SYKLAAMI-HARTIAHUIVI
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Toteutus Helena Haapanen
Koko 50x180 cm
Lanka 110 g tummanpunaista (7021), 90 g punaista (7022), 90 g beigeä (7076), 80 g syklaaminpunaista (7013), 50 g viininpunaista (7020), 50 g punaviolettia
(7012), 40 g lilaa (7058) ja 30 g harmaata (7092) Lankava Oy:n Esito-huopalankaa.
Puikot pyöröpuikot nro 4.
Tiheys 10 cm = 25 s ja 28 krs
Työohje Mallineule on jaollinen 17 silmukalla + 6 s (3 s
molempiin reunoihin). Neulo reunimmaiset 3 s aina oikein. Nosta kerroksen ensimmäinen silmukka aina neulomatta puikolle. Luo pyöröpuikoille 125 s ja neulo huivi
tasona. Neulo 4 krs oikein ja aloita mallineule seuraavasti:
1. krs (op): oikein.
2. krs (np): 1 s neulomatta, 2 o, 119 n, 3 o.
3. krs (op): 1 s neulomatta, 2 o. Toista 3x 2 s oikein
yhteen. Neulo huivin keskiosa toistamalla lisäys ja kavennusryhmiä seuraavasti: Toista 5x *1 lk, 1 o*. 1 lk (ryhmässä on nyt 6 langankiertoa ja 5 s oikein). Toista 6x *2
s oikein yhteen*. Lopeta krs 3x 2 s o yhteen ja 3 reunasilmukkaa oikein. Huom. Huivin reunoille tulee näin 3x 2
s o yhteen mutta huivin keskelle vuoroin 6x langankierto
ja 6x 2 s o yhteen.
4. krs (np): 1 s neulomatta, kaikki muut silmukat ja langankierrot oikein. Toista kerroksia 1-4. Vaihda raitojen
värejä seuraavasti: 12 krs tummanpunainen (7021), 4
krs lila (7058), 8 krs punainen (7022), 4 krs harmaa (7092), 8 krs beige (7076),
12 krs syklaaminpunainen (7013), 8 krs viininpunainen (7020), 8 krs beige, 4 krs
punainen, 8 krs punavioletti (7012), 12 krs tummanpunainen, 8 krs lila, 4 krs harmaa, 12 krs punainen, 4 krs punavioletti, 8 krs beige, 8 krs syklaaminpunainen,
4 krs viininpunainen.
Toista raidoitusta 2 kertaa ja neulo loppuun vielä täydennys: 12 krs tummanpunainen (7021), 4 krs lila (7058), 8 krs punainen (7022), 4 krs harmaa (7092), 8
krs beige (7076), 12 krs syklaaminpunainen (7013), 8 krs viininpunainen (7020),
8 krs beige, 4 krs punainen, 8 krs punavioletti (7012), 12 krs tummanpunainen
(7021). Neulo vielä tummanpunaisella 4 krs oikein ja päättele silmukat.
Viimeistely Päättele langanpäät. Höyrytä valmis huivi kevyesti nurjalta.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Käsinpesu, huolellinen huuhtelu ja tasokuivaus. Käytä huuhteluainetta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

