POIJU-RAHI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 40x40 cm
Lanka 350 g sinistä (23), 200 g punaista (14) ja 100
g valkaisematonta (2) Lankava Oy:n Mini-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja, 1
kg = n. 355 m).
Puikot kahdet 60 cm pyöröpuikot nro 9.
Muut tarvikkeet vaahtomuovirahi (sylinteri), 90x140
cm vaaleanharmaata kangasta, 150 cm kuminauhaa, ompelulankaa, 38x38 cm ohutta jumppamattoa.
2x1-joustinneule kierretyin silmukoin: *neulo 2 s
takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-*.
1x1 -joustinneule kierretyin silmukoin: *neulo 1 s
takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-*.
Tiheys 10 s ja 14 krs = 10 cm
Työohje Luo sinisellä 81 s, sulje pyöröneuleeksi ja
neulo 2x1 -joustinta 6 krs. Jatka joustinta raidoittaen *sininen 14 krs, valkoinen 4 krs, punainen 14 krs,
valkoinen 4 krs*, toista *-* vielä kerran. Neulo loppu
sinisellä.
1.-3. krs: 2x1 -joustinta.
4. krs: *2 s takareunoista o yhteen, 1 n*, toista *-* krs loppuun = 54 s.
5.-8. krs: 1x1 -joustinta.
9. krs: kavenna 2 s takareunoista o yhteen koko krs = 27 s.
10. krs: 2 n yhteen, neulo loput s:t nurin.
11.-13. krs: oikein.
14. krs: kavenna 2 s takareunoista o yhteen koko krs = 13 s. Katkaise kude. Ota 15 cm:n kudepätkä, pujota
s:oiden läpi, kiristä aukko kiinni ja tee napakka solmu.
Viimeistely Päättele kuteet np:lle ja ompele niiden päät muutamalla pistolla neulokseen. Pujota säätönyöriksi n.
150 cm kudepätkä aloitusreunaan ja tee päihin tiukat solmut. Päällystä rahi: Leikkaa kankaasta 42 cm ympyrä ja
129x47 cm sivukaitale (sis. 1 cm sv:n) ja huolittele kpl:iden reunat. Ompele sivukaitaleen lyhyet sivut yhteen op:t
vastakkain. Ompele pyöreä pala kaitaleeseen. Taita ja ompele hupun alareunaan 1,5 cm:n kuja ja pujota siihen kuminauha. Pue huppu rahin päälle. Leikkaa jumppamatosta 38 cm ympyrä ja laita se pohjalle. Kiristä kuminauha ja
tee tiukka solmu. Pue neulottu päällinen rahin päälle, kiristä säätönyöristä, tee rusettisolmu ja työnnä nyörin päät
päällisen alle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

