FURLANA-RAHI
(Moda 7/2014)

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 40x40 cm, sylinteri
Tarvikkeet 500 g harmaata Alize Furlana -lankaa (45
villa, 45 akryyli, 10 polyamidi, 100 g = n. 40 m).
60 cm pyöröpuikko nro 10 sekä toinen pyöröpuikko tai
sukkapuikot nro 10.
Muut tarvikkeet Lankavan vaahtomuovirahi (sylinteri),
140x90 cm kangasta, 38x38 cm ohutta jumppamattoa,
ompelulankaa, 2 cm leveää mustaa puuvillaista kantohihnaa 35 cm, 5 mm kuminauhaa 160 cm.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein. Työn op
on nurjien s:oiden puoli.
Tiheys 4,5 s ja 9 krs = 10 cm
Työohje Neulo rahin päällinen ja ompele vuori. Luo silmuillen 49 s ja neulo sileää neuletta 60 cm. Merkitse
krs:n vaihtumiskohta ja aloita kavennukset. Huom. kun
s-määrä käy liian pieneksi yhdelle pyöröpuikolle, ota
työhön toinenkin pyöröpuikko tai vaihda sukkapuikot.
1. krs: *2 o yhteen, 3 o*, toista *-* krs loppuun = 39 s.
2.-3. krs: neulo sileää neuletta.
4. krs: *2 o yhteen, 4 o*, toista *-* krs loppuun = 32 s.
5.-6. krs: neulo sileää neuletta.
7. krs: *2 o yhteen, 1 o*, toista *-* krs loppuun = 21 s.
8.-9.krs: neulo sileää neuletta.
10. krs: 1 o, neulo krs loppuun 2 o yhteen = 11 s. Ota
pätkä turkislankaa, pujota s:oiden läpi ja kiristä aukko.
Päättele langanpäät neuloksen sisään oikeiden silmukoiden puolelle ja käännä päällinen.
Vuori: Leikkaa kankaasta 42 cm ympyrä ja 129x47 cm
sivukappale (sis. 1 cm sv). Huolittele kpl:iden reunat.
Ompele sivukpl:n lyhyet sivut yhteen op:t vastakkain.
Neulaa pyöreä pala sivukpl:seen. Taita kantohihna kaksinkerroin ja laita se kpl:iden väliin (nauhan päät kpl:iden
reunojen kanssa tasan). Ompele kpl:t yhteen. Taita ja ompele hupun alareunaan 1,5 cm:n kuja. Pue vuorihuppu rahin päälle ja pujota kujaan 80 cm:n pituinen kuminauha. Leikkaa jumppamatosta 38 cm ympyrä ja laita se pohjalle
rahin ja hupun väliin. Kiristä kuminauha ja tee tiukka solmu. Pue neulottu päällinen rahin päälle. Pujota 80 cm:n pituinen kuminauha luomiskrs:n lenkkeihin, kiristä ja tee tiukka solmu.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

