UNNI-HUPPUKAULURI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko ympärysmitta 70 cm, korkeus 46 cm
Lanka 250 g Lankavan Unni-lankaa (100 % villa, 50 g
= 70 m).
Pyöröpuikot nro 8 ja 12.
Muuta huopaneula ja saippua.
Tiheys 10 cm = 9 s ja 9 krs höyrytettyä pitsineuletta
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna *Neulo 1 s kiertäen oikein
(= vie puikko s:n takareunan läpi ja neulo s oikein),
1 n*, toista *-*.
Pitsineule suljettuna Silmukkaluku on jaollinen 4:llä.
1.krs: *Tee lk, 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), lk, 1 n*, toista *-*.
2.krs: *3 o, 1 n*, toista *-*. Toista krs:ia 1.-2.
Työohje Luo ohuemmille puikoille 2-kertaisella langalla 64 s ja neulo 6 cm joustinta suljettuna neuleena.
Vaihda paksummat puikot. Neulo 1 krs oikein ja aloita pitsineule (1. kerrokselta). Kun työn korkeus on 40
cm, vaihda ohuemmat puikot ja neulo 6 cm joustinta.
Päätä s:t 1-kertaisella langalla löyhästi joustinta neuloen. Päättele langanpäät. Höyrytä neule runsaalla
höyryllä ja venytä kevyesti pituussuuntaan.
Nyöri Tee kaksinkertaisesta langasta n. 150 cm:n pituinen punosnyöri (valmiissa nyörissä lanka on nelinkertaisena). Ota reilu 6 m lankaa, taita se kahtia ja kiinnitä taite esim. oven kahvaan. Ota langanpäät käteen ja asetu niin
kauas, että lanka kiristyy suoraksi. Kierrä lankaa sormien välissä myötäpäivään. Kun lanka on kahvaan saakka tiukalla kierteellä, ota toisella kädellä kiinni nyörin puolestavälistä (pidä lankaa kireällä). Ota kahvassa oleva silmukka
nyörin päätä pitelevään käteen. Vapauta taitteella oleva pää ja anna nyörin vetäytyä kierteelle. Solmi nyörin päihin
tiukat hevosenhäntäsolmut ja jätä päihin n. 5 cm:n hapsut.
Huopapallot Tee nyörien päihin huopapallot. Mittaa 6-7 m lankaa ja keri siitä tiivis ja tasainen kerä. Muotoile ja tiivistä kerää huopaneulalla pistellen. Viimeistele muoto huovuttamalla palloja veden ja saippuan avulla.
Viimeistely Kiinnitä huopapallot neulalla nyörin päihin. Pujota jokainen nyörin hapsu ensin samasta pisteestä pallon läpi ja sitten vielä ulostulokohdasta vastakkaiseen suuntaan. Katkaise langanpäät.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Käsinpesu tai villapesu 30 °C erillään muusta pyykistä. Käytä villapesuainetta ja huuhteluainetta. Kevyt linkous (max. 500 kierrosta/min). Tasokuivaus.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

