MALVIKKI-LIIVI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L, XL
Vaatteen mitat rinnanympärys 99-107-115-123 cm,
etupituus (olalta helmaan) 46-48-49-50 cm, takapituus
(olalta helmaan) 57-59-61-62 cm.
Lanka Liiviin 200-250-250-300 g petroolinsinistä (6765)
Lankavan Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 m) ja
100-120-150-180 g tummansinistä (8065) Esito-kampalankaa (100 % villa, 230 g = n. 977 m). Kukkaan 15 g sinistä (5924), 5 g tummansinistä (5575), 5 g limenvihreää (8514) Lykke-lankaa (85 % villa, 15 % polyamidi, 50
g = n. 100 m) ja 10 g turkoosia (6733) Lotte-lankaa (100
% villa, 50 g = n. 100 m).
Puikot Liiviin 50 cm pyöröpuikko nro 5 ja 60 cm pyöröpuikko nro 5,5. Kukkaan 40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 4,5 tai käsialan mukaan.
Ainaoikeinneule Neulo suljettuna neuleena. 1. krs: nurin. 2. krs: oikein. Toista 1.-2. krs:ia.
Sileä neule tasona neulo op:lla oikein ja np:lla nurin.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Lyhennetyt krs:t neulo sileää neuletta tasona ohjeen
mukaan.
Tuplasilmukka eli ts tehdään lyhennettyjen krs:sten
kääntymiskohtaan, jotta työhön ei muodostuisi reikiä.
Tee se ohjeen mukaan. Laske ja neulo ts aina yhtenä
silmukkana.
Tiheys n. 15,5 s ja 21 = 10 cm
Liivin alaosa Neulo liivi 2-kertaisella langalla (1 alpakka ja 1 kampalanka). Luo ohuemmalle puikolle 188200-212-224 s ja neulo ainaoikeinneuletta suljettuna 6
krs. Vaihda paksumpi puikko, neulo vielä 1 krs nurin ja
katkaise lanka. Merkitse liivin vasen sivu (= krs:n vaihtumiskohta) ja oikea sivu sen vastakkaiselle puolelle (2x 94-100-106-112 s). Merkitse keskietu ja -taka sekä edessä keskimmäiset 46-44-42-48 s ja takana 38-44-42-48 s. Aloita helman viistoaminen takakpl:n merkityillä
s:oilla ja neulo sileää neuletta tasona lyhennetyin kerroksin.
1. krs (op): neulo 38-44-42-48 o, käänny.
2. krs (np): tee ts näin: tuo lanka eteen, nosta 1 s n neulomatta (= vie puikko s:an oikealta), vie lanka taakse ja kiristä sitä alaviistoon niin, että ed. krs:n s:n jalat nousevat puikolle (näyttää kuin yhdestä s:sta olisi tullut kaksi), neulo 41-47-45-51 n (= 4 s yli merkin), käänny.
3. krs: ts, neulo oikein seuraavaan ts:an asti, neulo ts oikein (kuten neuloisit yhden s:n), neulo vielä 4 o ja käänny.
Krs pidentyi 4 s:lla.
4. krs: ts, neulo nurin ts:an asti, neulo ts nurin, neulo vielä 4 n ja käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes olet edennyt
molempiin sivumerkkeihin. Jatka sitten etukpl:n puolella krs:n pidentämistä 6-7-8-8 s:lla. Huom. kun olet neulonut
oikean sivumerkin yli 18-21-24-24 s, aloita sivukavennukset op:lla näin: *kun ennen sivumerkkiä on 3 s, neulo 2 o
yht., 2 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä neulomaton s neulotun yli)*, toista *-* toisessa sivussa. Toista nämä kavennukset vielä 7 kertaa joka 5. krs ja jatka samalla lyhennettyjä krs:ia. Kun edessä on
neulomatta merkityt s:t + 6-7-8-8 s ja olet viimeksi neulonut np:n krs:n, käänny, tee ts ja neulo oikein vasempaan sivumerkkiin saakka. Helman viistotus on nyt valmis.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Katso myös ohje Malvikki-vyölaukku.

