SUPERWASH-ASUSTEET
Joustinpipo
Malli Lankava Oy, Marja-Liisa Hast-Hautala
Koko 50/52 (54/56) cm
Lanka 60 (100) g raidallista vaaleanharmaata (3555)
Lankavan Alize Superwash -lankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 50 g = 210 m).
Puikot 40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 2,5-3 käsialan mukaan.
Joustinneule suljettuna Neulo *2 o, 2 n*, toista *-*.
Silmukkaluku jaollinen 4:llä.
Tiheys 33 s ja 45 krs = 10 cm auki venytettyä joustinta
Työohje Luo 168 (180) s. Neulo joustinta 24 (28) cm ja
aloita päälaen kavennukset. Kavenna kaikki 2 o -joustinraidat 2 o yht. Neulo 1x2 -joustinta 4 krs. Kavenna kaikki
2 n -joustinraidat 2 n yht. Neulo 1x1 -joustinta 4 krs. *Kavenna kaikilla s:illa 2 o yhteen*. Neulo 2 krs ja toista kavennukset *-*. Pujota lanka viimeisten 10 s:n läpi.
Viimeistely Päättele langat. Tee n. 6 cm pallotupsu ja
kiinnitä se päälaen keskelle.

Sormikkaat
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen Koko S (M) L
Lanka 50 (80) 100 g raidallista vaaleanharmaata (3555) Lankavan Alize Superwash -lankaa (75 % villa, 25 % polyamidi, 50 g = 210 m).
Sukkapuikot nro 2,5-3 käsialan mukaan.
Ainaoikeinneule suljettuna Neulo *1 krs nurin ja 1 krs oikein*, toista *-*.
Joustinneule suljettuna Neulo *2 s kiertäen eli takareunastaan oikein, 2 n*, toista *-*. Silmukkaluku jaollinen 4:llä.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 35 s ja 45 krs = 10 cm sileää neuletta
Työohje Luo 52 (56) 60 s ja jaa ne 4 puikolle = 13 (14) 15 s/puikko. Neulo ainaoikeinneuletta 6 krs. Neulo joustinta
6 (7) 7 cm. Neulo 1 krs oikein ja lisää tasaisin välein 8 s = 60 (64) 68 s. Aloita peukalokiila: Neulo 1. puikon silmukat. Neulo 2. puikon s:t kunnes jäljellä on 2 s ja lisää 1 s (= neulo sama s etu- ja takareunastaan oikein), 1 o. Lisää
3. puikon 1. s:aan 1 s kuten edellä. Neulo 4. puikon s:t. Neulo lisäysten jälkeen aina 2 välikerrosta ja tee lisäykset
edellisten lisäysten kohdille (kiilan silmukkamäärä kasvaa aina kahdella). Siirrä kiilan s:t apulangalle kun niitä on
yht. 21 (22) 23. Neulo 1 krs oikein ja luo samalla peukalokiilan kohdalle 3 s. Neulo etusormen alkuun ja aloita sormien neulominen 3 puikolla. Tarkista, että puikoilla on 63 (67) 71 s.
Etusormi: Neulo krs:n alusta 9 (10) 10 o ja luo 3 uutta silmukkaa, neulo krs:n viimeiset 9 (9) 10 s oikein = yht. 21
(22) 23 s. Neulo sormen kärkeen ja kavenna sitten kaikilla s:illa 2 o yht. Pujota lanka viimeisten 8 s:n läpi. Kiristä ja
päättele lanka.
Keskisormi: Neulo alapuolelta 8 (9) 9 o, poimi etusormen välistä virkkauskoukulla 3 s, neulo yläpuolelta 8 (8) 9 o
ja luo 3 uutta silmukkaa = yht. 22 (23) 24 s. Neulo ja kavenna kuten etusormi.
Nimetön: Neulo alapuolelta 7 (8) 8 o, poimi 3 s keskisormen välistä, neulo yläpuolelta 7 (7) 8 o ja luo 3 uutta silmukkaa = yht. 20 (21) 22 s.
Pikkusormi: Neulo alapuolelta 7 (8) 9 o, poimi nimettömän välistä 3 s ja neulo yläpuolelta 8 o = yht. 18 (19) 20 s.
Peukalo: Poimi apulangan s:t ja kämmenosaan 3 s kolmelle puikolle. Neulo ja kavenna kuten etusormi. Neulo toinen sormikas samoin.
Viimeistely Kiristä ja päättele sormien aloitus- ja lopetuslangat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

