAAT
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Toteutus Marja-Liisa Hast-Hautala
Koko S-M
Lanka 35-45 g valkaisematonta (1), 35-45 g mustaa (2) ja 30-40 g
sinistä (3) Lankava Oy:n Inka-alpakkavillalankaa.
Puikot sukkapuikot nro 3-3,5.
Mallineule Aina oikein neule suljettuna: neulo parittomat kerrokset
oikein ja parilliset nurin. Kirjoneule suljettuna ruutupiirrosten mukaan.
Silmukkaluku jaollinen 6:lla.
Tiheys 10 cm= 26 s ja 28 krs.
Työohje Luo mustalla langalla 54-60 s ja jaa ne 4:lle puikolle. Neulo
aina oikein -reunus kolmella värillä seuraavasti: mustalla 1 krs oikein
ja 1 krs nurin, valkoisella 1 krs o ja 1 krs n, sinisellä 1 krs o ja 1 krs n.
Aloita rannekkeen neulominen: Neulo mustalla 2 krs o. Neulo kirjoneulekuvio ruutupiirroksen A mukaan. Neulo mustalla 2 krs o. Neulo
reunus kolmella värillä peilikuvaksi aloituksen reunukselle: sinisellä
1 krs o ja 1 krs n, valkoisella 1 krs o ja 1 krs n, mustalla 1 krs o ja 1
krs n. Aloita kämmenosan kirjoneule sinisellä ja valkoisella ruutupiirroksen B mukaan. Neulo 5 cm ja tee peukalon aukko: Neulo 3. puikon alkuun (oikea käsi) ja 2. puikon loppuun (vasen käsi) 10-11 s eri
värisellä langalla, siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja jatka kirjoneuletta. Neulo pikkusormen päähän ja aloita kärkikavennus
lapasen sivuilla valkoisella langalla: tee jokaisella krs:lla 1. ja 3. puikon alussa ylivetokavennus (nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja kavenna 2. ja 4. puikon lopussa 2 s o yhteen. Vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Kiristä ja päättele lanka nurjalle.
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6 s mallikerta toistuu

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

