KIVI-IRTOPÄÄLLINEN
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 63x30 cm
Lanka 2 kg mustakultaa (K20) Lankava Oy:n Kimalle-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvillaa, 20 %
muita kuituja, 1 kg = n. 220 m).
Pyöröpuikot 2 kpl nro 15.
Muut tarvikkeet 75x15 cm pyöreä sisätyyny,
(vaahtomuovi.net), mustaa ompelulankaa.
1x1-joustinneule suljettuna *neulo 1 s kiertäen eli
takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Sileä neule neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 7 s ja 9,5 krs = 10 cm sileää neuletta.
Tee näin Luo apulangalla 68 s.
Vaihda ontelokude, neulo 1 krs oikein ja 9 krs joustinneuletta. Merkitse krs:n vaihtumiskohta ja aloita
sileä neule.
1.krs: 1 o, *lisää 1 s (= neulo sama s etu- ja takareunastaan oikein), 16 o*, toista *-* krs loppuun = 72 s.
2.krs: 6 o, *lisää 1 s, 8 o*, toista *-* krs loppuun = 80 s. Neulo 1 krs sileää. Lisää seuraavalla krs:lla 10 s tasaisin
välein. Toista lisäykset joka 3.krs vielä 3 kertaa = 120 s. Tee lisäykset aina lomittain edellisen krs:n lisäyksiin nähden. Neulo sitten n. 23 cm sileää neuletta. Merkitse krs:n alusta laskien 8. s ja sitten joka 15. s = 8 merkkiä. Aloita
kavennukset ja ota työhön toinenkin puikko kun s-määrä on liian pieni yhdelle puikolle.
1.krs: *neulo oikein kunnes merkin edessä on 1 s, 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 *-* vielä 7 kertaa ja neulo oikein krs
loppuun. Toista kavennukset joka 4. krs vielä 5 kertaa = 24 s. Neulo 1 krs sileää. Kavenna lopuksi kaikilla s:oilla 2 o
yhteen = 12 s. Katkaise kude. Ota 20 cm kudetta, pujota s:iden läpi ja kiristä aukko.
Viimeistely Vedä kuteenpäät np:lle. Ota 2,8 m kudetta säätönauhaksi, pujota se aloitusreunan s:oiden läpi ja tee
päihin tiukat solmut. Pura apulanka. Tee kuteen päihin tiukat solmut ja ompele ne muutamilla pistoilla np:lle. Laita
tyyny päälliseen, kiristä säätönauha (keskelle jää n. 5 cm:n aukko), tee rusettisolmu ja työnnä se päällisen alle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

