VAALEANPUNAINEN PUSERO
Malli Lankava Oy, Lea Petäjä
Koko XS-S-M-L-XL-XXL
Valmiin neuleen mitat
vartalon ympärys 78-86-94-102-112-120 cm
koko pituus 54-56-58-60-62-64-cm
hihan sisäpituus 11-11-11-12-12-12 cm
Lanka 350-400-450-500-550-600 g vaaleanpunaista (03) Lankava Oy:n Rozetti Natural Cotton -lankaa
(100 puuvilla, 100 g =165 m).
Puikot nro 4 ja 5 tai käsialan mukaan.
Mallineuleet
Joustinneule: 1 o, 1 n.
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein
Pintaneule:
1. krs: (op) 2 o, *neulo 1 s 3 kertaa (=oikein, ota lk
puikolle ja neulo sama s oikein), neulo seuraavat 3 s
o yhteen*, toista *-* ja neulo 2 o.
2. krs: neulo s:t oikein.
3. krs: 2 o, *neulo 3 s o yhteen, neulo 1 s 3 kertaa*,
toista *-* ja neulo 2 o.
4. krs: neulo s:t oikein. Toista 1.-4. krs:ia.
Tiheys 10 cm = 19 s ja 18 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 68-76-84-92100-108 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Neulo sitten 1 krs työn nurjalta puolelta oikein. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita pintaneule. Lisää sen 1.
krs:lla 8 s tasavälein siten, että neulot molemmissa
reunoissa pintaneuleessa 4 kertaa vain 2 o yhteen
eikä 3 o yhteen kuten jatkossa. Näin työhön tulee
76-84-92-100-108-116 s.
Kun kappaleen korkeus on 35-36-37-38-39-40 cm,
päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka
2. krs 1x4-5-6-7-8-9 s, 1x2 s ja 2-2-4-4-5-6x1 s =6066-68-74-78-82 s. Jos et jatkossa voi tehdä 4 s:n mallikertaa kokonaisena, neulo s:t ainaoikeaa.
Kun kädentien korkeus on 18-19-20-21-22-23 cm, päätä keskimmäiset 22-24-24-26-26-28 s pääntietä varten ja
neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa 2 krs:n kuluttua 1x3 s. Kun kädentien korkeus on 19-20-2122-23-24 cm, päätä loput eli olan 16-18-19-21-23-24 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 6-7-8-9-10-11 cm. Päätä nyt keskimmäiset 16-1818-20-20-22 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 2x3 s. Päätä
lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.
Hihat Luo ohuemmille puikoille 52-52-56-60-64-64 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. Neulo sitten 1 krs työn nurjalta
puolelta oikein. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pintaneule. Lisää pintaneuleen aikana hihan molemmissa reunoissa 1 s joka 2. krs kunnes työssä on 62-66-70-74-78-82 s.
Kun hihan pituus on 11-11-11-12-12-12 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x5 s, 1x3 s,
1x2 s, 7-8-9-9-10-11x1 s, 1x2 s ja 1x3 s.
Kun pyöriön korkeus on 13-14-15-16-17-18 cm, päätä loput 18-20-22-26-28-30 s kerralla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.
Ompele toinen olkasauma. Poimi pääntien reunasta
ohuemmille puikoille 94-98-98-102-102-106 s ja neulo ainaoikeaa 6 krs, päätä s:t. Ompele toinenkin olkasauma ja pääntien reunuksen sauma. Kiinnitä hihat ja
ompele vielä sivu- sekä hihasaumat.
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