HELMIASUSTEET
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot kauluri ja rannekkeet S/M-L,
baskeri naisen koko (halkaisija 28 cm)
Lanka baskeriin 150 g, kauluriin 100 g ja rannekkeisiin 100 g vaaleaa kanervaa (4611)
Lankavan Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g =
n. 110 m).
Puikot ja virkkauskoukku 40 cm:n pyöröpuikot nro 5 ja 5,5 sekä sukkapuikot nro 5.
Virkkauskoukku nro 2.
Muuta Lankavan 6,5x9 mm kirkkaita akryylihelmiä, rannekkeisiin 64(68) kpl ja kauluriin
180(192) kpl.
Ainaoikeinneule tasona neulo kaikki krs:t oikein.
Ainaoikeinneule suljettuna neulo vuoroin
1 krs oikein, 1 krs nurin.
1x1 -joustinneule A neulo ohjeen mukaan.
1x1 -joustinneule B *neulo 1 s takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-*.
Helmien neulominen neulo ohjeen mukaan.
Tiheys 20 s ja 25 krs joustinneuletta B ohuemmalla puikolla = 10 cm.
Baskeri Luo 2-kertaisella langalla ohuemmalle pyöröpuikolle 70 s ja neulo 4 cm joustinta B.
Neulo sitten 3 krs ainaoikeinneuletta. Tuplaa
silmukkaluku seuraavalla krs:lla näin: *neulo 1 s takareunastaan o, lk*, toista *-* krs loppuun = 140 s. Vaihda paksumpi puikko ja neulo joustinta 13 cm. Puolita s-luku seuraavalla
krs:lla näin: kavenna kaikilla s:illa 2 s takareunoistaan o yhteen = 70 s. Vaihda ohuempi
puikko, neulo 1 krs nurin ja 1 krs oikein. Neulo joustinta 3 cm. Vaihda sukkapuikot ja aloita
päälaen kavennukset.
1. krs: kavenna kaikilla s:illa 2 s takareunoistaan o yht. = 35 s.
2. krs: kuten 1. krs mutta neulo krs:n viimeinen s 1 o = 18 s.
3. krs: nurin.
4. krs: oikein.
5. krs: kuten 1. krs = 9 s. Neulo vielä 1 krs sileää, katkaise lanka ja vedä se s:iden läpi. Päätä langanpäät ja höyrytä runsaalla höyryllä.
Kauluri Luo 2-kertaisella langalla paksummalle pyöröpuikolle 16 s.
1.-2. krs: neulo ainaoikeinneuletta tasona. Aloita joustinneule A.
3. krs: (np) *1 n, 1 o*, toista *-*, 2 n.
4. krs: nosta 1. s oikein neulomatta (= vie puikko s:an vasemmalta), *1 o, 1 n*, toista *-*, 1 o.
5. krs: kuten 3. krs.
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

6. krs: (op) nosta 1. s o neulomatta, 1 o, 1 n, 1 o, *2 o yhteen*, toista *-* vielä 2 kertaa, *lk, 2 o yhteen*, toista vielä 2 kertaa.
7. krs: vie lanka eteen kuten nurin neuloessa, *ota 3 helmeä virkkauskoukun varrelle ja sitten vasemman puikon s
koukulle, vedä s helmien läpi, palauta s vasemmalle puikolle ja neulo n, luo 1 s silmuillen, pudota lk puikolta*, toista *-* vielä kerran. *Neulo sitten kahden helmen s kuten edellä, luo 1 s ja pudota lk puikolta*, toista *-* vielä kerran.
*Neulo 1 helmen s kuten edellä ja luo 1 s*, toista *-* vielä kerran ja neulo lopuksi 1 n, 1 o, 2 n.
8.-13. krs: toista 3 kertaa 4.-5 krs:ia. Ensimmäinen mallikerta on nyt valmis. Toista 6.-13. krs:ia vielä 13-14 kertaa ja neulo sitten 6.-10. krs:t. Neulo lopuksi 2 krs nurin ja päätä s:t. Ompele kappale renkaaksi. Nosta pääntien s:t
ohuemmalle pyöröpuikolle: nosta reunas:iden sisäreunat ja muutama s sauman kohdalta = 62-66 s. Neulo 5 krs ainaoikein ja sitten 6 cm joustinta B. Neulo lopuksi 2 krs ainaoikeinneuletta. Päätä s:t löyhästi. Päätä langanpäät ja
höyrytä runsaalla höyryllä rautaa neuleen päällä kannatellen.
Oikea ranneke Luo sukkapuikoille 2-kertaisella langalla 36-38 s ja jaa ne 4:lle puikolle. Neulo 4 krs ainaoikeinneuletta alkaen nurjalla krs:lla. Aloita sileä neule ja joustin.
1 .krs: 19-20 o, *neulo 1 s takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-* vielä 5 kertaa, neulo 1 s takareunastaan o (= 13
s joustinta), 4-5 o. Toista 1. krs:sta kunnes rannekkeen korkeus on 6 cm. Merkitse krs:n alusta 9.-10. s kavennuksen merkiksi. Kavenna seuraavalla krs:lla merkin kohdalla 3 o yhteen (= kun merkin edessä on 1 s, nosta 2 s oikein
neulomatta eli vie puikko 2. ja 1. s:n läpi, neulo 1 o ja nosta neulomattomat s:t neulotun yli). Toista kavennus vielä 2 kertaa joka 7.krs = 30-32 s. Tasaa puikoille parilliset s-määrät. Kun rannekkeen pituus on 15 cm, tee helmiraita näin:
1.-3. krs: neulo ainaoikeinneuletta alkaen oikealla krs:lla.
4. krs: kavenna kaikilla s:illa 2 o yht.
5. krs: ota helmi virkkauskoukun varrelle ja sitten krs:n 1. s koukulle, vedä s helmen läpi ja palauta vasemmalle
puikolle, ota 5. puikko ja luo sille 1 s silmuillen ja neulo helmisilmukka o, *siirrä helmi vasemman puikon s:aan kuten edellä, luo 1 s silmuillen ja neulo helmisilmukka o*, toista *-* puikko loppuun. Neulo kaikki puikot samoin.
6.-7. krs: neulo ainaoikeinneuletta alkaen nurjalla krs:lla. Aloita sitten sileä neule ja lisää 1. krs:lla kämmenpuolelle
4 s tasavälein (= neulo s:iden välinen lankalenkki kiertäen o) = 34-36 s. Kun sileää neuletta on 4,5 cm, neulo vielä
helmiraidan 1.-6. krs:t. Päätä s:t löyhästi.
Vasen ranneke Neulo ainaoikeinneule kuten oikeassa rannekkeessa. Aloita sileä neule ja joustin.
1. krs: 4-5 o, neulo 13 s joustinta kuten oikeassa, 19-20 o. Toista 1. krs:sta. Kun rannekkeen korkeus on 6 cm,
merkitse krs:n alusta laskien 28.-29. s. Neulo loppu kuten oikeassa rannekkeessa. Päätä langanpäät ja höyrytä
runsaalla höyryllä kannatellen rautaa neuleen päällä.
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