KANERVA-HIHATIN (leveä malli)
Malli ja toteutus Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko 60x155 cm
Lanka 230 g vaaleanpunaista (143) Lankavan
Esito-lenkkimohairia.
Puikot sukkapuikot nro 3,5-4 ja pyöröpuikot nro 6.
Joustinneule 2 o, 2 n. Silmukkaluku jaollinen 4:llä.
Helmineule tasona Toista 1 o, 1 n. Seuraavalla kerroksella oikeat s:t nurin ja nurjat oikein. Silmukkaluku
pariton.
Tiheys 10 cm = 12 s ja 20 krs (puikoilla nro 6)
Työohje Luo sukkapuikoille 40 s ja jaa ne tasan 4 puikolle. Neulo 10 cm joustinneuletta. Neulo 1 krs oikein
ja lisää samalla 11x 1 s seuraavasti: 2x *2 o, lisäys kolmanteen s:aan*, 7x *3 o, lisäys neljänteen s:aan*, 2x *2
o, lisäys kolmanteen s:aan*. Viimeinen lisäys tulee krs:n
viimeiseen s:aan ja krs:lla on nyt 51 s. Aloita helmineule tasona pyöröpuikoilla. Neulo hihaa 30 cm ja lisää samalla krs:n viimeiseen s:aan 1 s joka 3. krs. (= 71 s).
Neulo 75 cm ilman lisäyksiä. Neulo toista hihaa 30 cm.
Kavenna samalla krs:n viimeiset 2 s o yht. joka 3. krs,
kunnes puikoilla 51 s. Vaihda työhön sukkapuikot. Neulo 1 krs oikein suljettuna ja kavenna samalla tasaisin
välein 11x2 s oikein yhteen. Neulo 10 cm joustinneuletta suljettuna. Päättele langat.
Viimeistely Ompele hihat levennyksen matkalta.

KARPALO-HIHATIN (kapea malli)
Koko 50x150cm
Lanka 200 g syklaaminpunaista (313) Lankavan
Esito-lenkkimohairia.
Puikot Sukkapuikot nro 3,5-4 ja puikot nro 6.
2x2 joustinneule suljettuna Toista * 2 o, 2 n*. Silmukkaluku jaollinen 4:llä.
Helmineule tasona: 1. krs Toista *1 o, 1 n*. 2. krs:
Neulo nurjalta näyttävät s:t oikein ja oikealta näyttävät
nurin. Silmukkaluku pariton.
Tiheys 10 cm = 12 s ja 20 krs (nro 6)
Työohje Luo sukkapuikoille 40 s ja jaa ne tasan 4 puikolle. Neulo 10 cm joustinneuletta. Neulo resorin jälkeen 1 krs oikein ja lisää samalla 11 s tasaisin välein
(=51 s). Neulo sitten 130 cm helmineuletta isommilla
puikoilla. Sovita vaateen pituutta ennen toisen resorin
neulomista. Neulo 1 krs oikein ja kavenna samalla tasaisin välein 11x 2 s oikein yhteen (=40 s). Neulo 10 cm
joustinneuletta ja päätä silmukat.
Viimeistely Ompele hihojen reunat resorien yläpuolelta
yhteen n. 35-40 cm matkalta. Päättele langanpäät.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Käsinpesu
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

