SAARENNEITO-VILLATAKKI
(Kotiliesi 3/2014)

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot XS-S-M-L-XL-XXL
Neuleen mitat vartalon ympärys 86-94-102-110-118124 cm, kokopituus 58-60-62-64-65-66 cm, hihan sisäpituus 42-43-44-44-44-44 cm.
Tarvikkeet 400-400-500-500-600-600 g valkaisematonta (1), 100 g tummanharmaata (6) ja 100 g luonnonmustaa (5) Pirtin Kehräämön karstalankaa tex 140x3
(100 % villa, 100 g = n. 230 m). Pyöröpuikot nro 2,5, 3,5
ja 4.
Muut tarvikkeet 8-8-8-8-9-9 nappia.
Sileä neule neulo op:lla oikein ja np:lla nurin.
Ainaoikeinneule neulo kaikki krs:t oikein.
Jättösilmukkaneule 1.-2. krs: neulo sileää neuletta.
3.krs: 1 o, *nosta 1 s n neulomatta lanka takana (= vie
puikko s:aan oikealta), 1 o*, toista *-*. 4.krs: 1 o, *nosta
1 s n neulomatta lanka edessä, 1 o*, toista *-*.5.-6.krs:
sileää neuletta. 7.krs: 2 o, *nosta 1 s n neulomatta lanka takana, 1 o*, toista *-*, 1 o. 8.krs: 2 o, *nosta 1 s n
neulomatta lanka edessä, 1 o*, toista *-*, 1 o. Toista 1.8. krs:ia ja seuraavaa raidoitusta: valkoinen 2 krs, musta 2 krs, harmaa 2 krs.
Tiheys 19,5 s ja 30 krs sileää neuletta sekä 19,5 s ja 38
krs jättösilmukkaneuletta = 10 cm.
Etu- ja takakappaleiden alaosa Luo valkoisella ohuimmalle puikolle 163-179-195-211-227-239 s ja neulo
7 krs ainaoikeinneuletta. Vaihda puikot nro 3,5 ja neulo sileää neuletta. Kun työn korkeus on 9 cm, merkitse
sivut = etukpl:t 40-44-48-52-56-60 s, takakpl 83-91-99107-115-119 s ja aloita kavennukset.
1.krs: *kun merkin edessä on 3 s, neulo 2 o yht., 2 o,
tee ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä neulomaton s neulotun yli)*, toista *-* ja neulo krs loppuun.
Neulo 10 cm ja toista kavennukset. Neulo vielä 5 cm ja aloita lisäykset.
1.krs: *kun merkin edessä on 1 s, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen oikein), 2 o, lisää 1 s*, toista *-*
ja neulo krs loppuun. Neulo 5 cm ja toista lisäykset = alkuperäinen s-luku. Kun työn korkeus on 32-33-34-35-35-35
cm, aloita lyhennetyt krs:t.
1.-2.krs: kun vasemmalla puikolla on neulomatta 12-12-14-14-16-16 s, käänny ja tee napakka lk.
3.-6.krs: kun lk:n edessä on 4-6-7-7-8-8 s, käänny ja tee napakka lk. Aloita kädentien kavennukset ja jatka lyhennettyjä krs:ia.
7.krs: *kun sivumerkin edessä on 4 s, päätä 8 s*, toista *-* ja kun lk:n edessä on 3-3-3-4-4-5 s, käänny ja tee
napakka lk.
Vasen etukpl Päätä kädentien puolelta joka 2. krs vielä 1x 2 s, 2x 1 s ja lyhennä kerrosta etureunan puolelta 3-3-34-4-5 s:lla vielä 3 kertaa kuten edellä = 32-36-40-44-48-52 s (langankiertoja ei lasketa). Jätä s:t odottamaan.
Oikea etukpl aloita np:n krs:lla ja neulo vasemman peilikuvaksi.
Takakpl neulo ensin np:n krs ja päätä sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x 2 s, 2x 1 s = 67-75-83-91-99-103
s. Jätä s:t odottamaan.
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Hiha Luo valkoisella ohuimmalle puikolle 49-5355-57-57-59 s ja neulo 7 krs ainaoikeinneuletta.
Vaihda paksuin puikko ja neulo jättösilmukkaneuletta 16 krs raidoittaen ohjeen mukaan. Vaihda puikko nro 3,5 ja neulo valkoisella 2 krs sileää
neuletta. Lisää sitten työn molemmissa reunoissa
2 s:n sisällä 1 s.
Toista lisäykset joka 12. krs vielä 6-6-6-5-3-3 kertaa ja joka 6. krs 4-4-5-7-11-11 kertaa = 71-75-7983-87-89 s. Kun hihan korkeus on 42-43-44-4444-44 cm, päätä kädentietä varten molemmissa
reunoissa joka 2. krs 1x 5 s, 1x 2 s, 2x 1 s = 5357-61-65-69-71 s. Jätä s:t odottamaan. Tee toinen hiha samoin.

Kaarroke Siirrä kpl:t paksuimmalle puikolle oikeassa järjestyksessä. Tarkista, että s-luku on pariton = 237-261-285-309-333-349 s.
*21,5-23,525,5-27,51.krs: (op) neulo oikein, oikea etukpl: kun lk:n
29,5-31,5
edessä on 1 s, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s o
neulomatta, neulo lk o, nosta neulomaton s neulotun yli), vasen etukpl: neulo lk ja sitä seuraava s 2
o yht.
2.krs: (np) neulo nurin. Merkitse np:lle kpl:iden rajakohdat. Neulo 9 krs jättösilmukkaneuletta raidoittaen ohjeen
mukaan, nosta merkit ja aloita kavennukset.
10.krs: (np) *kun merkin edessä on 2 s, neulo 2x 2 n yht.*, toista *-* vielä 3 kertaa ja neulo sitten krs loppuun. Toista kavennukset joka 4. krs (= np) vielä 17-18-19-20-21-22 kertaa = 93-109-125-141-157-165 s. Neulo jättösilmukkaneulosta vielä 2 krs.
Vaihda ohuimmat puikot ja aloita ainaoikeinneule valkoisella.
1.krs: kavenna tasavälein 0-0-5-15-25-33 s = 93-109-120-126-130-132 s. Neulo vielä 7 krs ja päätä s:t.
Viimeistely Ompele hihansaumat ja kainalot.
Nappikaitale Nosta vasemmasta etureunasta s:t ohuimmalle puikolle = n. 3 s / 4 krs. Merkitse molemmista reunoista 5 s, neulo niillä ainaoikeinneuletta ja merkkien välissä näin:
1.-4.krs: neulo ainaoikeinneuletta.
5.-10.krs: neulo sileää neuletta.
11.krs: neulo nurin.
12.krs: neulo oikein.
13.-16.krs: neulo sileää neuletta.
17.-19.krs: neulo nurin. Päätä s:t np:lta oikein neuloen. Laske nappikaitaleesta 3 s leveiden napinläpien paikat:
kohdista alin ja ylin 5 s:n päähän reunoista ja loput 6-6-6-6-7-7 tasaisin välein. Nosta oikeasta reunasta sama smäärä. Neulo napinläpikaitale kuten nappikaitale mutta 11.-13. krs:t näin:
11.krs: *päätä napinläpeä varten 3 s nurin neuloen ja neulo väliin jäävät s:t nurin*, toista *-* kunnes 8 s neulomatta ja päätä 3 n.
12.krs: luo pääteltyjen tilalle napakasti 3 s ja neulo välis:t oikein.
13.krs: neulo luodut s:t nurin ja muut oikein. Päättele langanpäät ja ompele napit. Höyrytä valmis neule.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

