PAULA-IRTOPÄÄLLINEN
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 38x38x40 cm
Tarvikkeet 700 g pinkkiä (13), 500 g harmaata (17) ja
400 g valkaisematonta (2) Lankavan Paula -punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg =
210 m).
Puikot pyöröpuikot nro 12 (2 kpl) ja 15.
Muut tarvikkeet 180 cm kuminyöriä, 38x38x40 cm rahi esim. Ikean Pällbo tai Lankavan 40x40x40 cm vaahtomuovirahi.
Tiheys 7,5 s ja 11 krs = 10 cm
Työohje Luo paksummalle pyöröpuikolle harmaalla 108
s. Sulje työ ja neulo 1 krs nurin. Aloita jättösilmukkaneule.
1. krs: neulo pinkillä, *1 o, nosta 1 s nurin neulomatta lanka edessä (= vie puikko s:an oikealta)*, toista *-*
ja neulo lopuksi 1 o, 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein. Kiristä lankaa aika krs:n lopussa, jotta vaihtumiskohdasta tulee siisti.
2. krs: valkoisella, *nosta 1 s n neulomatta lanka edessä, 1 o*, toista *-*, nosta 1 s n neulomatta lanka edessä, neulo 1 s kiertäen o.
3. krs: harmaalla kuten 1. krs.
4. krs: pinkillä kuten 2. krs.
5. krs: valkoisella kuten 1. krs.
6. krs: harmaalla kuten 2. krs. Toista 1.-6. krs:ia. Sovita
päällistä rahiin. Kun korkeus on sopiva, vaihda ohuempi
puikko ja neulo vielä 1 krs jättösilmukkaneuletta. Merkitse sitten kavennuksia varten krs:n alusta laskien 27., 54., 81. ja 108. s:t (= kulmat).
Neulo sileää neuletta pinkillä ja aloita kavennukset.
1. krs: neulo oikein.
2.-3. krs: nosta krs:n 1. s n neulomatta lanka takana, *neulo kunnes merkin edessä on 1 s ja kavenna 3 s (= nosta
2 s oikein neulomatta eli vie puikko 2. ja 1. s:n läpi, neulo 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli)*, toista *-* vielä
3 kertaa. Toista 1.-3. krs:ia kunnes jäljellä on 12 s. Huom. kun puikko käy liian pitkäksi, jaa s:t kahdelle nro 12 puikolle. Neulo vielä 1 krs sileää ja katkaise kude.
Viimeistely Pujota 20 cm:n kudepätkä s:oiden läpi ja kiristä aukko kiinni. Lyhennä kuteenpäät ja ompele ne np:lle.
Pujota kuminyöri hupun alareunaan, pue rahin päälle, kiristä nyöri sopivaan mittaan ja tee napakka solmu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

