KORISTETYYNYT DECOFURISTA
Koristetyyny
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko 40x40 cm
Lanka 200 g hopean (2101) tai kullan (9501) väristä
Lankavan Alize Decofur sim -lankaa (80 % polyesteri,
20 % metalloitu polyesteri, 100 g = 100 m).
Puikot 60 cm pyöröpuikko nro 6 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet 40x40 cm vanutäytteinen sisätyyny.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki kerrokset oikein.
Tiheys 9 s ja 14 krs = 10 cm
Työohje Luo pyöröpuikolle 64 s ja jätä alkuun lankaa
ompeluun. Neulo sileää neuletta suljettuna (= neulo
kaikki krs:t oikein) n. 40 cm. Ompele aloitusreunan silmukat yhteen. Sovita tyynyä päällisen sisään ja neulo tarvittaessa lisää kerroksia. Päätä s:t ja jätä loppuun
lankaa ompeluun. Laita tyyny päällisen sisälle ja ompele päättelyreunat yhteen.
Putkityyny
Koko 45x17 cm (leveys x korkeus)
Lanka 200 g hopean (2101) tai kullan (9501) väristä
Lankavan Alize Decofur Sim -lankaa
Puikot 40 cm pyöröpuikko nro 6 tai käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet 17x45 cm sylinterin muotoinen putkityyny (100 % vaahtomuovi), n. 30 cm päällisen väriin
sopivaa kapeaa nauhaa esim. 100 mm satiininauhaa.
Työohje Luo jätelangalla pyöröpuikolle 45 s ja neulo sileää neuletta suljettuna 2-3 krs. Neulo Decofur Sim
-langalla sileää neuletta 35-40 cm. Pujota ohut satiininauha avoimien silmukoiden läpi. Pujota kestävä lanka
aloitusreunassa Decofur-silmukoiden läpi ja poista purkulanka. Kiristä sitten reuna umpeen ja päättele langat
pussin sisäpuolelle. Vedä päällinen putkityynyn päälle
ja tarkista päällisen pituus, koska neulos venyy reilusti pituussuuntaan. Poista kerroksia, jos päällinen on liian
pitkä. Kun päällisen mitta on sopiva, kiristä yläreunaan
pujotettu nauha, huolittele sen päät ja solmi rusetille.
Vuori Ompele putkityynyyn kangasvuori. Leikkaa kankaasta 65x54 cm pala ja huolittele reunat. Ompele pitkät sivut yhteen 1 cm:n saumanvaralla ja höyrytä saumat auki. Taita ja ompele putken molempiin päihin 1
cm:n kuminauhakujat 0,5 cm:n sisävaralla. Pujota kuminauhat kujiin. Kiristä ja solmi toinen aukko umpeen.
Laita tyyny putken sisään ja kiristä avoin pää umpeen
avattavalla solmulla.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Tarvittaessa
käsinpesu ja huolellinen huuhtelu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

