DOMINOSYDÄN
Malli Lankava Oy, Maila Reini
Koko n. 7x7,5 cm (pieni) - 8x8,5 cm (keskikoko) 9x9,5 cm (iso)
Lanka 10 g Lankava Oy:n Esito-virkkuulankaa.
Puikot 3 sukkapuikkoa nro 1,5-2-2,5 tai käsialan
mukaan.
Tiheys 10 cm = 35-30-27,5 s puikkokoon mukaan
Mallineule Ainaoikeinneule tasona: neulo oikealla ja nurjalla oikein. Silmukkaluku pariton.
Neuloen luominen Tee ensin aloitussilmukka kuten virkatessa. Pujota silmukka puikolle, ota puikko vasempaan
käteen niin, että lanka kulkee etusormen päältä. Ota toinen
puikko oikeaan käteen, vie se aloitussilmukan läpi ja vedä lanka
puikolle kuten oikeaa silmukkaa neulottaessa. Siirrä sitten uusi silmukka takareunastaan (= s:n vasen reuna) vasemmalle puikolle. *Vie
oikea puikko vasemmalle puikolle siirretyn s:n läpi, vedä lanka puikolle
ja siirrä uusi silmukka takareunastaan takaisin vasemmalle puikolle*, toista
*-*. Huom. silmukoita ei luotaessa vapauteta vasemmalta puikolta. Neuloen
luotu aloitus on joustava ja siitä on helppo poimia silmukst puikoille. Voit myös
käyttää silmuillen luomista. Jos käytät tavallista ristiinluomista, luo silmukat kahdella puikolle, jolloin reunasta tulee riittävän joustava silmukoiden poimimista varten.
Työohje Luo neuloen 39 s (katso ym ohje). Merkitse keskimmäinen silmukka esim. hakaneulalla. Neulo ainaoikeinneuletta tasona (= oikealla ja nurjalla oikein). Nosta kerrosten 1. s aina neulomatta puikolle. Neulo 1.-23. krs:illa viimeinen silmukka aina nurin.
1. krs (np): 38 o, 1 n. Aloita kavennukset kappaleen keskellä ja lisäykset molemmissa reunoissa. Tee 1 s lisäykset
neulomalla sama silmukka etu- ja takakautta oikein.
2. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, lisää 1 s, neulo oikein kunnes merkin edessä on 1 s ja tee 3 s:n ylivetokavennus (= nosta 2 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostetut s:t neulotun yli), neulo kunnes 2 s jäljellä ja lisää 1 s, 1 n =
39 s.
3. krs: Neulo oikein ja krs:n viimeinen s nurin = 39 s. Toista krs:ia 2.-3. vielä 5 kertaa (työn op:lla on nyt 7 nurjaa silmukkaraitaa). Jatka ilman lisäyksiä.
14. krs: Neulo oikein kunnes merkin edessä on 1 s ja tee 3 s:n ylivetokavennus. Jatka krs loppuun ja neulo viimeinen s nuriin.
15. krs: Neulo oikein ja krs:n viimeinen s nurin. Toista 14.-15.krs:ia kunnes puikolla on 29 s. Aloita sitten kavennukset krs:n lopussa.
24. krs: Neulo oikein, tee keskelle 3 s:n ylivetokavennus ja kavenna krs:n 2 viimeistä silmukkaa 2 o yhteen.
25. krs: Neulo oikein ja kavenna krs:n 2 viimeistä silmukkaa 2 o yhteen. Toista krs:ia 24.-25. krs:ia kunnes puikolla
on 17 s ja päätä s:t löyhästi.
Poimi tämän jälkeen aloitusreunasta 39 s kahdelle puikolle ja neulo sydämen toinen puoli kuten ensimmäinen.
Viimeistely Aseta palojen nurjat puolet vastakkain ja ompele sivut yhteen. Jätä päättelyreunaan kääntöaukko. Käännä kappale, täytä vanulla tai värillisellä huovutusvillalla ja ompele aukko kiinni. Puno virkkuulangasta haluamasi mittainen ripustuslenkki ja kiinnitä se sydämen yläreunaan.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

