PURKKI-RAHI

(Hinnasto 2013-2014)
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 40x40 cm
Lanka 400 g harmaata (17) ja 350 g vaaleanharmaata (16) Lankava Oy:n Mini-ontelokudetta (80 %
kierrätyspuuvilla, 20 % muita kuituja, 1 kg = n. 355
m).
Pyöröpuikko 60 cm nro 9 tai käsialan mukaan (2
kpl)
Muut tarvikkeet Lankavan vaahtomuovirahi (sylinteri), 140x90 cm vaaleanharmaata kangasta, 38x38
cm ohutta jumppamattoa ja ompelulankaa.
Tiheys 10 s ja 14 krs joustinneuletta = 10 cm
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna kierretyin silmukoin
*neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein, 1 n*,
toista *-*.
Ainaoikeinneule ohjeen mukaan. Huom. nurjat kerrokset neulotaan kaksinkertaisella kuteella. Keri sitä
varten pienet kerät molemmista väreistä.
Työohje Luo yksinkertaisella harmaalla kuteella 80 s
ja neulo joustinneuletta 34 cm. Neulo ainaoikeinraita
näin:
1.krs: Neulo oikein.
2.krs: Neulo nurin kaksinkertaisella kuteella. Katkaise pikkukerän kude.
3.krs: Neulo oikein. Katkaise kude ja neulo työ loppuun vaaleanharmaalla.
4.-5.krs: Neulo kuten 1.-2. krs:t. Katkaise pikkukerän kude.
6.krs: Neulo kuten 1. krs. Neulo joustinta 26 krs (= n. 20 cm). *Kavenna kaikilla s:illa 2 s takareunoista o yhteen* =
40 s. Jaa silmukat kahdelle pyöröpuikolle. Neulo 2. krs ja sitten 1.-2. krs:t. Neulo joustinta 5 krs ja toista sitten kavennukset *-* kuten 6. kerroksella = 20 s. Neulo 2.-3. krs:t. Kavenna viimeisellä kerroksella kaksinkertaisella kuteella kaikilla silmukoilla 2 n yhteen = 10 s. Katkaise kuteet. Ota 15 cm kudepätkä, pujota se silmukoiden läpi, kiristä
aukko ja tee napakka solmu.
Viimeistely Päättele kuteet nurjalle puolelle ommellen muutamalla pistolla.
Säätönyöri pujota n. 150 cm kudepätkä aloitusreunaan ja tee kuteen päihin tiukat solmut.
Kangashuppu Tee puuvillakankaasta rahiin vuori. Leikkaa kankaasta 42 cm ympyrä ja 129x47 cm sivukappale
(sisältää 1 cm saumanvarat). Huolittele kappaleiden reunat. Ompele sivukappaleen lyhyet sivut yhteen oikeat puolet vastakkain. Ompele pyöreä pala sivukappaleeseen. 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 rahin pohjan ja hupun
aukon väliin. 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.

