VIITTAPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot 36/40 (41/44)
Neuleen mitat kts. pienoiskaava
Lanka 240 (300) g sinivihreää (302) ja 150 (150) g limenvihreää (37) Lankavan Esito-lenkkimohairia (70 %
mohair, 26 % villa, 4 % polyamidi, 240 g = n. 480 m) ja
240 (300) g turkoosia (6545) ja 150 (150) g oliivinvihreää (9544) Lankavan Lotte-lankaa (100 % Superwashvilla, 50 g = n. 100 m)
Puikot pyöröpuikko nro 5,5 ja 8.
Sileä neule suljettuna Neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona Neulo op:lla oikein ja np:lla nurin.
Joustinneule suljettuna *neulo 2 s takareunasta eli
kiertäen oikein, 2 n*, toista *-*.
Ainaoikeinneule tasona Neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 11 s ja 15 krs = 10 cm
Etu- ja takakappaleen alaosa Neulo pusero kaksinkertaisella langalla. Luo ohuemmalle puikolle sinivihreällä lenkkimohairilla ja turkoosilla Lotte-langalla 132 (144)
s ja neulo joustinneuletta suljettuna 8 cm. Merkitse kappaleen sivut = 66 (72) + 66 (72) s. Vaihda paksummat
puikot ja neulo sileää neuletta. Kun kappaleen korkeus on 13 cm, lisää 4 s näin: neulo 2 o, *lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen oikein), neulo kunnes
sivumerkin edessä on 2 s, lisää 1 s*, 4 o, toista *-*, 2 o
= 136 (148) s. Kun kappaleen korkeus on 20 (23) cm,
siirrä sivumerkit viimeksi neulottuun krs:een. Aloita kädentie: 1. krs: Päätä 2 (3) s, neulo kunnes sivumerkin
edessä on 2 (3) s, päätä 4 (6) s ja neulo krs loppuun.
Käännä työ ja jatka tasona.
Takakappaleen yläosa Neulo takakappale ensin.
2. krs: (np) Päätä 2 (3) s ja neulo krs loppuun.
Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs vielä 6x 1 s = 52 (56) s. Kun kädentien korkeus on 24 krs, lisää molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s. Toista lisäykset joka 6.(12.) krs vielä 2 (1) kertaa ja sitten joka 2. krs 7 kertaa =
72(74) s. Kun lisäykset on valmiit ja kädentien korkeus on n. 34 cm, aloita olan viistotus. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 7(8)x 1 s, 4(3)x 2(3) s, 0(1)x 4 s ja 2(1)x 5 s. Jätä pääntien 22 s odottamaan.
Etukappaleen yläosa Neulo kuten takana, mutta merkitse ennen olan viistotusta keskietuun viimeksi neulottu krs.
Kun olan korkeus on 18(16) krs, aloita pääntien kavennukset. Tee toinen puoli ensin. Ota keskimmäiset 12 s apulangalle ja päätä pääntien puolelta vielä 1x 4 s ja 1x 1 s. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Hihat Luo ohuemmalle puikolle limenvihreällä lenkkimohairilla ja oliivinvihreällä Lottella 56(58) s ja neulo tasona 3
krs ainaoikeinneuletta. Vaihda paksummat puikot ja neulo sileää neuletta. Lisää 1. krs:lla molemmissa reunoissa 1
s:n sisällä 1 s. Toista tällaiset lisäykset joka 2. krs vielä 3 kertaa = 64(66) s. Kun hihan korkeus on 9(11) cm, aloita
pyöriön kavennukset. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x 2(3) s, 14x 1 s, 2x 2 s, 3x 3 s ja loput 6 s kerralla.
Viimeistely Ompele olkasaumat, hihansaumat ja sitten hihat miehustaan lenkkimohairilla. Neulo pääntien joustin vihreillä langoilla. Ota takakpl:n s:t ohuemmalle puikolle, nosta edestä kavennusreunojen ja apulangan s:t. Neulo 2 krs sileää ja tasaa 2. krs:lla s-luku 4:llä jaolliseksi = 48(52) s. Neulo joustinta 8 cm ja päätä s:t löyhästi Lottella.
Päätä langanpäät ja höyrytä neule.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

