PITSINEULEBASKERI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko yksi koko (n. 56 cm).
Lanka 100 g lohenpunaista (3824) Lankavan Siljelankaa (100 % alpakka, 50 g = n. 110 m).
Puikot 40 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 3 tai
käsialan mukaan.
Pintaneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Pitsineule Neulo suljettuna neuleena ohjeen mukaan.
Tiheys 24 s ja 32 krs höyrytettyä pitsineuletta = 10 cm.
Työohje Laita pyöröpuikon päät vierekkäin ja luo
72 s. Vedä puikon toinen pää silmukoista, sulje
pyöröneuleeksi ja neulo 1 krs oikein. Aloita pintaneule.
1.krs: Neulo kaikki s:t etu- ja takareunastaan oikein =
144 s.
2.krs: *Kavenna 2 o yht., 2 n yht.*, toista *-* krs loppuun
= 72 s. Toista 1.-2. krs:ia vielä 5 kertaa. Neulo sitten
1 krs oikein ja 1 krs nurin. Tuplaa s-luku seuraavalla
krs:lla toistamalla *1 o, lk* krs loppuun = 144 s. Neulo
seuraava krs näin: *1 o, neulo edellisen krs:n lk kiertäen
o*, toista *-* krs loppuun.
Aloita pitsineule.
1.krs: *lk, 2 n yht., 4 n*, toista *-* krs loppuun.
2.-5.krs: *1 o, 5 n*, toista *-* krs loppuun.
6.krs: Neulo oikein. Merkitse krs:n vaihtumiskohta.
7.krs: 3 n, *lk, 2 n yht., 4 n*, toista *-* kunnes jäljellä on
3 s, tee lk ja neulo 2 n yht., 1 n.
8.-11.krs: 3 n, *1 o, 5 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 3
s, 1 o, 2 n.
12.krs: Neulo oikein. Toista 1.-12. krs:ia vielä 3 kertaa.
Neulo sitten 1.-6. krs:t ja aloita sen jälkeen päälaen
kavennukset.
1.krs: *1 n, 2 n yht., lk, 2 n yht., 1 n*, toista *-* krs loppuun = 120 s.
2.-4.krs: *2 n, 1 o, 2 n*, toista *-* krs loppuun.
5.krs: *2 n yht., 1 o, 2 n*, toista *-* krs loppuun = 96 s.
6.krs: Neulo oikein.
7.krs: 3 n, *lk, 2 n yht., 2 n*, toista *-* kunnes jäljellä on 1 s, tee lk ja neulo viimeinen s seuraavan krs:n 1. s:n
kanssa 2 n yht. Siirrä krs-merkki tähän.
Vaihda sukkapuikot.
8.krs: *2 n, 1 o, 1 n*, toista *-* krs loppuun.
9. krs: Neulo kuten 8. krs, mutta kun jäljellä on 1 s, siirrä krs-merkki tähän ja neulo viimeinen s vasta seuraavalla
krs:lla.
10.krs: *3 n yht., 1 o*, toista *-* krs loppuun = 48 s.
11.krs: Neulo oikein.
12.-13.krs: Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. = 12 s. Pujota lanka loppujen s:oiden läpi ja kiristä aukko.
Viimeistely Päättele langat. Höyrytä baskeri nurjalta kannattelemalla rautaa neuleen yläpuolella.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