Jatka kaikilla s:oilla suljettua neuletta ja aloita kavennukset takakpl:n keskellä.
1. krs: kun keskimerkin edessä on 3 s, neulo 2 o yht, 2 o, tee yvk ja neulo krs loppuun. Toista nämä kavennukset
13-14-15-15 cm:n välein vielä 2 kertaa. Kun etukpl:n korkeus on 20-21-21-22 cm, aloita kädentiet.
1. krs: päätä krs:n alusta 3 s, kun sivumerkin edessä on 3 s, päätä 6 s, neulo krs loppuun, käänny. Jätä etukpl:n s:t
odottamaan ja neulo takakpl ensin.
Takakappale (np) Päätä krs:n alusta 3 s. Kavenna molemmissa reunoissa kädenteitä varten joka 2. krs vielä 1x 3
s, 1-2-2-3x 2 s ja 2-1-2-1x 1 s. Neulo 6-8-8-8 krs kaventamatta. Lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1
s:n sisällä 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen o. Huom. jos haluat ulkonäöltään symmetriset lisäykset, kierrä lanka eri suuntiin oikeassa ja vasemmassa reunassa.) Toista lisäykset joka 4. krs vielä 2 kertaa ja joka 2. krs 7
kertaa = 72-76-80-84 s. Merkitse sitten kpl:n keskikohta ja aloita olan viistotus. Päätä olan puolelta joka 2. krs 5x 1
s, 3x 2 s ja 1x 3-5-5-7 s. Huom. kun olet neulonut olkaa 6 krs, aloita pääntie: merkitse keskimmäiset 20-20-24-24 s,
jätä ne odottamaan ja neulo toinen puoli ensin.
1. krs (op): neulo 1. merkkiin asti ja käänny. Päätä pääntien puolelta joka 2. krs 1x 6 s, 1x 3 s, 1x 2 s ja 3x 1 s.
Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Etukappale Aloita np:lta ja tee kädentien kavennukset kuten takana. Kun etupituus on 22-24-25-26 cm, tee keskellä samanlaiset kavennukset kuin takana ja toista ne 8 cm:n välein vielä 2 kertaa. Tee olan viistotus kuten takana,
mutta aloita pääntie, kun olet neulonut olkaa 2 krs: jätä keskimmäiset 20-20-24-24 s odottamaan ja päätä pääntien
puolelta joka 2. krs vielä 1x 4 s, 1x 3 s, 1x 2 s ja 3x 1 s.
Viimeistely Ompele olkasaumat. Nosta pääntien avoimet s:t ohuemmalle puikolle. Aloita takapääntien keskeltä näin: 10 o, poimi päättelyreunasta s:t langan avulla (= työnnä puikko reunas:n läpi, ota lanka puikolle ja vedä se
op:lle), neulo etupääntieltä 20 o, poimi s:t toisesta reunasta ja neulo lopuksi 10 o. Neulo ainaoikeinneuletta suljettuna 7 krs, mutta kavenna 4. krs:lla joka 6. ja 7. s o yhteen tai käsialan ja nostettujen s:oiden määrän mukaan. Poimi
kädentien s:t samoin langan avulla. Neulo 7 krs ainaoikeinneuletta mutta kavenna kainalossa 2. ja 6. krs:lla näin: 1
o, tee yvk, neulo oikein kunnes jäljellä on 3 s ja neulo 2 o yht., 1 o. Päättele langat ja höyrytä valmis neule nurjalta.

Viimeistely Ompele terälehtiraitojen saumat eli 3 luotua ja 3 pääteltyä
s:a yhteen. Päättele langat. Neulaa kukka liiviin. Kiinnitä kukan keskusta näin: tee limenvihreällä ketjupisto-ommel päättelyreunan viereen. Ompele terälehtiraitojen väli sekä ulkoreuna huomaamattomin
pistoin ohennetulla tummansinisellä langalla. Viimeistele kukka luotospistoilla: vie limenvihreä lanka terälehtien väleistä ulkoreunan yli.
Päättele langat.

14-14-15-15

10-11-11-12

5
2

8
18
19
20
20
KE
KT

Kukka Luo pyöröpuikolle tummansinisellä 78 s. Neulo suljettuna neuleena 1 krs nurin ja 1 krs oikein. Vaihda sininen lanka ja neulo terälehdet osittainneuleena näin: neulo 3 o ja käänny. Neulo 3 n, luo 3 s ja
käänny. Neulo näillä 6 s:lla vielä 6 krs sileää neuletta tasona = 8 krs.
Siirry seuraavaan terälehteen.
1. krs: neulo 9 o (= neulotut 6 s + 3 uutta s:a vasemmalta puikolta),
käänny.
2. krs: neulo 6 n, käänny.
3.-8. krs: neulo 6 s:lla vielä 6 krs sileää neuletta = 8 krs. Toista 1.-8.
krs:ia. Huom: neulo viimeisen terälehden 8. krs näin: päätä krs:n alusta 3 s nurin neuloen, 2 n, käänny. Neulo vielä 3 o. Ensimmäinen terälehtikehä on nyt valmis. Vaihda tummansininen lanka ja aloita sileä
neule suljettuna.
1. krs: *2 o yht., 1 o*, toista *-* krs loppuun = 52 s.
2. krs: *2 o yht., 5 o, 2 o yht., 6 o*, toista *-* krs loppuun = 45 s.
3. krs: neulo oikein. Vaihda turkoosi lanka ja neulo terälehdet kuten
edellä. Vaihda limenvihreä lanka ja neulo sukkapuikoilla näin: kavenna
2 o yht. kunnes 1 s neulomatta, 1 o. Päätä s:t.
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+reunakaitaleet
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

6,5
7
5
7,5
8

