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Flower-keeppihuivi
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko S/M
Langanmenekki 200 g punaista (5080) Lankavan Alize Flower -lankaa (70 % akryyli, 25 % villa, 5 % polyamidi, 100 g = 80 m). Pitkät puikot tai 60 cm pyöröpuikko nro 6 ja 8
Ainaoikeinneule tasona Neulo oikealla ja nurjalla oikein.
Sileä neule tasona Neulo lyhennetyin kerroksin ohjeen
mukaan.
Tiheys 10 s ja 16 krs = n. 10 cm
Työohje Luo ohuemmilla puikoilla 8 s. Neulo ainaoikeinneuletta 12 cm. Poimi aloitusreunasta 8 s puikolle,
taita kappale keskeltä ja neulo puikolla olevat silmukat
vuorotellen aloitusreunan silmukoiden kanssa samalle
puikolle = 16 s. Vaihda paksummat puikot ja aloita sileä
neule. 1. krs (np): nosta 1. s neulomatta, 2 o, 10 n, 3 o.
2. krs: 3 o, *1 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 4 kertaa = 21
s. Jatka sileää neuletta. Huom. Nosta np:lla kerroksen
1. s aina neulomatta puikolle mutta neulo op:lla kaikki s:t oikein. Neulo sileää neuletta n. 3 cm ja aloita lyhennetyt kerrokset. 1. krs (op): 9 o, käänny. 2. krs: kirsitä reunasilmukkaa, lk (= langankierto puikolle), 6 n, 3
o. 3: krs: Nosta 1. s neulomatta, 2 o, neulo langankiertoon saakka, kavenna lk seuraavan s:n kanssa 2 o yht.
ja neulo krs loppuun. Toista 1.-3. krs:ia n. 3 cm:n välein. Kun huivin yläreuna on n. 70 cm ja alareuna n. 100
cm, kavenna seuraavalla op:n krs:lla 5 s tasaisin välein.
Vaihda pienemmät puikot ja kavenna seuraavalla op:n
kerroksella kaikilla s:oilla 2 o yht. = 8 s. Neulo ainaoikeinneuletta n. 15 cm ja päätä s:t.
Vinkki kun haluat lankaruusukkeet työn op:lle tee näin: nosta op:lla 2 s neulomatta ja jätä lankaruusuke s:iden
eteen. Neulo np:lla vastaavasti näin: nosta 2 s neulomatta ja jätä lanka s:iden taakse.
Viimeistely Päättele langan ja höyrytä valmis huivi kevyesti nurjalta. Huom. Pitele rautaa ilmassa neuloksen yläpuolella.
Flower-baskeri
Koko 50/54
Tarvikkeet 100 g punaista (5080) Lankavan Alize Flower-lankaa (70 % akryyli, 25 % villa, 5 % polyamidi, 100 g =
n. 80 m) ja 30 g harmaata (182) Alize Superlana Maxi -lankaa (75 % polyamidi, 25 % akryyli, 100 g = 100 m). 40
cm pyöröpuikko nro 6 ja 8 sekä sukkapuikot nro 8.
Joustinneule suljettuna Neulo *1 s kiertäen eli takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-* krs loppuun.
Sileä neule suljettuna Neulo koko ajan oikein.
Tiheys 10 s ja 16 krs = n. 10 cm
Työohje Luo harmaalla langalla 48 s. Neulo joustinneuletta 8 krs. 9. krs: Neulo oikein. Vaihda työhön Flower-lanka. 10. krs: Neulo oikein. 11. krs: *1 o, lisää 1 s neulomalla sama silmukka etu- ja takareunastaan oikein*, toista *-*
krs loppuun = 72 s. Neulo sileää neuletta vielä 13 krs. Kavenna seuraavalla krs:lla näin: *1 o, 2 o yht.*, toista *-* krs
loppuun = 48 s. Neulo 6 krs ja toista kavennukset = 32 s. Neulo 5 krs ja kavenna kuten edellä = 22 s. Neulo 3 krs,
kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 11 s:n läpi. Päättele langat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

