MALVIKKI-MATTO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 85x59 cm (kukan koko n. 19 cm)
Lanka 200 g korallinpunaista (4613), 100 g vedenvihreää (7534), 50 g valkaisematonta (1012) ja 50 g ruskeaa (3082) Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = n.
70 m).
Muut tarvikkeet 90x65 cm Lankavan tummanharmaata (2) 3 mm huopalevyä (100 % villa, lev. n. 90 cm), harmaata nestemäistä Sock-Stop -liukuestettä (100 ml/pullo), vedenvihreää ja punaista ompelulankaa.
Puikot 40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 5.
Ainaoikeinneule Neulo suljettuna neuleena. 1. krs:
neulo nurin. 2. krs: neulo 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.
Osittainneule Neulo tasona sileää neuletta ohjeen mukaan.
Työohje Neulo 9 kukkapalaa. Luo pyöröpuikolle vihreällä 72 s. 1.-4. krs: neulo ainaoikeinneuletta 4 krs alkaen nurjalla krs:lla. 5. krs: *2 o yht., 10 o*, toista *-* krs
loppuun = 66 s. Vaihda koralli lanka ja neulo terälehdet
osittainneuleena näin: neulo krs:n alusta 3 o ja käänny. Neulo 3 n, luo krs:n loppuun 3 s ja käänny (kuva 1).
Neulo näillä 6 s:lla vielä 6 krs sileää neuletta tasona
= 8 krs (kuva 2). 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
(kuva 3). Vaihda valkoinen lanka ja jatka suljettuna neuleena sukkapuikoilla.1. krs: kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht.
= 33 s. 2.-4. krs: neulo ainaoikeinneuletta 3 krs. Vaihda ruskea lanka. 1.-2. krs: oikein. 3. krs: 1 o, kavenna lopuilla
s:oilla 2 o yht. = 17 s. 4. krs: oikein. 5. krs: kuten 3. krs. Vedä lanka viimeisten 9 s:n läpi, kiristä aukko. Ota 25 cm
korallia lankaa, ohenna se puoliksi ja ompele ensimmäisen ja viimeisen terälehden sauma eli 3 luotua ja 3 pääteltyä s:a yhteen. Päättele langat. Kukan koko n. 20,5 cm. Vanuta kukat 30 asteessa tekokuidut- tai siliävät ohjelmalla
ilman apukangasta (1 h 20 min, linkous max 800 kierrosta/min.) Lisää vajaa ruokalusikallinen kirjopesuainetta. Venyttele ja muotoile kukat kuivumaan.
Viimeistely Kutista huopalevy näin: anna huovan vettyä lämpimässä vedessä, huuhtele ja kuivaa tasolla. Höyrytä
kuiva huopa. Asettele kukat huovalle piirroksen mukaan ja ompele ne 2-kertaisella ompelulangalla huomaamattomin pistoin valkoisen ja punaisen osan rajalta ja vielä ulkoreunoista. Ompeleen ei tarvitse mennä huovan läpi. Leikkaa huopa neulepalojen muotoon. Laita maton pohjaan liukuestettä pieninä pisteinä ulkoreunan ympäri (n. 2 cm
reunasta). Anna kuivua vuorokausi.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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