PALMIKKOJUMPPERI
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko S(M)L(XL)
Neuleen mitat ympärys 93(102)116(129) cm, pituus:
66-72-79-84 cm, hihan sisäpituus: 48(46)44(42) cm
Lanka Keltaiseen jumpperiin 350(400)400(450) g
keltaista (2206) Fritidsgarn-lankaa (100 % villa, 50 g
= n. 70 g) ja 350(400)400(450) g keltaoranssia (305)
Esito-lenkkimohairia (70 % mohair, 26 % villa, 4 %
polyamidi, 240 g = n. 480 m).
Harmaaseen jumpperiin meleerattua vaaleanharmaata
(1042) Fritids-lankaa ja harmaata (332) lenkkimohairia.
Puikot 80 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 8 sekä 80
cm ja 40 cm pyöröpuikko nro 10.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena. 1. krs: 1 s
kiertäen eli takareunastaan oikein, *2 n, 2 s kiertäen o*,
toista *-* ja neulo krs:n viimeinen s kiertäen o.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t
oikein.
Palmikko Neulo suljettuna neuleena ruutupiirroksen
mukaan.
Tiheys 9 s ja 12 krs = 10 cm sileää neuletta
Etu- ja takakappale Neulo kappale pyöröpuikoilla kaksinkertaisella langalla (= 1 Fritids ja 1 lenkkimohair). Luo ohuemmalle puikolle 84(92)104(116) s. Neulo joustinneuletta 8 cm ja merkitse kappaleen sivut =
42+42(46+46)52+52(58+58) s. Merkitse vielä etu- ja takakappaleelta keskimmäiset 18 s palmikkoa varten.
Vaihda paksummat puikot ja neulo keskimmäisillä 18
s:lla palmikkoa näin:
1.-9. palmikkokrs: 2 n, 6 o, 2 n, 6 o, 2 n.
10. palmikkokrs: 2 n, siirrä 3 s apupuikolle työn taakse ja neulo vasemmalta puikolta 3 o, neulo apupuikon s:t oikein (= 1. palmikko), 2 n, siirrä 3 s apupuikolle työn eteen ja neulo vasemmalta puikolta 3 o, neulo sitten apupuikon s:t oikein (= 2. palmikko), 2 n. Toista etu- ja takakappaleen keskellä palmikon 1.-10. krs:ia kaulukseen saakka
ja neulo muilla s:oilla sileää neuletta. Kun kappaleen korkeus on 48(50)52(54) cm, siirrä sivumerkit viimeksi neulotulle krs:lle. Neulo vielä 1 krs ja kavenna sivumerkkien molemmilta puolilta 2 s kainaloita varten. Katkaise lanka, jätä kappale odottamaan ja neulo hihat.
Hiha Luo sukkapuikoille 24(28)28(28) s. Neulo joustinneuletta 8 cm. Merkitse krs:n vaihtumiskohta. Neulo sileää neuletta 2 krs ja lisää jälkimmäisellä krs:lla 4 s tasaisin välein = 28(32)32(32) s. Huom. vaihda työhön lyhyt pyöröpuikko, kun silmukoita on riittävästi. Jatka sileää neuletta ja lisää samalla merkin kohdalla 8(6)8(10)x 1 s joka 4.(6.)5.(4.) krs = 36(38)40(42) s. Neulo lisäämättä, kunnes hihan pituus on 48(46)44(42) cm. Päätä sitten krs:n
alusta ja lopusta 2 s kainaloita varten ja jätä kappale odottamaan = 32(34)36(38)s. Neulo toinen hiha samoin.
Kaarroke Neulo hihojen s:t miehustan puikolle mallineuleiden mukaan ja merkitse kappaleiden rajakohdat raglan
kavennuksia varten. Käytä aluksi tarvittaessa hihoissa lyhyempää pyöröpuikkoa. Neulo vielä toinen krs ja aloita sitten raglankavennukset merkkien molemmilla puolilla. Aloita kavennukset hihan oikeasta reunasta näin: *kavenna 2 s kiertäen eli takareunoistaan o yht. (= vie puikko s:iden läpi oikealta)*, neulo kunnes merkin edessä on 2 s
ja kavenna ne 2 o yht., toista *-* vielä 3 kertaa. Kavenna samoissa kohdissa joka 2. krs kunnes puikolla on 56 s (=
6+22+6+22). Jatka neulomalla poolokaulus mutta vaihda ensin neulomissuunta eli neulo kaulus työn nurjalta puolelta. Neulo ohuemmalla pyöröpuikolla joustinneuletta niin, että op:lta katsottuna palmikon 2 n -raidat jatkuvat nurjina myös joustimessa. Päätä s:t löyhästi, kun kauluksen korkeus on 23 cm tai haluamasi pituus.
Viimeistely Ompele kainaloista päätetyt 4 s yhteen Fritids-langalla. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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