SUPERWASH-LIIVI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S/M
Vaatteen mitat pituus 62 cm, ympärysmitta 96 cm
tasolla mitattuna.
Lanka 200 g tummanruskeaa (92) ja 200 g kirjavaa ruskeaa (4448) Lankavan Alize Superwash
-lankaa (75 % konepestävä villa, 25 % polyamidi,
100 g = 420 m).
Puikot pyöröpuikko nro 5,5 tai 6 käsialan mukaan.
Ainaoikeinneule neulo kaikki krs:t oikein. Nosta
aina krs:n 1. s neulomatta.
Pitsineule ruutupiirroksen mukaan.
Joustinneule ohjeen mukaan.
Tiheys n. 24 s ja 19 krs = 10 cm tasolla mitattuna.
Neulos on erittäin joustavaa.
Etukappale (puolikas) Neulo liiviä varten 4 samanlaista kappaletta. Neulo 2-kertaisena kirjavalla
ja yksivärisellä langalla. Luo 2-kertaisella langalla
(kirjava ja yksivärinen) 55 s.
1. krs (np): neulo oikein.
2. krs: nosta 1. s neulomatta, neulo oikein krs loppuun.
3. krs: nosta 1. s neulomatta, 2 o, neulo nurin ja
krs:n viimeiset s:t 3 o. Aloita pitsineule ruutupiirroksen mukaan.
1. krs: nosta 1. s neulomatta, 2 o, 1 s kiertäen eli
takareunastaan oikein, toista sitten 16 s:n mallikerta 2 kertaa, neulo 3. mallikerta tähdellä merkittyyn kohtaan (= 15 s) ja neulo lopuksi 1 s kiertäen
oikein ja 3 o. Kun kpl:n pituus on n. 45 cm ja viimeisin mallikerta (= pitsineuleen krs:t 1.-8.) on valmis, katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan.
Takakappale (puolikas): Neulo kuten etukpl mutta älä katkaise lopuksi lankaa. Huom. jos haluat
raidoista samanlaiset, aloita kirjava lanka samalla
sävyllä kuin edellisessä kappaleessa. Jätä silmukat taas puikolle ja jatka näin: luo puikon vasempaan päähän erilliseltä kerältä 13 s = hihakiila. Neulo näillä s:oilla 2 krs ainaoikeinneuletta.
3. krs (np): 1 n, 2 o, 7 n, 2 o, 1 n. Katkaise lanka. Yhdistä kappaleet. Neulo takakpl:n s:t kunnes jäljellä on 3 s ja
neulo ne 2 n, 1 o. Neulo kiilan s:t jatkoksi: 1 o, 2 n, 2 o, 3 o yht., 2 o, 2 n, 1 o. Neulo etukpl:n s:t kiilan jatkoksi: 1
o, 2 n ja kierretystä silmukasta eteenpäin normaalisti pitsineuletta. Neulo kiilan silmukat np:lla kuten ne näkyvät (=
nurjat s:t nurin, oikeat oikein). Toista kiilan keskellä 3 o yhteen -kavennukset ensin joka 4. krs vielä 5 kertaa ja sitten
joka 2. krs vielä 4 kertaa. Kun kaarrokkeen korkeus on 3 mallikertaa, aloita kiilan kaventaminen.
Op: neulo takakpl:n pitsineule, mutta älä tee viimeistä langankiertoa. Neulo kiilan s:t. Neulo etukpl:n pitsineule,
mutta älä tee alun langankiertoa. Jätä nämä langankierrot tekemättä jatkossakin ja neulo 4. mallikerta valmiiksi.
Viimeistely Silmukoi yläreunan s:t yhteen olkasaumaksi. Aloita ulkoreunoista ja kiristä voimakkaasti muutaman piston välein, jotta olan mitasta tulee sopiva ja saumasta napakka. Jätä loppuun n. 40 cm lankaa. Ota neulalle viimeisenä kpl:n keskimmäinen silmukka ja jatka siitä ompelemalla olkasauman päälle n. 5 cm ketjupisto-ommelta. Tee np:lle
samanlainen tukiommel vastaavasti 5 cm alaspäin. Ompele kiilan alareunat. Neulo liivin toinen puolikas samoin.
Ompele sitten etu- taka- ja sivusaumat. Aloita kaikkien saumojen ompeleminen n. 14 cm helmasta (= halkiot). Ompele sivusaumaa n. 15 cm, etusaumaa n. 24 cm ja takasaumaa n. 37 cm. Päättele langanpäät. Höyrytä neule runsaalla höyryllä kannatellen rautaa neuleen päällä, anna kuivahtaa tasolla. Huom. älä laske rautaa neuleen päälle.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu, huolellinen huuhtelu ja tasokuivaus.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

*

16 s toistuu

= 1 s op:lla oikein ja np:llä nurin
= 1 s op:lla nurin ja np:llä oikein
= 1 s op:lla kiertäen eli takareunastaan oikein ja np:llä takareunastaan nurin
= ota langankierto puikolle
= 3 o yht. = nosta 2 s oikein neulomatta (vie puikko ensin 2. ja sitten 1. s:an)
1 o, vedä neulomattomat s:t neulotun yli

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

