LYHYT SALSAHAME
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S/M, L, XL
Neuleen mitat lantionympärys n. 100-106-115 cm, hameen pituus
n. 60 cm, helman ympärys n. 200-209-218 cm.
Lanka 200-300-300 g vihreä/roosaa (2527) Lankavan Alize Angora
Gold Simli Batik lankaa (75 % akryyli, 10 % villa, 10 % mohair, 5 %
metalloitu polyesteri, 100 g = 500 m). Vyötärökaitaleeseen n. 20 g
raidallista vihreää (3130) Alize Cashmira Batik -lankaa (100 % villa,
100 g = n. 300 m) ja vähän jätelankaa kpl:iden alkuun ja loppuun.
Muut tarvikkeet 20 mm kuminauhaa oman vyötärönympäryksen
mukaan.
Neuluri mallityö on tehty Silver Reed -neulurilla.
Puikot pyöröpuikko nro 4,5 (80 cm) ja nro 3 (60 cm) viimeistelyä
varten.
Sileä neule neulo neulurilla. Mallityö on tehty silmukansäädöllä 5,5.
1x1 -joustinneule neulo suljettuna neuleena käsin *1 o, 1 n*, toista *-*.
Tiheys 18 s ja 23 krs höyrytettyä sileää neuletta = 10 cm. Etsi sopiva silmukankoon säätö omalla koneellasi, jotta neuleen tiheys vastaa ohjetiheyttä.
Alareunan poimukaitale Tee kaitale neljästä osasta. Luo jätelangalla 136-139-143 s ja neulo muutama krs. Vaihda neulelanka ja neulo 18 krs ja lopuksi 5 krs jätelangalla. Tee yht. 4 tällaista
kappaletta.
Keskikaitale Tee keskikaitale vastaavasti neljästä osasta, joiden
koko on 90-94-100 s ja 66 krs.
Etukappale Luo jätelangalla 92-96-102 s ja neulo muutama krs.
Vaihda neulelanka ja neulo 10-12-12 krs. Kavenna sitten molemmissa reunoissa kahden s:n sisällä 1 s ja toista tällaiset kavennukset joka 6. krs vielä 5 kertaa. Kun kappaleen korkeus on 44-46-48
krs, neulo loppuun 5 krs jätelangalla. Tee takakappale samoin.
Viimeistely Höyrytä kpl:t runsaalla höyryllä rautaa neuleen yläpuolella kannatellen, huom: älä laske rautaa kiinni neuleeseen. Poimukaitale: nosta aloitusreunan s:t paksummalle puikolle ja pura
apulanka pois. Päättele s:t sopivalla kireydellä ja yhdistä samalla
kappaleet näin: neulo kpl:n viimeinen ja seuraavan kpl:n ensimmäinen s 2 o yht. ja jatka päättelyä. Ompele pystysaumat vuoropistoin
työn op:lta 1 s:n päässä reunoista. Nosta yläreunan s:t puikolle ja poimuta näin: toista *2 o yht., 1 o*, krs loppuun.
Päättele s:t. Keskikaitale: suunnittele, missä järjestyksessä yhdistät kpl:t (= väriraitojen sommittelu). Tee alareuna ja
pystysaumat samoin kuin alakaitaleessa mutta poimuta yläreuna neulomalla kaikilla s:oilla 2 o yht. Etu- ja takakpl:
nosta alareunan s:t puikolle ja päätä s:t kuten ed. Ompele sivusaumat. Neulaa keskikaitaleen alareuna poimukaitaleen poimutuksen päälle niin, että pystysaumat menevät tasaisesti lomittain. Ompele op:lta päättelyreunasta huomaamattomin pistoin. Neulaa helmaosa yläosaan niin, että 2 keskikaitaleen saumaa asettuu symmetrisesti hameen
etupuolelle ja toiset 2 saumaa taakse. Ompele kuten edellä. Nosta vyötärön s:t ohuemmalle puikolle ja ja neulo vyötärökaitale Cashmiralla. 1. krs: toista *1 o, 2 n yht.* koko krs. Laske s-määrä ja tasaa se tarvittaessa seuraavalla krs:lla parilliseksi. Neulo joustinta ja tee 3. krs:lla kuminauhan aukko näin: neulo krs:n 2 viimeistä s:a 2 o yht.,
tee 2-kertainen langankierto (= kierrä lanka 2 kertaa puikolle), neulo krs:n 2 ensimmäistä s:a takareunoistaan o yht.
Neulo seuraavalla krs:lla 1. lk nurin, 2. lk oikein. Kun joustinta on 7 krs, neulo 1 krs oikein (= taite), 8 krs joustinta ja
loppuun muutama krs sileää neuletta jätelangalla. Höyrytä vyötärökaitale kevyesti. Käännä se op:lle ja ompele tikkipistoin avoimista silmukoista. Päättele langanpäät ja höyrytä työ kevyesti nurjalta rautaa neuleen yläpuolella kannatellen. Pujota ja ompele kuminauha.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

