VERKKONEULEPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S/M-L/XL
Lanka 200-250 g harmaata (1053), 50-100 g vaaleanharmaata (1042), 50 g vaaleanpunaista (4312),
100 g vaaleaa pinkkiä (4634) ja 100 g pistaasinvihreää (9435) Silje-lankaa (100 % alpakka, 150-175 g
= n. 110 m) ja 75 g Novita Silver -lankaa (80 % viskoosi, 20 % polyesteri, 25 g = n. 95 m).
Puikot pyöröpuikot nro 4 ja 7 ja sukkapuikot nro 4.
Muut tarvikkeet 2 nappia.
Ainaoikeinneule tasona neulo kaikki krs:t oikein.
Verkkoneule 1. krs: Nosta 1. s nurin neulomatta lanka takana (= vie puikko s:an oikealta), *neulo
2 s takareunastaan o yhteen, lk (= tuo lanka puikon takaa eteen), nosta 1 s n neulomatta lanka takana*, toista *-*, neulo 1 s takareunastaan o. Toista 1.
krs:sta.
Ainaoikeinneule suljettuna neulo vuoroin 1 krs nurin, 1 krs oikein.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 18 s ja 24 krs = 10 cm höyrytettyä, pituussuunnassa avattua verkkoneuletta.
Etu- ja takakappale Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 1-kertaisella harmaalla langalla 77-80 s ja neulo ainaoikeinneuletta 8 krs. Katkaise lanka. Vaihda
paksumpi puikko, ota hopealanka ja pistaasinvihreä
lanka ja neulo 2-kertaisella langalla 1 krs nurin (np).
Aloita verkkoneule ja raidoita alpakalla. Huom. katkaise alpakkalanka raidan päätteeksi ja aloita uusi
raita neulomalla myös krs:n 1. s. takareunastaan o,
jotta lanka sitoutuu krs:n alkuun. Raidoita S/M-L/XL
näin: pistaasi 12 krs, v.punainen 8 krs, harmaa 0-8
krs, v.pinkki 0-8 krs, v.harmaa 12 krs, v.pinkki 12 krs,
harmaa 12 krs, pistaasi 8 krs, harmaa 8 krs, v.pinkki
8 krs, v.punainen 8 krs, v.harmaa 8 krs, harmaa 12
krs, v.pinkki 12 krs, pistaasi 12 krs, v.punainen 8 krs,
v.pinkki 8 krs, v.harmaa 8 krs, harmaa 8 krs, pistaasi 12 krs. Vaihda ohuempi pyöröpuikko ja neulo 1-kertaisella harmaalla ainaoikeinneuletta 8 krs. Päätä s:t löyhästi. Neulo toinen kpl samoin.
Irtohihat Luo sukkapuikoille 1-kertaisella harmaalla 28-30 s ja neulo 6 krs ainaoikeinneuletta alkaen nurjalla krs:lla.
Aloita sileä neule ja lisää 1.krs:lla 6 s tasavälein = 34-36 s. Kun hihan korkeus on 10-8 cm, merkitse krs:n vaihtumiskohta ja lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s (+ 2 s). Toista tällaiset lisäykset joka
10. krs vielä 2-3 kertaa = 40-44 s. Kun hihan korkeus on 44 cm, aloita ainaoikeinneule nurin neulottavalla krs:lla.
1.-3. krs: neulo ainaoikeinneuletta. 4. krs: 19-21 o, lk, 2 o yhteen, 19-21 o. Neulo vielä ainaoikeinneuletta 3 krs.
Päätä s:t niin löyhästi, että päättelyreunasta tulee joustava. Tee toinen hiha samoin.
Viimeistely Päätä langanpäät. Höyrytä miehustakpl:t runsaalla höyryllä rautaa neuleen päällä kannatellen, venytä pituussuunnassa ja muotoile verkkoneule yhtä leveäksi kuin ainaoikeinneule. Ompele olkasaumat 1-kertaiselle langalla op:lta vuoropistoin aivan kpl:iden reunasta ja jätä keskelle n. 24 cm pääntieksi. Jätä sivuihin n. 13-15 cm
kädenteiksi ja ompele n. 7 cm:n sivusauma kainalosta alaspäin. Ompele napit ainaoikeinreunukseen olkasauman
kohdalle. Vahvista hihojen napinlävet. Päätä langanpäät ja höyrytä hihat.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

