POJAN LIIVI JA -PIPO
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 4/5 v (ympärysmitta: 66 cm, pituus 41 cm)
Lanka liiviin 150 g ja pipoon 60 g raidallista sinibeigeä
(2805) Alize Cashmira batik -lankaa (100 % villa, 100 g
= n. 300 m).
Puikot liiviin pitkät puikot tai pyöröpuikko ja pipoon 40
cm pyöröpuikko ja sukkapuikot.nro 4,5.
Joustinneule neulo suljettuna neuleena ja toista koko
ajan *1 o, 1 n*.
Jättösilmukkaneule neulo tasona ja suljettuna ohjeiden mukaan.
Tiheys 21 s ja 40 krs = 10 cm

Liivi

Takakappale Luo 69 s.
1. krs: rs, *4 o, nosta 1 s neulomatta*, toista krs
loppuun.
2. krs: rs, *4 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun. Toista 1.2. krs:ia. Kun kpl:n korkeus on 28 cm päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten 3 s. Kavenna sitten joka
2. krs:n lopussa 2 o yht. vielä 2 kertaa. Kun kpl:n korkeus on 39 cm päätä keskimmäiset 8 s pääntietä varten
ja neulo toinen puoli ensin. *Kavenna np:lla krs:n lopussa 2 o yht.* ja päätä op:lla krs:n alussa 2 s. Kavenna *-*
kunnes puikolla on 19 s (= 9 cm). Tarkista mitta ja päätä
s:t. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Oikea etukappale Neulominen aloitetaan helman sisäkulmasta. Aluksi kerrosten lopussa lisätään aina 1 s:n
sisällä 1 s kunnes sivun pituus vastaa haluttua leveyttä.
Vinkki: piirrä ja leikkaa etukappaleesta pienoiskaavan
mukainen kaava, jolloin viiston neuleen mittoja on helppo tarkistaa. Hae keristä samanväriset kohdat, jolloin saat raidoista symmetriset. Luo 3 s.
1. krs: 3 o.
2. krs: rs, lisää 1 s (= neulo sama s etu- ja takareunastaan oikein), 1 o.
3. krs: rs, 1 o, lisää 1 s, 1 o.
4. krs: rs, 1 o, nosta 1 s neulomatta (raita), lisää 1 s, 1 o.
5. krs: rs, 2 o, 1 n (= raita), lisää 1 s, 1 o. Merkitse op:n vasen sivu etukappaleen helmaksi (oikea sivu on etureuna). Jatka vastaavasti ja nosta raitasilmukka aina op:lla neulomatta. Aloita uusi raita aina, kun kpl:n molemmissa
reunoissa on 7 s. Kun helman leveys on 17 cm, jatka lisäyksiä np:lla mutta kavenna op:lla aina viimeiset 2 silmukkaa 2 o yht. (= sivusauma). Kun kpl:n korkeus on 10 cm helmasta, tee taskunaukko n. 4 cm:n päähän sivusta näin:
nosta raitasilmukka neulomatta, neulo jätelangalla 19 o (aukon jää raitojen väliin), siirrä s:t takaisin vasemmalle puikolle, neulo ne työlangalla oikein ja neulo krs loppuun mallineuleen mukaan. Kun vasemman sivun pituus on 28
cm, aloita kädentie: päätä krs:n alusta 5 s ja neulo krs loppuun. Kavenna seuraavan krs:n lopussa 2 o yht. ja toista
kavennukset sitten joka 5. krs kunnes puikolla on 24 s. Merkitse kavennukset. Huom. Kun etureunan korkeus on 30
cm, lopeta lisäykset, jolloin reunaan muodostuu v-pääntie.
Kun kappaleen korkeus pääntien yläkulmasta helmaan on 41 cm, aloita olkalinjan suoristaminen (jatka samalla kädentien kavennuksia).
1. krs: neulo kunnes pääntien reunassa on 2 s ja käänny (kääntymiskohtaan muodostuu silmukoita jakava ura).
2. krs: nosta 1. s neulomatta (lanka edessä) ja neulo krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ia kädentien reunaan saakka.
Neulo aina 1. krs:sta kunnes edellisen uran edessä on 2 s eli kun pääntien reunassa on 4, 6, 8 jne. s.
Päätä seuraavalla krs:lla loput 19 s.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Luo 88 s ja neulo 9 krs joustinneuletta suljettuna. Aloita mallineule.
1. krs: neulo oikein.
2. krs: *3 n, nosta 1 s neulomatta*, toista *-* krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ia. Kun kappaleen korkeus on 12
cm, aloita kavennukset ja tee ne aina mallineuleen 1.
krs:illa. *Kavenna jokaisesta ainaoikeinraidasta 1 s*.
Neulo 2 cm ja toista kavennukset. Neulo 1 cm ja kavenna: *2 o yht, 1 o*. Neulo sileää neuletta (= kaikki krs:t
oikein) 3 krs ja kavenna sitten kaikilla s:oilla 2 o yht.
Neulo 1 krs ja kavenna taas kaikilla s:oilla. Vedä lanka viimeisten s.iden läpi. Kiristä aukko ja päättele langat. Tee loppulangasta n. 5 cm pallotupsu ja kiinnitä se
pipoon.
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Viimeistely Ompele taskupussit nurjalle. Ompele olkaja sivusaumat. Reunusta liivin etureuna: virkkaa 1 ps jokaiseen s:aan ja venytä s:t reunan pituiseksi. Reunusta
kädentiet samoin. Tee vasemman etukappaleen reunaan nappisilmut näin: kiinnitä lanka alareunaan ja virkkaa reunasilmukoihin *4 kjs, 4 ps *, toista *-*. Päättele
langat. Ompele napit silmujen kohtiin n. 1 cm:n etäisyydelle reunasta.

5

41 cm

Tasku Poimi taskun molemmilta reunoilta 19 s ja päätä alareunan s:t. Neulo yläreunan s:oilla taskupussia
varten sileää neuletta (= neulo op:lla oikein ja nurjalla nurin) n. 8 cm. Virkkaa vielä aukon alareunaan 1 krs
kiinteitä silmukoita. Neulo vasen etukpl samoin mutta
merkitse kpl:n oikea sivu helmaksi.

17 cm

