NEULOTTU LIERIHATTU
Malli Lankava Oy, Ella Tahvanainen
Koko yksi koko (ympärysmitta 54-58 cm)
Lanka 200 g valkaistua (9000) Lankavan Esito-virkkuulankaa (100 % merseroitu puuvilla, 200 g = n. 675 m).
Puikot sukkapuikot sekä 40 cm ja 60 cm pyöröpuikko
nro 2,5 sekä virkkauskoukku nro 2,5.
Muut tarvikkeet 100 cm 50 mm leveää muovinauhaa
ja nitoja.
Pitsineule suljettuna neulo ohjeen mukaan parittomilla
krs:illa pitsineuletta ja parillisilla sileää neuletta eli kaikki s:t oikein.
Tiheys 22 s ja 30 krs = 10 cm
Työohje Luo 8 s ja jaa ne 3 puikolle.
1. krs: *lk, 1 o*, toista *-* krs loppuun. Merkitse kerroksen viimeinen s ja siirrä merkkiä työn edetessä.
2. krs: Neulo oikein.
3. krs: *lk, 2 o*, toista *-*.
4. krs: Neulo oikein. Jaa silmukat 4 puikolle.
5. krs: *lk, 3 o*, toista *-*. Jatka lisäyksiä vastaavasti joka 2. krs (= parittomat krs:t) ja vaihda sopivassa kohdassa lyhyet pyöröpuikot.
Kun langankiertojen välissä on 14 s, aloita kavennukset parittomilla kerroksilla.
1. krs: *lk, 13 o, kavenna 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun.
2. krs: Neulo oikein. Toista 1.-2. krs:ia vielä 12 kertaa. Tarkista kuvun korkeus sopivaksi ja neulo sitten nauhakuja
näin: *lk, 4 o, lk, 2 o yht., 7 o, 2 o yht.,*, toista *-*.
Aloita lieri ja vaihda tarvittaessa pidempi pyöröpuikko.
1. krs: *lk, 15 o*, toista *-*.
2. krs: Neulo oikein.
3. krs: *lk, 16 o*, toista *-*.
4. krs: Neulo oikein. Jatka vastaavasti, kunnes lisäysten välissä on 24 s. Päätä s:t löyhästi ja jätä loppuun n. 2 m
lankaa reunustukseen. Reunusta lieri kiinteillä silmukoilla. Ota 100 cm muovinauha, jätä alkuun n. 7 cm ja virkkaa nauha silmukoiden sisään näin: *1 ks, 2 ks samaan s:aan*, toista *-*, kunnes jäljellä on n. 5 cm. Lyhennä sitten
nauha sopivaksi, aseta sen päät n. 2 cm:n matkalta päällekkäin, nido päät yhteen kahdella pienellä niitillä ja virkkaa
krs loppuun. Päättele langat.
Neulo lopuksi tuppilonyöri kahdella sukkapuikolla. Luo 4 s.
1. krs: 4 o, siirrä s:t takaisin puikon alkuun (älä käänny) ja neulo taas 4 o. Toista 1. krs:sta ja neulo nauhaa n. 100
cm. Päätä s:t ja päättele langat tuppilon sisään. Pujota nyöri ja säädä se sopivalle kireydelle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

