FURLANA-LIIVI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S/M, M/L, L/XL
Vaatteen mitat vartalon ympärys n. 100-108-116 cm, liivin pituus takana n. 52-52-56 cm, edessä max 69-69-73
cm
Lanka 500-600-600 g harmaata (21) Lankavan Alize Furlana -lankaa (45 % villa 45 % akryyli 10 % polyamidi, 100
g = n. 40 m).
Pyöröpuikko tai pitkät puikot nro 12 tai käsialan mukaan.
Sileä neule tasona neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Ainaoikeinneule tasona: neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 5 s ja 8 krs = 10 cm. Höyrytä mallitilkku np:lta ja
venyttele neule pituussuunnassa ennen tiheyden mittaamista.
Työohje Pidä tukkimiehenkirjanpitoa neulomistasi
krs:ista, sillä turkisneuleesta niitä on vaikea laskea. Luo
s:t kahdelle puikolle löyhästi ja tee päättelyt erittäin löyhästi, jotta reunat eivät kiristä.
Oikea etukappale: Luo 16-17-19 s. Aloita sileä neule np:n krs:lla ja neulo molemmissa reunoissa 1 s ainaoikeinneuletta. Merkitse krs:t muistiin.
19.-19.-21. krs: (np) päätä krs:n alusta kädentietä varten 1 s.
32.-32.-34. krs: (op) 1 o, yvk (= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli),
neulo krs loppuun. Toista tällainen kavennus etureunassa
vielä 38.-.38.-42. krs:illa = 13-14-16 s. Neulo lopuksi np:n
krs ja päätä s:t.
Vasen etukappale: Neulo oikean peilikuvaksi.
19.-19.-21. krs: (np) kavenna krs:n lopussa 2 n yhteen.
7 11-13-15 5
2
5
A
B
3
32.-32.-34. ja 38.-38.-42. krs:t: (op) kun vasemmalla puikolla on 3
A
s, kavenna 2 o yht., 1 o. Neulo lopuksi np:n krs ja päätä s:t.
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Takakappale: Luo 17-19-21 s. Aloita kuten etukpl.
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4. krs: (op) lisää 1 s (= neulo 1 s etu- ja takareunastaan o), neulo
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kunnes vasemmalla puikolla on 2 s, lisää 1 s, 1 o. Toista tällaiset li- 52
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säykset joka 4. krs vielä 2 kertaa = 23-25-27 s.
19.-19.-21. krs: (np) tee krs:n alussa yvk nurin ja kavenna lopussa
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2 n yht. Toista kavennukset joka 2. krs vielä kerran = 19-21-23 s.
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39.-39.-43. krs: (np) merkitse keskimmäiset 7 s. Neulo 6-7-8 n,
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päätä pääntietä varten 7 s, neulo krs loppuun nurin. Oikea olka:
neulo vielä op:n krs ja päätä s:t löyhästi oikein neuloen. Neulo toinen puoli samoin.
Viimeistely Päättele langanpäät. Kastele kappaleet laimeassa
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huuhteluainevedessä. Puristele liika vesi pois ja muotoile tasaiselle alustalle. Ompele sivu- ja olkasaumat op:lta vuoropistoin turkislangalla aivan kpl:iden reunoista ilman saumanvaroja. Katso pienoiskaavasta olkasauman kohdistaminen: yhdistä pääntien kulmat (A) ja syötä etukappaleen reunaa
sopivasti takakappaleen olalle (B). Harsi ja sovita ennen ompelua. Kaulus: nosta takapääntieltä 7 s ja niiden jatkoksi molemmista etukpl:ista 10-11-11 s = 27-29-29 s. Reunimmaiset s:t tulevat n. 10 cm:n päähän etureunoista. Aloita
neulominen liivin op:lta. 1.-2. krs: neulo sileää neuletta ja molemmissa reunoissa 1 s ainaoikeinneuletta. 3.krs: 1213-13 o, 3 o yht. (= nosta 2 s o neulomatta eli vie puikko 2. ja 1. s:n läpi, 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli),
12-13-13 o. 4.krs: kuten 1. krs. 5.krs: (op) tee krs:n alussa ylivetokavennus ja kavenna lopussa 2 o yht. 6.krs: kuten 2. krs. Päätä s:t. Päättele langanpäät, höyrytä neule np:lta.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

