MAKSITUNIKA JA JOUSTINRANNEKKEET
Malli Lankava, Pia Heilä
Koko M/XL
Neuleen mitat ympärys 122 cm (helman ympärys 106
cm), pituus 94 cm.
Lanka 450 g viininpunaista (328) Esito-lenkkimohairia
(77 % mohair, 18 % villa, 5 % polyamidi, 240 g = n. 480
m) ja 450 g luumua (4529) Fritidsgarn-lankaa (100 %
villa, 50 g = 70 m).
Puikot 80 ja 40 cm pyöröpuikko nro 8 ja 80 cm pyöröpuikko nro 10.
Joustinneule suljettuna 1.krs: 1 o, *2 n, 2 o*, toista
*-*, 2 n, 1 o. Toista 1. krs:sta.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona Neulo op:lla oikein, np:lla nurin.
Palmikko Neulo suljettuna ja tasona ruutupiirroksen
mukaan.
Tiheys 9 s ja 11 krs = 10 cm sileää neuletta puikoilla
nro 10.
Etu- ja takakappale Luo ohuemmalle puikoille 104 s,
sulje pyöröneuleeksi ja neulo joustinta 12 cm. Merkitse
kappaleen sivut = 52+52 s sekä etu- ja takakappaleelta
keskimmäiset 18 s palmikkoa varten (17+18+17 s = 52
s). Vaihda paksumpi puikko ja neulo keskimmäisillä 18
s:lla palmikkoa ruutupiirroksen mukaan ja muilla s:oilla
sileää neuletta. Kun kappaleen korkeus on 20 cm, lisää
4 s tasavälein. Toista lisäykset 15 cm:n päässä = 112 s.
Kun kappaleen korkeus on 50 cm, siirrä sivumerkit neuleen yläreunaan ja aloita kädentie.
1. krs: Päätä 2 s, neulo kunnes merkin edessä on 2 s,
päätä 4 s ja neulo krs loppuun. Käänny ja neulo ensin
toinen puoli tasona.
2. krs: (np) päätä 2 s ja neulo krs loppuun. Päätä molemmissa reunoissa vielä 3x1 s. Kun kädentien korkeus on 10 cm, lisää molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s. Toista lisäykset joka 4. krs vielä 2 kertaa ja joka
2. krs vielä 6 kertaa = 64 s. Kun kädentien korkeus on
27 cm, aloita olan viistotus. Päätä olan puolelta molemmissa reunoissa joka 2. krs 6x1 s, 4x2 s, 2x 3 s. Tee toinen puoli samoin. Yhdistä olkasaumat. Poimi pääntien
24+24 s lyhyelle pyöröpuikolle. Neulo joustinta ja jatka
samalla palmikkoa edessä ja takana näin: *1 n, 2 o, 2 n,
6 s:n palmikko, 2 n, 6 s:n palmikko, 2 n, 2 o, 1 n*, toista
*-* vielä kerran. Neulo 10 krs ja päätä s:t.
Kädentien joustinreunukset Luo lyhyelle puikolle 39 s ja neulo suljettuna 1x2 joustinta (= toista *1 n, 2 o*) 2 krs.
Lisää seuraavalla krs:lla jokaiseen nurjaan s:aan 1 s = 52 s. Neulo 2x2 -joustinta 2 krs. Lisää seuraavalla krs:lla jokaiseen nurjaan silmukkavakoon 1 s = 65 s. Neulo 2x3 -joustinta (= toista *3 n, 2 o*) 1 krs. Siirrä silmukat apulangalle. Merkitse ulkoreunaan 4 kohdistusmerkkiä: 1. merkki krs:sten vaihtumiskohtaan ja loput 3 merkkiä tasavälein.
Merkitse kädentielle kainalo, olka ja molemmille puolille näiden puoliväli.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Viimeistely Kiinnitä joustinreunuksen avoimet s:t kädentielle. Aseta joustimen op kädentien reunan päälle, kohdista joustimen 1. merkki kainaloon ja neulaa tasaisesti kohdistaen kaikki merkit. Ompele avoimet s:t tikkipistoin Unnilangalla näin: vie neula op:lta 1. s:n ja kädentien läpi np:lle ja tuo op:lle 2. s:n läpi. Vie neula op:lta 1. s:n ja kädentien läpi np:lle ja tuo op:lle seuraavan vapaan s:n (= 3. s) läpi. Ompele näin koko joustin. Poista apulanka.
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VIHREÄT JOUSTINRANNEKKEET

Tee näin Luo ohuemmille puikoille 56 s ja jaa ne 4 puikolle. Neulo joustinta 16 cm. Vaihda paksummat puikot
ja neulo vielä 29 cm. Päätä s:t löyhästi

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Koot S/M, pituus n. 45 cm
Lanka 150 g oliivinvihreää (9544) Lotte -lankaa
(100 % villa, 50 g = 100 m).
Puikot sukkapuikot nro 3,5 ja 4
Joustinneule suljettuna *2 o, 2 n*, toista *-*.

26,5 cm

