LIEKKI-KOLMIOHUIVI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Toteutus Marjukka Tyrväinen
Koko 290x100 cm
Tarvikkeet 120 g viininpunaista (328), 110 g tummanpunaista (628), 100 g punaista (314) ja 90 g syklaaminpunaista (313) Lankava Oy:n Esito-lenkkimohairia.
Pyöröpuikot 80 cm nro 5.
Mallineule työohjeen mukaan.
Lyhenteet s= silmukka, krs=kerros, lk=langankierto
(nosta lanka neulomatta puikolle), o =oikein, n= nurin,
op=oikea puolo, np= nurja puoli
Tiheys 15 s ja 24 krs = 10 cm
Työohje Luo viininpunaisella langalla 7 s. Neulo 4 krs
oikein. Luo samalla jokaisen krs:n loppuun 1 s, kunnes
puikolla on 11 s. Neulo krs:ten 1. s aina oikein. Aloita
mallineule.
5.krs (op): 3 o (=reuna), lk, 1 o, lk, 3 o (=keskikohta),
lk, 1 o, lk, 3 o (=reuna).
6.krs (np): 3 o, 3 n, 3 o, 3 n, 3 o.
7.krs (op): *3 o, lk*. Toista *-* 4 kertaa. 3 o.
8.krs (np): oikein.
9.krs: Neulo syklaaminpunaisella *3 o, lk, 5 o, lk*.
Toista *-* 2 kertaa. 3 o.
10.krs: 3 o, 7 n, 3 o, 7 n, 3 o.
11.krs: *3 o, lk, 7 o, lk*. Toista *-* 2 kertaa. 3 o.
12. krs: oikein.
13.krs: *3 o, lk, 9 o, lk*. Toista *-* 2 kertaa. 3 o.
14.krs: 3 o, 11 n, 3 o, 11 n, 3 o.
15.krs: 3 o, lk, 11 n, lk, 3 o, lk, 11 n, lk, 3 o.
16.krs: oikein.
Jatka vastaavasti ja neulo seuraavat 8 krs punaisella langalla. Neulo huivin reunoilla ja keskellä aina 3 s oikein. Tee
langankierrot jokaisella op:n krs:lla 3 o silmukoiden viereen, jolloin silmukkamäärä kasvaa aina 4:llä. Neulo joka 4.
nurjan puolen krs oikein (= krs:t 8, 12, 16, 20, 24 jne). Toista seuraavaa värijärjestystä: 8 krs viininpunainen, 8 krs
syklaaminpunainen, 8 krs punainen, 8 krs tummanpunainen. Neulo loppuun viininpunainen raita. Päätä silmukat löyhästi, kun huivin korkeus on n. 100 cm keskeltä mitattuna. Päättele lopuksi langanpäät.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

