KANERVA-NEULETAKKI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S/M-L/XL
Vaatteen mitat vartalon ympärys 100-124 cm, takin pituus niskasta helmaan 78-86 cm ja hihan sisäpituus
23-21 cm.
Lanka 700-850 g Lankavan Unni-lankaa (100 % villa,
50 g = 70 m, 15 s = 10 cm)
Pyöröpuikko nro 5,5 ja 6
Muuta 10-11 kantanappia (halkaisija 2,5-3 cm)
Ainaoikeinneule Neulo kaikki krs:t oikein.
Pintaneule Neulo ohjeen mukaan.
Tiheys 16 s ja 19 krs kasteltua, avattua pintaneuletta =
10 cm
Taka- ja etukappaleiden alaosa: Luo ohuemmille puikoille 159-191 s. Merkitse etureunoista laskien 44.-52.
s:t sivusilmukoiksi. 1.krs: (np) Neulo 6 o, *3 n, 5 o*,
toista *-*, 1 o. 2.krs: (op) Nosta 1. s oikein neulomatta (= vie puikko s:aan vasemmalta), 4 o, 1 n, *1 o, nosta 1 s nurin neulomatta (= vie puikko silmukkaan oikealta, jätä lanka np:lle), 1 o, 1 n, 3 o, 1 n*, toista *-*, 1 o,
nosta 1 s nurin neulomatta, 1 o, 1 n, 5 o. 3.krs: Nosta
1. s oikein neulomatta, 5 o, *3 n, 5 o*, toista *-*, 1 o. 4.
krs: Neulo kuten 2. krs. 5. krs: neulo kuten 3. krs. Jatka mallineuletta toistamalla 2.-3. krs:ia ja tee saamalla
napinlävet napakasti neuloen. 6.krs: (op) Nosta 1. s oikein neulomatta, 2 o, tee 2-kertainen lk (= kierrä lanka
2 kertaa puikolle), kavenna 2 o yhteen, 1 n, neulo krs
loppuun. 7.krs: Neulo 1. lk etukautta ja 2. lk takakautta
oikein. 8.krs: Kavenna edellisen krs:n langankierroista
syntyneet kaksi silmukkaa 2 o yhteen. Tee vielä 9-10 napinläpeä samalla tavalla joka 16. krs. Kun kappaleen korkeus on 8 cm, vaihda paksummat puikot. Lisää silmukoita neulomalla sileät 3 s:n raidat näin: neulo 1 o, lisää 1 s (=
neulo silmukoiden välinen lanka oikein), nosta 1 s nurin neulomatta, lisää 1 s, 1 o = 5 s. Puikolla on nyt 197-237 s.
Kun kappaleen korkeus on 53-69 krs, merkitse 4 kavennuskohtaa: takakappaleen keskimmäiset 5 s (= sileä raita)
ja etureunoista 11 s (= napituskaitale ja sileä raita). 1.krs: (op) Neulo kunnes 1. merkin edessä on 1 s, tee ylivetokavennus (= nosta 1 s oikein neulomatta, neulo 1 o, nosta neulomaton s neulotun yli), kun 2. merkin edessä on 1 s,
kavenna 2 o yhteen, kun 3. merkin edessä on 1 s, tee ylivetokavennus, kun 4. merkin edessä on 1 s, kavenna 2 o
yhteen ja neulo sitten krs loppuun. Toista nämä kavennukset joka 4. krs. Kun kappaleen korkeus on 83-95 krs, siirrä helmassa olevat sivusilmukoiden merkit ylemmäs ja aloita kädentie. 1.krs: (op) *Neulo kunnes merkin edessä on
3 s, päätä 7 s (= 3 s+sivusilmukka+3 s)*, toista *-* ja neulo krs loppuun. Neulo kädentien reunasilmukka mallineuleen mukaisesti op:lla oikein, np:lla nurin. Jatka vasemman etukappaleen s:illa ja jätä loput s:t odottamaan.
Vasen etukappale: Jatka etureunan kavennuksia joka 4. krs, kunnes olet kaventanut yhteensä 20 s = 30-40 s.
Neulo viimeisen kavennuskrs:n jälkeen vielä 7 krs pintaneuletta. Jätä s:t odottamaan.
Oikea etukappale: Neulo vasemman peilikuvaksi ja tee napinlävet. Jätä s:t ja lanka odottamaan.
Takakappale: Jatka kavennuksia keskiraidan molemmilla puolilla joka 4. krs, kunnes olet kaventanut yht. 15 kertaa
helmasta laskien. Kavenna vielä joka 6. krs 5 kertaa = 43-63 s. Neulo lopuksi np:n krs ja jätä s:t odottamaan.
Vasen hiha: Luo ohuemmille puikoille 67 s. 1.krs: (np) Neulo *3 n, 5 o*, toista *-*, 3 n. 2.krs: Nosta 1. s oikein neulomatta, 2 o, *1 n, 3 o, 1 n, 1 o, nosta 1 s nurin neulomatta, 1 o*, toista *-*, 1 n, 3 o, 1 n, 3 o. 3.krs: Nosta 1. s nurin neulomatta, 2 n, *5 o, 3 n*, toista *-* krs loppuun. Toista krs:ia 2.-3. Kun hihan korkeus on 8 cm, vaihda paksummat puikot.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Lisää silmukoita 7 sileässä raidassa (ei reunojen sileissä raidoissa)
kuten miehustassa = 81 s. Neulo lisäyskrs:n jälkeen 3 krs. Merkitse
keskimmäiset 5 s (sileä raita) ja aloita kavennukset. 1.krs: (op) Neulo krs:sta kunnes 1. merkin edessä on 1 s, kavenna 2 o yhteen, kun 2.
