VAUVANNUTTU JA -HOUSUT
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko: 0/3 kk, 3-6 kk, 6-12 kk
Vaatteen mitat Nuttu: rinnanympärys 50-54-58 cm,
(helman ympärys 54 cm), pituus edessä 24-27-30
cm ja takana 28-31-34 cm, hihan sisäpituus 13-1517 cm. Housut: lantionympärys 50-54-58 cm, lahkeen sisäpituus n. 20-25-30 cm.
Lanka 100-150-200 g vihreää (255) Alize Baby
Wool -lankaa (40 % villa, 40 % akryyli, 20 % bambu, n. 50 g = n. 175 m) ja 100-150-200 g raidallista
kelta/vaaleanpuna/vihreää (4390) Alize Baby Wool
Batik -lankaa.
Muut tarvikkeet 5-6-6 nappia.
Puikot sukkapuikot ja 40 cm pyöröpuikot nro 2,5 ja
3 tai käsialan mukaan.
Tiheys 22,5 s ja 38 krs = 10 cm.
2x2 -joustinneule neulo suljettuna neuleena *2 o,
2 n*, toista *-*.
Ainaoikeinneule neulo tasona kaikki krs:t oikein.
Neulo suljettuna neuleena vuoroin 1 krs nurin, 1 krs
oikein.
Pintaneule neulo suljettuna 1.-3. krs: oikein. 4.
krs: nurin. Toista 1.-4. krs:ia. Neulo tasona 1.-3.
krs: neulo sileää neuletta eli op:lla oikein, np:lla nurin. 4. krs: neulo oikein. Toista 1.-4. krs:ia.
Lyhennetyt krs:t neulo pintaneuletta tasona ohjeen mukaan.
Tuplasilmukka eli ts tehdään lyhennettyjen
krs:sten kääntymiskohtaan, jotta työhön ei muodostuisi reikiä. Tee se ohjeen mukaan. Laske ja neulo
ts aina yhtenä silmukkana.
Nuttu Luo vihreällä langalla paksummalle pyöröpuikolle 128-140-152 s. Neulo ainaoikeinneuletta tasona 7 krs (nosta aina krs:n 1. s neulomatta). Jätä lanka odottamaan. Merkitse etureunoista laskien 33-36-39 s (= sivut) ja takakappaleelta keskimmäiset 20 s. Viistoa takahelma näin: ota toinen kerä ja aloita pintaneule työn op:lta
takakpl:n merkityillä s:oilla. 1. krs: neulo merkityt 20 s, käänny. 2. krs (np): tee ts näin: tuo lanka eteen, nosta 1
s n neulomatta (= vie puikko s:an oikealta), vie lanka taakse ja kiristä sitä takaviistoon niin, että ed. krs:n s:n jalat
nousevat puikolle (näyttää kuin yhdestä s:sta olisi tullut kaksi), neulo 23-24-25 s, käänny. 3. krs: tee ts, neulo seuraavaan ts:an asti, neulo ts oikein tai nurin pintaneuleen mukaan (kuten neuloisit yhden s:n), neulo vielä 4-5-6 s ja
käänny. Toista 3. krs:sta, kunnes olet neulonut 7-11-15 s molempien sivumerkkien yli ja viimeisenä op:n krs:n. Np:
tee ts, neulo seuraavaan ts:an, neulo ts oikein ja katkaise lanka. Helman viistotus on valmis. Jatka odottamaan jätetyllä langalla ja neulo molemmissa reunoissa napituskaitaleita varten 5 s:lla ainaoikeinneuletta ja muilla s:oilla
pintaneuletta. Kun etukpl:n korkeus on 13 krs, tee seuraavalla krs:lla napinläpi näin: nosta 1. s neulomatta, 2 o,
