MALVIKKI-TYYNYT
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 33 cm
Lanka Turkoosiin tyynyyn 70 g petroolinsinistä (6937),
55 g vihreää (8536), 40 g metsänvihreää (8582), 35 g
vedenvihreää (7534) ja 15 g turkoosia (6733) Lankavan
Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = n. 70 m).
Punaiseen tyynyyn 70 g viininpunaista (4529), 55 g punaista (4219), 40 g violettia (5229), 35 g pinkkiä (4627)
ja 15 g korallinpunaista (4613).
Muut tarvikkeet n. 40x75 cm päällisen väriin sopivaa kangasta, 20 cm vetoketju, ompelulankaa ja
täytevanua.
Puikot 50 cm pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 5 tai käsialan mukaan.
Ainaoikeinneule suljettuna 1.krs: neulo nurin. 2.krs:
neulo oikein. Toista 1.-2. krs:ia.
Osittainneule neulo sileää neuletta tasona ohjeen
mukaan.
Työohje Luo pyöröpuikolle turkoosiin tyynyyn metsänvihreällä (punaiseen tyynyyn violetilla) 140 s. 1.-4.
krs: neulo ainaoikeinneuletta suljettuna 4 krs. 5. krs:
*2 o yht, 8 o*, toista *-* krs loppuun = 126 s. Vaihda
petroolinsininen (viininpunainen) lanka ja neulo terälehdet osittainneuleena näin: 1. krs: neulo krs:n alusta 3 o ja käänny. 2. krs: Neulo 3 n, luo krs:n loppuun 3
s ja käänny. Neulo näillä 6 s:lla vielä 6 krs sileää neuletta tasona = 8 krs. 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. Ensimmäinen terälehtikehä on nyt valmis. Vaihda turkoosi (korallinpunainen) lanka ja aloita sileä neule suljettuna. 1. krs: *2 o yht., 1 o*, toista *-* krs loppuun = 84 s. 2. krs: neulo oikein. 3. krs: 2 o, *lisää 1 s (= neulo s:oiden
välinen lanka kiertäen oikein), 5 o, lisää 1 s, 6 o*, toista *-* krs loppuun = 99 s. Vaihda vihreä (punainen) lanka ja
neulo terälehdet kuten edellä. Vaihda turkoosi (korallinpunainen) lanka ja aloita sileä neule suljettuna. 1. krs: *2 o
yht., 1 o*, toista *-* krs loppuun = 66 s. 2. krs: **2 o yht, 6 o, *2 o yht, 5 o**, toista *-** vielä 2 kertaa, toista sitten **** vielä kerran, 2 o yht., 6 o = 57 s. 3. krs: neulo oikein. Vaihda vedenvihreä (pinkki) lanka ja neulo terälehtikehä.
Vaihda petroolinsininen (viininpunainen) lanka ja aloita sileä neule sukkapuikoilla. 1. krs: kavenna 2 o yht. kunnes
1 s neulomatta, 1 o = 29 s. 2.-3. krs: 29 o. Huom. vaihda turkoosi (korallinpunainen) lanka 2. krs:n jälkeen. Toista
1.-2. krs:ia vielä kerran. 6. krs: kuten 1. krs. Pujota lanka s:oiden läpi, kiristä aukko ja päättele lanka. Neulo toinen
pala samoin.
Viimeistely Ompele terälehtien saumat eli 3 luotua ja 3 pääteltyä s:a yhteen. Päättele langat. Vanuta palat 30 asteen siliävät/tekokuidut -ohjelmalla ilman pesuainetta ja lisätekstiiliä, linkous max 800 kierrosta /min. Huom. koneissa ja pesuohjelmissa on eroja. Siksi vanutusohjeet ovat aina suuntaa antavia. Hae sopiva pesu kokeilemalla eri
ohjelmia ensin mallitilkuilla. Muotoile ja kuivaa tasolla. Ompele palat yhteen op:lta 2-kertaisella ompelulangalla tihein pistoin ja ilman saumavaroja (= puskusauma). Jätä aukko vetoketjua varten. Huolittele vetoketjun päät. Harsi
vetoketju aukkoon ja ompele 2-kertaisella ompelulangalla pienin pistoin. Poista harsinlanka.
Sisätyyny Leikkaa kankaasta kaksi 35 cm:n kokoista ympyrää. Neulaa op:t yhteen, ompele 1 cm:n saumanvaralla
ja jätä loppuun täyttöaukko. Täytä vanulla ja ompele aukko kiinni.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

