KIMALLE-IRTOPÄÄLLINEN
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 70 x 32 cm
Lanka 3 kg harmaahopeaa (H16) Lankava Oy:n Kimalle-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvillaa, 20 % muita
kuituja, 1 kg = n. 220 m).
Pyöröpuikko nro 15 ja 2 kpl nro 12
Muut tarvikkeet 75x15 cm pyöreä sisätyyny (vaahtomuovi.net), harmaata ompelulankaa.
1x1-joustinneule suljettuna *neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Patenttineule
aloituskrs *lk, nosta 1 s n neulomatta (= vie puikko
s:an oikealta), 1 n*, toista *-*.
1.krs: *neulo lk ja ed. krs:n nostettu s oikein yhteen, lk,
nosta 1 s nurin neulomatta*, toista *-*.
2.krs: *lk, nosta 1 s nurin neulomatta, neulo lk ja ed.
krs:n nostettu s nurin yhteen*. Toista krs:ia 1.-2.
Sileä neule neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 6 s ja 14 krs = 10 cm leveyssuunnassa avattua
patenttineuletta
Tee näin Luo apulangalla paksummalle puikolle 68 s.
Vaihda ontelokude, neulo 1 krs oikein ja 13 krs joustinneuletta. Merkitse krs:n vaihtumiskohta. Neulo sitten
patenttineuletta 48 cm = n. 61 krs (avaa neulosta pituussuunnassa ennen mittaamista). Vaihda ohuempi puikko ja
jatka patenttineuletta vielä 11 cm = n. 12 krs ja neulo lopuksi 2. krs. Aloita kavennukset.
1. kavennuskrs: *neulo lk ja ed. krs:n nostettu s oikein yhteen, 1 n*, toista *-* = 68 s. Neulo joustinta 4 krs.
2. kavennuskrs: *neulo 1 s takareunastaan oikein, kavenna 3 o yhteen (= nosta 2 s o neulomatta eli vie puikko vasemmalta ensin 2. ja sitten 1. s:n läpi, 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli)*, toista *-* = 34 s. Jatka työ loppuun kahdella pyöröpuikolla. Neulo 2 krs sileää neuletta.
3. kavennuskrs: kavenna kaikilla s:oilla 2 o yhteen = 17 s. Neulo 1 krs oikein.
4. kavennuskrs: neulo 1 o ja lopuilla s:oilla 2 o yhteen = 9 s. Ota 20 cm kudetta, pujota se s:oiden läpi, kiristä aukko ja tee tiukka solmu.
Viimeistely Ota 2,8 m kudetta säätönauhaksi, pujota se aloitusreunan s:oiden läpi ja tee päihin tiukat solmut. Pura apulanka. Tee kuteiden päihin tiukat solmut ja ompele ne muutamilla pistoilla np:lle. Laita tyyny päälliseen, kiristä
säätönauha (keskelle jää n. 5 cm:n aukko), tee napakka rusettisolmu ja työnnä se päällisen alle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

