NEULEHOUSUT NEULURILLA
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L
Neuleen mitat lantionympärys n. 92-97-102 cm, lahkeen sisäpituus 55 cm, lahkeensuun ympärys n. 44-4646 cm.
Lanka 400-500-500 g harmaata (182) Lankavan Alize
Cashmira -lankaa (100 % villa, 100 g = 300 m). Vähän
jätelankaa aloitukseen ja lopetukseen.
Muut tarvikkeet Silver Reed -neuluri, 5 mm:n kuminauhaa vyötärönympäryksen mukaan, ompelulankaa.
Puikot pyöröpuikot (60 cm) nro 2,5 ja 3 viimeistelyä
varten.
Sileä neule neulo neulurilla. Silmukankoon säätö 5 ja
langanpingottimen kiristys 3.
Helmineule neulo käsin tasoneuleena. 1.krs: toista
*1 o, 1 n*. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat oikein.
Toista 1.-2. krs:ia.
2x2 -joustinneule neulo käsin suljettuna neuleena toistaen *2 o, 2 n*.
Tiheys 22 s ja 30 krs pestyä, höyrytettyä sileää neuletta
= 10 cm. Huom. hae sopiva silmukankoon säätö omalla koneellasi, jotta neuleen tiheys vastaa ohjetiheyttä ja
housuista tulee oikean kokoiset.
Työohje Huomioi Cashmira-neuleen hyvä jousto kokoa
valitessasi. Jos haluat pidentää lahjetta, neulo tarvittava
lisäys kpl:n alkuun, nollaa krs laskija ja seuraa sen jälkeen ohjetta tähdellä (*) merkitystä kohdasta.
Oikea lahje Luo jätelangalla 100-106-106 s ja neulo muutama krs. Vaihda harmaa lanka, laita krs-laskija päälle ja
*neulo 70-70-56 krs. Aloita lisäykset molemmissa reunoissa ohjeen mukaan. Tee lisäys näin: siirrä 2 reunasilmukkaa yhden neulan verran sivulle päin ja nosta kpl:n keskikohdan puolelta edellisen krs:n s tyhjälle neulalle (+ 1 s).
Oikean ja vasemman reunan lisäykset etenevät eri tahtiin.
S-M: kun krs-laskijassa on 70 krs: lisää 1 s oikeaan reunaan,
76 krs: lisää 1 s vasempaan reunaan,
80 krs: lisää oikealle,
90 krs: lisää molempiin reunoihin,
100 krs: oikealle,
104 krs: molempiin reunoihin,
108 krs: oikealle,
110 krs: vasemmalle,
112 krs: oikealle,
116 krs: molempiin reunoihin,
120 krs: oikealle,
122 krs: vasemmalle,
124 krs: oikealle,
128 krs: molempiin reunoihin,
132 krs: oikealle,
134 krs: vasemmalle,
136 krs: oikealle ja
140 krs: molempiin reunoihin. Lisää vielä joka 2. krs vasemmalle 2x 1 s (= etulahje 61-64 s) ja oikealle 3x 1 s (= takalahje 67-70 s).
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Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

L: kun krs-laskijassa on
56 krs: lisää 1 s oikeaan reunaan,
62 krs: lisää 1 s vasempaan reunaan,
66 krs: lisää oikealle,
76 krs: lisää molempiin reunoihin,
86 krs: oikealle,
90 krs: vasemmalle,
96 krs: molempiin reunoihin,
100 krs: oikealle,
102 krs: vasemmalle,
104 krs: oikealle,
108 krs: molempiin reunoihin,
112 krs: oikealle,
114 krs: vasemmalle,
116 krs: oikealle,
120 krs: molempiin reunoihin,
124 krs: oikealle,
126 krs: vasemmalle,
128 krs: oikealle,
132 ja
136 krs: molempiin reunoihin.
Lisää oikealle joka 2. krs vielä 6x 1 s (= takalahje 74 s) ja tee lisäykset vasemmalle krs:illa 140, 144 ja 148 (= etulahje 67 s).
Haarakavennukset: kun krs-laskijassa on 150 krs, nollaa laskija ja aloita kavennukset työn molemmissa reunoissa. Kavenna joka 2. krs työn oikeassa reunassa (= taka) 1x 4 s, 2x 2-2-3 s ja 5-5-6x 1 s ja joka 12.-8.-8. krs 3-5-5x
1 s sekä vasemmassa reunassa (= etu) joka 2. krs 0-0-1x 3 s, 2x 2 s ja 6-8-7x 1 s (= 51-52-53 s keskikohdan molemmin puolin). Kun krs-laskijassa on 60-60-62 krs ja kelkka oikealla, tee takakpl:n korotus lyhennetyin krs:in. Ota
s:oita lepoon etukpl:n puolelta alkaen joka 2. krs 1x 30-32-30 s ja 3-4-4x 24-18-19 s. Neulo vielä 1 tasaava krs kaikilla s:oilla ja loppuun muutama krs jätelangalla.
Vasen lahje neulo oikean peilikuvaksi eli muuta kaikki lisäykset, kavennukset ja vyötärön lyhennetyt krs:t oikean
lahkeen peilikuviksi.
Viimeistely Höyrytä kpl:t. Nosta lahkeensuun s:t paksummalle puikolle, neulo 5 cm helmineuletta ja päättele s:t.
Ompele lahkeiden sisäsaumat ja haarasauma ohennetulla langalla vuoropistoin 1 s:n päässä reunasta. Nosta vyötärön 204-208-212 s ohuemmalle puikolle ja aloita neulominen takasaumasta.
S-M: neulo 2 o yht., *5 o, 2 o yht., 6 o, 2 o yht.*, toista *-* vielä 12 kertaa, 5-9 o, 2 o yht. = 176-180 s.
L: neulo 2 o yht., 2 o, *5 o, 2 o yht., 4 o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun mutta älä tee viimeistä 2 o yht. -kavennusta
(vaan neulo 2 o) = 180 s. Aloita joustin 1 n, *2 o, 2 n*, toista *-*, 1 n. Kun joustinta on 4-4,5 cm ja krs:n viimeinen s
on neulomatta, toista *2 n yht., 2 n*, krs loppuun. Neulo 5 krs oikein, 1 krs nurin (= taite) ja 4 krs oikein.
Tee joustava päättelyreuna näin: 1 o, *tee langankierto (lk) puikon takaa eteen, neulo 1 o, nosta lk ja sitä edeltävä s
yhtä aikaa viimeksi neulotun s:n yli*, toista *-* krs loppuun. Ompele alavara np:lle ja jätä 1 cm:n aukko kuminauhaa
varten. Päättele langanpäät. Pujota ja ompele kuminauha.
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