tee lk (langankierto), neulo 2 s kiertäen eli takareunoistaan o yht. ja neulo krs loppuun. Tee napinlävet joka 18.-18.22. krs vielä kerran ja joka 20.-18.-20. krs vielä 3-4-4 kertaa = 5-6-6 kpl. Kun etukpl:lla on 7-9-11 pintaneuleen nurjaa raitaa, aloita sivukavennukset: *kun sivumerkin edessä on 3 s, kavenna 2 o yht., 2 o, tee ylivetokavennus (yvk
= nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli)*, toista *-* ja neulo krs loppuun. Neulo 7 krs ja toista
kavennukset = 120-132-144 s. Kun etukpl:lla on 12-14-16 nurjaa raitaa, neulo vielä 2 krs ja aloita kädentie. 1. krs
(op): *kun sivumerkin edessä on 2 s, päätä 4 s*, toista *-* ja neulo krs loppuun. Jätä lanka ja s:t odottamaan.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Hiha Luo vihreällä langalla paksummille sukkapuikoille 30-35-40 s ja neulo ainaoikeinneuletta 7 krs. Neulo ensin
pintaneuleen 1.-4. krs:t. Lisää seuraavalla krs:lla näin: neulo krs:n ensimmäinen ja toiseksi viimeinen s etu- ja takareunoistaan oikein (+ 2 s). Toista tällaiset lisäykset joka 4. krs vielä 10 kertaa = 52-57-62 s. Kun hihan pituus on n.
13-15-17 cm ja olet viimeksi neulonut pintaneuleen 2. krs (kuten miehustassa ennen kädentien kavennusta), päätä seuraavan krs:n alusta 2 s, neulo krs loppuun, käänny, päätä 2 s ja katkaise lanka. Jätä s:t odottamaan ja neulo toinen
hiha samoin. Kaarroke siirrä kpl:t paksummalle pyöröpuikolle. Merkitse hihojen ja kädenteiden reunoista 2 s raglansaumoja varten.
1. krs (np): neulo merkityt 4 s nurin ja muilla s:oilla normaalisti. 2. krs:
*kun merkityn 4 s:n edessä on 1 s, kavenna 2 o yht., 2 o, tee yvk*, toista *-* vielä 3 kertaa ja neulo krs loppuun. Toista tällaisia kavennuksia joka 2. krs ja neulo merkityt s:t np:lla nurin. Kun etukpl:lla on 14-16-18 raitaa, vaihda kirjava lanka ja neulo ainaoikeinneuletta 6 krs ja sen jälkeen taas
pintaneuletta. Kun kirjavaa pintaneuletta on 5-6-7 raitaa + 2 krs, tee viimeinen napinläpi, aloita pääntien lyhennetyt krs:t ja jatka raglankavennuksia työssä olevilla s:oilla. Napinläpikrs: tee krs:n alussa napinläpi ja jatka neulomista kunnes 9 s neulomatta, käänny. Seuraava krs: tee ts, neulo kunnes 9 s neulomatta ja käänny. Lyhennä kerrosta molemmissa reunoissa vielä 2x 4 s (eli käänny aina 4 s aiemmin kuin ed. kerralla). Neulo sitten op:n krs loppuun
asti ja neulo vielä kaikilla s:oilla ainaoikeinneuletta 7 krs. Päätä s:t löyhästi. Ompele kainalon saumat, päättele langanpäät ja ompele napit.
