PÖRRÖ-KISSA
Malli Lankava Oy, Marja-Leena Orpana
Korkeus n. 45 cm
Lanka Lankavan Alize Furlana -lankaa (45 % villa, 45
% akryyli, 10 % polyamidi, 100 g = n. 40 m) 200 g luonnonvalkoista (62) ja Himalaya Efsun -lankaa (100 %
villa, 100 g = n. 170 m) 100 g valkaisematonta (1).
Muut tarvikkeet täytevanua, silmät, siimaa viiksiin, satiininauhaa rusetiksi ja vaaleanpunaista villa- tai puuvillalankaa kuonon ja tassujen ompeluun.
Puikot sukkapuikot nro 4 ja 6.
Sileä neule suljettuna neulo kokoajan oikein.
Ainaoikeinneule tasona neulo kokoajan oikein.
Takatassut Luo ohuemmille puikoille sileällä langalla
16 s ja jaa ne 4:lle puikolle. Neulo sileää neuletta 10
krs. Vaihda paksummat puikot ja jatka Furlana-langalla.
11. krs: kavenna jokaisen puikon lopussa 2 o yhteen =
12 s. Neulo 13 cm. Tee toinen tassu samoin.
Vartalo Neulo molemmat tassut paksummille puikoille
näin: neulo 1. puikolle tassun 6 s, luo haaraa varten 1
uusi s, neulo 2. puikolle toisen tassun 6 s, neulo 3. puikolle saman tassun loput 6 s, luo taas 1 uusi s ja neulo
4. puikolle 1. tassun loput 6 s = 26 s. Neulo 19 cm ja
päätä s:t löyhästi.
Etutassut Neulo kuten takatassut mutta 11. krs:n jälkeen neulo sileää neuletta 11 cm. Jätä loppuun n. 20 cm lankaa tassujen ompeluun.
Pään etuosa Luo sileällä langalla ohuemmille puikoille 8 s ja jaa ne 4:lle puikolle.
1. krs: 8 o. Aloita lisäykset.
2. krs: *lisää jokaiseen s:an 1 s edellisen krs:n silmukasta = 16 s.
3.-4. krs: 16 o.
5. krs: kuten 2. krs = 32 s.
6.-8. krs: 32 o. 9. krs: *1 o, lisää 1 s, 2 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 5 kertaa, 2 o = 44 s.
10.-11. krs: 44 s. Vaihda paksummat puikot, neulo Furlana-langalla 1 krs näin: *3 o, 2 o yht., 4 o, 2 o yht.*, toista
*-* vielä 3 kertaa = 36 s. Neulo 2 krs nurin ja päätä sitten s:t nurin neuloen.
Pään takaosa Luo Furlana-langalla paksummille puikoille 8 s ja jaa ne 4 puikolle.
1. krs: 8 o.
2. krs: *1 o, lisää 1 s neulomalla s:iden välinen lankalenkki oikein, 1 o*, toista *-* vielä 3 kertaa = 12 s.
3. krs: neulo oikein.
4. krs: lisää 8 s tasaisin välein = 20 s. Toista 3.-4. krs:ia kunnes puikoilla on 36 s ja kappale on samankokoinen
kuin etuosa. Päätä s:t. Jätä loppuun n. 30 cm lankaa kappaleiden ompeluun.
Korvat Katso korville sopiva kohta pään takaosasta ja poimi silmukoiden takareunoista 4 s paksummalle puikolle.
Neulo 1 krs oikein. Jatka ainaoikeinneuletta tasona ja kavenna samalla jokaisen krs:n alussa 2 o yht. Vedä lanka
viimeisen s:n läpi ja päättele se s:iden sisään. Neulo toinen korva samoin
Häntä Luo kolmelle paksummalle puikolle 3 s. Neulo sileää neuletta suljettuna 2 krs. Lisää seuraavalle kerrokselle
1 s = 4 s. Neulo 3 krs ja lisää 2 s tasaisin välein = 6 s. Neulo kunnes hännän pituus on 20 cm ja päätä s:t. Jätä loppuun 20 cm lankaa hännän ompeluun.
Viimeistely Kiinnitä silmät pään etuosaan. Ompele pään osat reunoistaan vuoropistoin yhteen, jätä loppuun täyttöaukko ja täytä pää vanulla napakaksi. Ompele vartalon sivuilta silmukoita yhteen ja jätä keskelle saman levyinen
aukko kuin päässä. Täytä takatassut ja vartalo joko napakaksi tai halattavan pehmeäksi. Sovita ja ompele pää
paikoilleen. Täytä etutassut vanulla ja ompele ne sekä häntä vartaloon. Kirjo kissalle kuono ja tassut. Tee lopuksi
viikset siimasta ja solmi kaulaan rusetti.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