merkin edessä on 1 s, tee ylivetokavennus ja neulo krs loppuun. Toista kavennukset vuoroin joka 2. ja 4. krs vielä 19 kertaa ja sitten joka
2. krs 10 kertaa = 15 s. Huom. kun olet neulonut paksummilla puikoilla 30-26 krs, päätä molemmissa reunoissa 3 s kädentietä varten. Neulo hihan reunasilmukka mallineuleen mukaisesti op:lla nurin ja np:lla
oikein. Viistoa hihan yläreuna lyhennetyin kerroksin toistamalla 1.-2.
krs:ia 4 kertaa näin: 1.krs: (op) Neulo, kunnes 3-6-9-12 s on neulomatta ja käänny. 2.krs: Nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo krs loppuun. Toista 1.-2. krs:ia vielä 4 kertaa. Jätä sitten s:t odottamaan.
Oikea hiha: Neulo kuten vasen hiha, mutta tee viistotus peilikuvana
aloittaen np:lta.
Kaarroke: Ompele hihansaumat vuoropistoin työn op:lta 1/2 s:n
päässä reunasta ja raglansaumat 1 s:n päässä reunasta ja sitten
hihan alaosa miehustaan. Siirrä s:t ohuemmalle puikolle. Huom. tee
kaarrokkeen aikana vielä 10-11. napinläpi. 1.krs: (op) *Kavenna ainaoikeinraitojen keskellä 2 o yhteen* ja yhdistä kappaleet toisiinsa neulomalla kappaleiden viimeinen ja seuraavan kpl:n ensimmäinen s nurin
yhteen. 3.krs: Toista *-* ja tee lisäksi hihan kavennukset keskiraidan
molemmin puolin. Toista hihan kavennukset joka 2. krs vielä 5 kertaa.
5.krs: Neulo 5 s:n sileät raidat hihojen keskiraitoja lukuun ottamatta
näin: 1 o, 3 o yhteen (= nosta 2 s oikein neulomatta eli vie puikko 2. ja 1. s:n läpi, neulo 1 o, nosta neulomattomat
s:t neulotun yli), 1 o = 3 s. Jatka hihan kavennuksia joka 2. krs:lla, kunnes puikolla on 67-91 s.
Kaulus: Merkitse takakappaleen pääntieltä viimeksi neulottu krs ja molemmista etureunoista laskien 23-29 s.
Neulo etukappaleella ainaoikeinneuletta ja jatka takakappaleen 21-33 s:lla 5 cm pintaneuletta. Lisää sitten op:lla
molemmissa etureunoissa 1 s 2 s:n sisällä. Toista lisäykset vielä 6 kertaa joka 4. krs. Kun kauluksen korkeus on 8
cm, neulo kaikilla s:illa ainaoikeinneuletta. Neulo viimeisen lisäyksen jälkeen vielä 2 krs ja päätä s:t np:lta oikein.
Viimeistely Päätä langanpäät. Kastele neule, kuivaa tasossa ja höyrytä. Ompele napit.

PITKÄT RANNEKKEET
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko XS/S-M-L (pituus n. 39-40-41 cm)
Lanka 100-150-150 g luumunpunaista (4855) Lankavan Silje-lankaa (100 % alpakka, 50 g = 110 m, 22 s = 10 cm)
Sukkapuikot nro 3 tai käsialan mukaan
Joustinneule suljettuna *Neulo 2 n, 2 s kiertäen oikein.*, toista *-*.
Sileä neule neulo kaikilla krs:illa oikein.
Tiheys 24 s ja 31 krs = 10 cm
Työohje Luo 52-56-60 s ja jaa ne tasan 4 puikolle. Neulo joustinneuletta 12 krs. Aloita sileä neule ja jatka 6 s:lla
joustinneuletta seuraavan ohjeen mukaan. 1.-13.krs: 2 n, 2 s kiertäen oikein, 2 n, 46-50-54 o. Merkitse 26.-28.30.
silmukka, jatka mallineuleita ja kavenna merkin kohdalla 2 s o yhteen. Toista kavennukset samassa kohdassa joka
6. krs vielä 9 kertaa = 42-46-50. Kun rannekkeen korkeus on 28-29-30 cm, lisää jokaisen puikon lopussa 1 s neulomalla sama silmukka etu- ja takareunastaan oikein = 46-50-54 s. Neulo vielä 5 krs ja aloita peukalon kiila. Lisää
joustinraidan molemmille puolille 1 s. Tee lisäys aina nurjan s:n viereiseen sileään s:aan neulomalla sama s etu- ja
takareunastaan oikein. Tee seuraava lisäys aina edellisen lisäyksen ulompaan s:aan. Lisää näin joka 2. krs kunnes kiilassa on 18-18-22 s ja siirrä s:t apulangalle. Jatka kämmenen s:illa sileää neuletta. Luo 1. krs:lla peukalokiilan kohtaan 2 uutta silmukkaa ja neulo yht. 6-7-8 krs. Neulo lopuksi 8 krs joustinneuletta ja päätä s:t. Poimi peukalokiilasta 20-20-24 s puikoille, neulo 5 krs joustinneuletta ja päätä s:t. Neulo toinen ranneke samoin. Päättele langat
ja höyrytä valmiit rannekkeet kevyesti.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

