VALKOINEN BOLERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko XXS/XS-S-M-L-XL-XXL
Vaatteen mitat
pituus pääntieltä helmaan 28-33-33-33-38-38 cm
vaatteen ympärys kainalon korkeudella n. 126-138-150162-174-186 cm
hihan sisäpituus 5-10-7,5-7,5-10-10 cm
Lanka 200-300-400-500-600-600 g valkaisematonta (01) Lankava Oy:n Himalaya Efsun -lankaa (100 %
villa).
Puikot pyöröpuikko nro 4,5 ja 5.
Muut tarvikkeet 5-6 nappia
Mallineuleet
Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Nosta krs:n
1. s aina neulomatta puikolle.
Joustinneule: ohjeen mukaan.
Pitsineule (21 s): Nosta 1. ja 21. s op:lla neulomatta.
1.krs: 2 o, tee lk, *1 o, 3 n*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 o,
lk, 2 o.
2.krs: Neulo kaikki parilliset krs:t nurin.
3.krs: 3 o, lk, *1 o, 3 n*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 o, lk,
3 o.
5.krs: 4 o, lk, *1 o, 3 n*, toista *-* vielä 3 kertaa, 1 o, lk,
4 o.
7.krs: 5 o, lk, *1 o, 2 n yhteen, 1 n*, toista *-* vielä 3
kertaa, 1 o, lk, 5 o.
9.krs: 6 o, lk, *1 o, 2 n yhteen*, toista *-* vielä 3 kertaa,
1 o, lk, 6 o.
11.krs: 7 o, lk, *1 o, 3 o yhteen (=nosta 2 s etukautta
neulomatta, neulo 1 o ja nosta neulomattomat s:t neulotun yli)*, toista *-* vielä kerran, 1 o, lk, 7 o.
12.krs: Nurin. Toista krs:ia 1.-12.
Tiheys 16 s ja 24 krs pitsineuletta = 10 cm
Takakappale Luo paksummille puikoille 95-111-111127-127-143 s. Nosta krs:n 1. s aina neulomatta.
1.krs: (np) *5 o, 3 n*, toista *-* vielä 3-4-4-5-5-6 kertaa,
5 o (=37-45-45-53-53-61 s joustinneuletta), 21 n (= pitsineule), toista *-* 4-5-5-6-6-7 kertaa, 5 o. Jatka reunoissa
joustinneuletta ja keskellä pitsineuletta edellisen silmukkajaon mukaan. Huom. aloita pitsineule mallikerran 1. kerrokselta. Kun pitsineuletta on 1-2-1,5-1,5-2-2 mallikertaa, päätä krs:n (op) alussa 5 s kädentietä varten ja kavenna
2 n yhteen joustimen nurjissa raidoissa, lukuun ottamatta krs:n viimeistä raitaa. Päätä seuraavan krs:n (np) alussa
5 s. Päätä vielä molemmissa reunoissa 1x2 s (= 73-87-87-101-101-115 s). Katkaise lanka ja siirrä s:t apulangalle.
Kavenna kappaleiden yhdistämisen jälkeen vielä 3.-4.-4.-4.-4.-4. mallikerran 1. krs:lla kaikissa nurjissa raidoissa 2
n yhteen.
Hiha Luo 79-79-95-95-111-111 s.
1.krs: (np) *5 o, 3 n*, toista *-* vielä 2-2-3-3-4-4 kertaa, 5 o (=29-29-37-37-45-45 s joustinneuletta), 21 n (=pitsineule), toista *-* 3-3-4-4-5-5 kertaa, 5 o. Tee kädentie ja joustimen kavennukset kuten takakappaleella. Katkaise lanka
ja siirrä s:t apulangalle (=59-59-73-73-87-87 s). Tee toinen hiha samoin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Oikea etukappale Neulo vasemman peilikuvaksi. Tee
ensimmäinen napinläpi kaitaleen 8.-6.-6.-6.-8.-8. krs:lla
työn op:lla: nosta reunasilmukka neulomatta puikolle,
neulo 2 o yhteen, lk, 2 o. Tee vielä 4-5-5-5-5-5 napinläpeä joka 14.-14.-14.-14.-16.-16. krs.

28-33-33-33-38-38

Vasen etukappale Luo 55-63-63-71-71-79 s.
1.krs: (np) Neulo 5 o (=napituskaitale), 21 n, *5 o, 3 n*,
toista *-* vielä 2-3-3-4-4-5 kertaa, 5 o (=29-37-37-4545-53 s joustinneuletta). Jatka napituskaitaleen s:illa ainaoikeinneuletta ja muilla mallineuleita. Tee kädentie ja
joustimen kavennukset kaikissa nurjissa raidoissa kuten
takakappaleella =45-52-52-59-59-66 s. Katkaise lanka
ja siirrä s:t apulangalle.
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Kappaleiden yhdistäminen Siirrä kappaleet pyöröpuikolle oikeassa järjestyksessä ja jatka mallineuleita.
1.krs: Yhdistä kappaleet ylivetokavennuksilla: nosta kpl:n viimeinen s etukautta neulomatta, neulo seuraavan kpl:n
1. s o ja nosta neulomaton s neulotun yli. Merkitse silmukka.
3.krs: Neulo, kunnes merkkis:n edessä on 1 s neulomatta, kavenna 3 o yhteen.
Kavenna samoin jokaisen merkkis:n kohdalla työn op:lla koossa XXS/XS-S joka 2. krs vielä 11 kertaa ja koossa
M-XXL vuorotellen joka 2. ja 4. krs vielä 11 kertaa. Huom: nosta merkkisilmukka neulomatta niillä op:n kerroksilla
joilla ei kavenneta. Kavennusten jälkeen merkkis:n molemmin puolin on 1 o. Jatka kaventamatta ja nosta merkkisilmukka aina työn op:lla neulomatta. Kun pitsineuletta on 5-6-6-6-7-7 mallikertaa, vaihda ohuemmat puikot ja aloita
ainaoikeinneule.
XXS/XS-M, 1.krs: Neulo pitsineuleen keskimmäiset 7 s näin: ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o
ja nosta neulomaton s neulotun yli), 3 o yhteen, 2 o yhteen. Kavenna lisäksi joustinneuleen nurjissa raidoissa 3 o
yhteen.
L-XXL, 1. krs: Kavenna em. kavennusten lisäksi pitsineuleen alussa ja lopussa 2 o yhteen.
5.krs: 5-8-4-9-6-8 o, *2 o yhteen, 8-4-3-3- vuorotellen 3 ja 2-2 o*, toista *-*, 6-9-4-10-7-7 o (= 111-118-125-132140-148 s). Päätä s:t, kun ainaoikeinneuletta on 8 krs.
Viimeistely Höyrytä kappaleet. Ompele hihan- ja sivusaumat työn op:lta vuoropistoin reunan nurjista silmukoista.
Yhdistä kädentien alaosat. Päätä langat. Höyrytä saumat ja ompele napit.
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