PILVI-PUTKITYYNY
Malli Lankava Oy, Mirka Korpela
Koko 45x17 cm
Tarvikkeet 400 g kirjava roosa (003) Lankavan Pilvilankaa (75 % akryyli, 17 % villa, 8 % polyesteri, 100 g =
n. 15 m) ja saumojen ompeluun esim. mustaa (3) 6-säikeistä Liina-kalalankaa (100 % puuvilla, 500 g/rulla) ja
45x17 cm putkityyny (100 % vaahtomuovi).
Puikot pitkät puikot tai pyöröpuikot nro 15.
Tiheys 4 s ja 8 krs = 10 cm
Ainaoikeinneule tasona Neulo kokoajan oikein. Nosta
krs:n 1. s aina neulomatta.
Työohje Luo 22 s. Neulo ainaoikeinneuletta niin kauan
kuin lankaa riittää ja päätä s:t. Ompele sileällä langalla
kappaleen pitkät sivut yhteen. Pujota sitten kalalanka lyhyen sivun reunasilmukoiden läpi, kiristä aukko umpeen
ja päättele lanka. Pujota tyyny päällisen sisään ja sulje toinen pää samoin mutta tee päähän avattava rusettisolmu ja vedä langat tyynyn ja päällisen väliin.

FLOWER-PUTKITYYNY
Malli Lankava Oy, Mirka Korpela
Koko 45x17 cm
Tarvikkeet 400 g roosa (5081) Lankavan Alize Flower
-lankaa (70 % akryyli, 25 % villa, 5 % polyamidi, 100 g
= 80 m) ja 45x17 cm putkityyny (100 % vaahtomuovi)
Puikot suorat- tai pyöröpuikot 8 mm
Tiheys 10 s ja 15 krs = 10 cm
Sileä neule tasona Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Nosta aina krs:n 1. s neulomatta.
Ainaoikeinneule tasona Neulo oikealla oikein ja nurjalla oikein.
Työohje Luo jätelangalle 60 s ja neulo 1 krs oikein. Vaihda työhön Flower-lanka. Neulo molemmissa reunoissa 7
silmukalla ainaoikeinneuletta ja keskimmäisillä 46 silmukalla sileää neuletta. Kun työn korkeus on 52 cm, neulo
loppuun muutama kerros jätelankaa. Ota n. 150 cm Flower-lankaa ja leikkaa siitä silmukointia varten “kukat” pois.
Käännä kappaleen np päälle, silmukoi ensimmäinen ja viimeinen Flowerilla neulottu kerros yhteen ja poista jätelangat. Ota sitten n. 50 cm lankaa ja pujottele se lyhyen reunan nurjien silmukoiden läpi, kiristä aukko umpeen ja päättele lanka. Pujota putkityyny päällisen sisään ja sulje toinen pää samoin mutta tee päähän avattava rusettisolmu ja
vedä se tyynyn ja päällisen väliin.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus ja käsinpesu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