Housut Luo vihreällä ohuemmille sukkapuikoille 48-48-52 s ja neulo 6 cm joustinneuletta. Vaihda kirjava lanka ja lisää seuraavalla krs:lla näin: 0/3 kk: 3 o, *lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen oikein), 6 o*, toista *-*
vielä 6 kertaa, lisää 1 s, 3 o = 56 s, 3/6 kk: 3 o, lisää 1 s, 6 o, *lisää 1 s, 3 o*, toista *-* vielä 12 kertaa = 62 s, 6/12
kk: *3 o, lisää 1 s, 4 o, lisää 1 s*, toista *-* vielä 6 kertaa, 3 o = 66 s. Neulo ainaoikeinneuletta 5 krs. Vaihda paksummat sukkapuikot. Neulo ensin pintaneuleen 1.-4. krs:t. Lisää seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s neulomalla krs:n ensimmäinen ja toiseksi viimeinen s etu- ja takareunastaan oikein (+2 s). Toista lisäykset
joka 4. krs vielä 7-2-0 kertaa, joka 8. krs 0-5-8 kertaa ja lopuksi joka 2. krs 3-3-2 kertaa = 78-84-88
s. Kun lahkeen pituus on n. 20-25-30 cm, neulo vielä viimeisimmän raidan nurja krs
(= pintaneuleen 1.-4. krs:t) + 2 krs ja aloita sitten haarakavennukset. 1. krs: päätä
krs:n alusta 4 s, neulo krs loppuun ja käänny. 2. krs (np): päätä krs:n alusta 4 s nurin neuloen ja neulo krs loppuun. Katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan. Neulo toinen lahje samoin. Huom: jos haluat samanlaiset väriraidat kuin 1. lahkeessa, aloita
kirjava lanka samalla värillä. Yhdistä lahkeet. Ota paksumpi pyöröpuikko ja aloita neulominen viimeksi neulotusta lahkeesta. 1. krs (op): *1 o, tee yvk, kun 1. lahkeesta on neulomatta 3 s, kavenna 2 o yht., 1 o*, toista *-* toisessa lahkeessa (- 4
s). Merkitse krs:n vaihtumiskohta (= peppupuoli) sekä keskietu. Neulo krs:n viimeinen ja ensimmäinen s kokoajan oikein ja muilla s:oilla pintaneuletta. Toista 1. krs:n
kavennukset joka 2. krs vielä 4-5-5 kertaa = 120-128-136 s. Kun haarakavennukset
ovat valmiit ja viimeisin pintaneuleen raita on valmis, aloita vaippatilan neulominen lyhennetyin krs:in. Neulo ensin pintaneuleen 1.-3. krs:t (= sileä neule). Neulo sitten 3
krs tasona näin: 4. krs: neulo 30-34-38 s oikein ja käänny. 5. krs (np): tee ts näin: tuo
lanka eteen, nosta 1 s n neulomatta (= vie puikko s:an oikealta), vie lanka taakse ja kiristä sitä takaviistoon niin, että ed. krs:n s:n jalat nousevat puikolle (näyttää kuin yhdestä s:sta olisi tullut kaksi), neulo nurin ensin krs-merkkiin ja vielä 30-34-38 n merkin toiselle puolelle, käänny. 6. krs: tee ts, neulo oikein krs-merkkiin. 7. krs: neulo kaikilla s:oilla
nurin, neulo myös ts:t nurin (kuten neuloisit 1 s:n). Toista 1.-7. krs:t vielä 5 kertaa, mutta
neulo lyhennettyjä krs:ia krs-merkin molemmin puolin (äskeisen 30-34-38 s sijaan) 29-3337, 28-32-36, 27-31-35, 28-32-36 ja 29-33-37 s. Vaippatila on nyt valmis. Neulo pintaneuletta vielä 12-20-24 krs. Vaihda ohuempi pyöröpuikko ja neulo ainaoikeinneuletta 4 krs. Kavenna seuraavalla krs:lla 0/3 kk: *2 o yht., 6 o, 2 o yht., 5 o*, toista *-* krs loppuun = 104 s, 3/6 kk:
2 o yht., 9 o, *2 o yht., 4 o, 2 o yht., 5 o*, toista *-* krs loppuun = 108 s, 6/12 kk: *2 o yht., 3 o,
2 o yht., 4 o*, toista *-* vielä 11 kertaa, 4 o = 112 s. Vaihda vihreä lanka ja neulo joustinneuletta 8
cm. Päätä s:t mallineuleen mukaan. Ompele haarasauma ja päättele langanpäät.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

