SUPERLANA-PUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S/M, L, XL
Vaatteen mitat vartalon ympärys 100-112-124 cm, puseron pituus 56-59-62 cm, hihan sisäpituus 45-45-45
cm
Lanka 600-700-800 g harmaata (182) Lankavan Alize
Superlana Maxi -lankaa (75 % akryyli, 25 % villa, 100 g
= 100 m).
Pyöröpuikko nro 9 (60 cm) ja nro 12.
Pintaneule 1. krs: (op) neulo kaikki s:t etu- ja takareunastaan o.
2. krs: *2 n yhteen, 2 o yhteen*, toista *-*.
Joustinneule tasona 1. krs: (op) *neulo 1 s kiertäen eli
takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
2. krs: neulo nurjat s:t kiertäen eli takareunastaan nurin
ja oikeat s:t oikein.
Joustinneule suljettuna *neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Ainaoikeinneule suljettuna neulo vuoroin 1 krs oikein,
1 krs nurin.
Tiheys 6,5 s ja 11 krs pintaneuletta (11,5 s ja 12 krs sileää neuletta) = 10 cm
Takakappale Neulo tasona pääntieltä helmaan. Luo
apulangalla ohuemmalle puikolle 13 s. Vaihda harmaa
lanka ja neulo 2 krs sileää neuletta. Aloita pintaneule
ja neulo molemmissa reunoissa 1 s ainaoikeinneuletta.
Kun pintaneuletta on 4 krs, vaihda paksumpi puikko ja
aloita lisäykset.
1. krs: (op) 1 o, lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka
kiertäen oikein), neulo pintaneuletta kunnes 1 s neulomatta, lisää 1 s, 1 o.
2. krs: 2 o, neulo pintaneuletta kunnes 2 s neulomatta, 2 o (ed. krs:lla lisätty s neulotaan tällä krs:lla oikein).
Toista krs:ia 1.-2. vielä 11-13-15 kertaa = 37-41-45 s. Lisää sitten molempiin reunoihin 1 s (= neulo reunas:t etu- ja
takareunastaan oikein). Neulo jatkossa molemmissa reunoissa 2 s:lla ainaoikeinneuletta. Kun sivun korkeus on n.
27 cm ja olet viimeksi neulonut mallikerran 2. krs:n, jätä s:t odottamaan.
Etukappale Neulo kuten takakpl, mutta vaihda paksumpi puikko ja aloita lisäykset kun pintaneuletta on 2 krs. Kun
sivun pituus on sama kuin takakpl:lla, jätä s:t odottamaan.
Hiha Luo ohuemmalle puikolle 29-29-31-31 s = S-M-L-XL.
Neulo joustinta tasona.
1.krs: (np) *1 s takareunastaan n, 1 o*, toista *-*, 1 s takareunastaan n. Nosta jatkossa krs:n 1. s op:lla o neulomatta (= vie puikko s:an vasemmalta) ja np:lla n neulomatta (= vie puikko s:an oikealta). Kun joustinta on 21 cm, aloita
sileä neule ja lisää 1. krs:lla 2 s tasavälein = 31-31-33-33 s.
Kun sileää neuletta on 10-6-6-6 krs, aloita lisäykset.
1. krs: (op) lisää molemmissa reunoissa 2 s:n sisällä 1 s. Toista tällaiset lisäykset joka 4. krs vielä 4-5-5-5 kertaa =
41-43-45-45 s. Kun hihan pituus on n. 46 cm ja olet viimeksi neulonut op:n krs:n, kavenna np:lla krs:n alussa ja lopussa 2 n yhteen = 39-41-43-43 s. Neulo 2-2-2-4 krs kaventamatta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Aloita raglankavennukset.
1. krs: (op) nosta 1. s o neulomatta, 1 o, ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli), kun 4 s neulomatta, 2 o yhteen, 2 o. Toista krs:n 1. kavennukset joka 2. krs vielä 12-12-14-14 kertaa =
13-15-13-13 s ja neulo lopuksi np:n krs. Viistoa yläreuna. Vasen hiha: nosta 1. s neulomatta, 5-7-5-5 o, *tuo lanka eteen, nosta vasemmalta puikolta 1 s oikealle puikolle, vie lanka taakse, palauta s vasemmalle puikolle, käänny*, neulo 6-8-6-6 n. Jätä s:t odottamaan. Oikea hiha: nosta 1. s neulomatta, neulo krs loppuun o, käänny, nosta 1.
s neulomatta, 6 n, vasemman hihan *-*, 7 o. Jätä s:t odottamaan.
Viimeistely Ota langasta 2-3 säiettä kokoamista varten. Yhdistä kpl:t op:lta vuoropistoin 1 s:n päässä reunoista.
Ompele sivusaumat. Nosta helman s:t ohuemmalle puikolle ja neulo 1. krs *4 o, lisää 1 s*, toista *-* krs loppuun.
Neulo ainaoikeinneuletta suljettuna vielä 5 krs ja päätä s:t löyhästi. Ompele hihat miehustaan. Ompele hihansaumat. Nosta pääntien s:t ohuemmalle puikolle, neulo joustinneuletta suljettuna np:lta ja kavenna 1. krs:lla s-luvuksi 46-48-48 s. Kun kauluksen korkeus on 32 cm, päätä s:t löyhästi. Päättele langanpäät ja höyrytä np:lta runsaalla
höyryllä rautaa neuleen päällä kannatellen.
Pesu- ja hoito-ohje Käsinpesu ja tasokuivaus.
S/M, L, XL
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