VÄLKKY-IRTOPÄÄLLISET TYYNYYN, JAKKARAAN JA RAHIIN
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko oranssi ja turkoosi tyyny 40 cm, pinkki jakkara 60x18 cm ja
vihreä rahi 42x28 cm
Lanka tyynyyn 0,7 kg oranssia (119) tai vaaleaa turkoosia (6),
jakkaraan 1,7 kg pinkkiä (10) ja rahiin 1,3 kg vaaleaa oliivinvihreää (230) Lankava Oy:n Esteri-ontelokudetta
(100 % polyester, 1 kg = n. 330 m)
Muut tarvikkeet Sisätyynyyn 0,5 m tiivistä oranssia tai
turkoosia kangasta, täytevanua, 2 tyynykankaalla päällystettyä 40 mm kantanappia ja 1 m 6-säikeistä kalalankaa.
Jakkaraan Ikean 60x18 cm Alseda-jakkara tai vastaavan
kokoinen pyöreä tyyny.
Rahiin 0,8 m oliivinvihreää kangasta, 41x15 cm pyöreäksi leikattu vaahtomuovi, 41x10 cm pyöreäksi leikattu vaahtomuovi, 140 cm kuminauhaa ja
39x39 cm ohutta jumppamattoa.
Pyöröpuikko nro 12 tai käsialan mukaan
Virkkauskoukku nro 10
Tiheys 9 s ja 12 krs = 10 cm
Mallineule Ainaoikeinneule lyhennetyin kerroksin: Neulo kaikki krs:t oikein ohjeen mukaan.
Työohje Luo 30-40-40 s (= tyyny-jakkara-rahi) ja
neulo 1 krs oikein. Laita kartio kyljelleen sopivan kokoiseen laatikkoon, jolloin kude juoksee kierteettömästi. Aloita lyhennetyt krs:t.
1.krs: (op) Nosta 1. s neulomatta, neulo 19-27-27 o, *nosta 1 s nurin neulomatta (= pidä lanka takana ja vie puikko
silmukkaan oikealta), tuo lanka puikkojen välistä eteen ja palauta nostettu s takaisin vasemmalle puikolle, käänny.
Huom. lanka kiertää edellisellä krs:lla nostetun s:n. Neulo seuraavan kerran lk ja s oikein yhteen (= vie puikko ensin
langankierron alta ja sitten s:n läpi)*.
2.krs: Neulo 20-28-28 o. 3.krs: Nosta 1. s neulomatta, 24-33-33 o, toista 1. krs:n *-*. 4.krs: Neulo 25-34-34 o.
5.krs: Kuten 1. krs. 6.krs: Kuten 2. krs. 7.-8.krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo 29-39-39 o. Toista krs:ia 1.-8. vielä
14-17-23 kertaa. Sovita päällistä. Päätä s:t op:lla nurin neuloen.
Viimeistely Aseta kappaleen op:t vastakkain ja virkkaa piilosilmukoin luomisreunan np:n ja päättelyreunan op:n
lenkit yhteen. Tarkista, että saumasta tulee joustava. Tee aukkoon kiristysnyöri: ota 20 cm:n kudepätkä ja pujota se
aukon reunasilmukoista, kiristä ja tee napakka solmu. Tee kuteiden päihin tiukat solmut ja kiinnitä ne vielä muutamalla pistolla np:lle. Tee toiseen reunaan säätönyöri: pujota n. 140-140-220 cm kude reunasilmukoista ja tee kuteen päihin tiukat solmut. Ompele tyynyyn ja rahiin kangaspäällinen.
Tyyny Ompele neulottuun päälliseen samansävyinen sisätyyny. Leikkaa kankaasta kaksi 47 cm:n ympyrää. Merkitse kpl:iden keskipiste, huolittele reunat, aseta op:t vastakkain ja ompele reunat 1 cm:n saumanvaralla. Jätä loppuun 15 cm:n täyttöaukko. Täytä tyyny vanulla napakaksi ja sulje aukko käsin ommellen. Kiinnitä tyynyn molemmille puolille samalla kankaalla päällystetyt napit. Käytä nappien ompeluun 2-kertaista kalalankaa: työnnä pitkä,
teräväkärkinen neula keskipisteiden läpi, ota nappi neulalle ja työnnä neula takaisin toiselle puolelle. Ota toinen
nappi neulalle, litistä tyynyä keskeltä, kiristä lanka ja tee pitävä solmu. Lyhennä langanpäät ja jätä ne napin alle.
Jakkara Pue päällinen Alseda-jakkaran päälle tai tee 65-70 cm pyöreä sisätyyny. Kiristä päällisen alareuna säätönyöristä.
Rahi Leikkaa kankaasta 43 cm:n ympyrä ja 131x36 cm sivukappale. Huolittele kappaleiden reunat. Taita sivukappaleen op:t vastakkain ja ompele lyhyet sivut 1 cm:n sv:lla. Ompele pyöreä pala sivukappaleeseen. Ompele kangashupun alareunaan 1,5 cm:n kuja ja pujota siihen kuminauha. Pue huppu vaahtomuovikiekkojen päälle (jätä paksumpi levy pohjalle). Leikkaa jumppamatosta 39 cm ympyrä ja laita se pohjalle. Kiristä kuminauha ja tee tiukka
solmu. Laita neulottu päällinen rahin päälle, kiristä säätönyöristä, tee rusettisolmu ja työnnä sen päät päällisen alle.
Huom. Esteri-kuteesta neulottu päällinen on hyvin joustava. Se sopii myös isommalle jakkaralle esim. 45x30-35 cm.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

