FURLANA-KÄÄNTÖLIIVI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L, XL
Vaatteen mitat vartalon ympärys 92-100-108-116 cm,
liivin pituus 60-60-62-63 cm
Lanka 400-400-500-500 g harmaata (21) Lankavan Alize Furlana -turkislankaa (45 % villa 45 % akryyli 10 %
polyamidi, 100 g = n. 40 m).
Pyöröpuikko nro 12.
Muuta 17 mm neppari 2-3 kpl
Mallineuleet Sileä nurja neule tasona: neulo op:lla nurin, np:lla oikein.
Tiheys n. 4,5 s ja 9 krs = 10 cm
Etu- ja takakappaleiden alaosa Luo silmuillen (= kuten luodaan uusia silmukoita esim. lapasen peukalonaukkoon) 44-48-52-56 s. Aloita sileä nurja neule ja neulo molemmissa reunoissa 1 s ainaoikeinneuletta (= op:lla
ja np:lla oikein). Kun työn korkeus on 35 cm, merkitse
molemmista reunoista laskien 12.-13.-14.-15. s:t = sivut.
Aloita kädentie. 1. krs: (op) *neulo kunnes merkin edessä on 1 s, päätä 3 s nurin neuloen*, toista *-*, neulo krs
loppuun = etukpl 10-11-12-13 s, takakpl 18-20-22-24 s.
Vasen etukappale Neulo ensin np:n krs. Kavenna seuraavalla krs:lla kädentien puolelta 1 s ja toista kavennus joka 2. krs vielä 0-1-1-1 kertaa = 9–9-10-11 s. Aloita
pääntien kavennukset kun kädentien korkeus on 3-3-5-5
krs. Kavenna seuraavalla krs:lla pääntien puolella 1x 1 s
ja toista kavennus joka 4. krs vielä 4 kertaa. Kavenna loput s:t joka 2. krs. Merkitse ensimmäinen kavennus helpottamaan olkasauman ompelua. Kun kaikki s:t on kavennettu, jätä työn loppuun n. 45 cm lankaa olkasauman
ompelua varten. Neulo oikea etukpl vasemman peilikuvaksi.
Takakappale Neulo ensin np:n krs. Tee seuraavan krs:n
alussa ylivetokavennus (= nosta 1. s neulomatta, neulo
1 n ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo lopussa 2 n yhteen. Toista kavennukset joka 2. krs vielä 0-1-1-2 kertaa
= 16-16-18-18 s. Jatka kaventamatta ja neulo reunasilmukoilla ainaoikeinneuletta. Kun kädentien korkeus on 9-9-77 cm ja olet neulonut viimeksi np:n krs:n, aloita olan viistoaminen. Tee krs:n alussa ylivetokavennus nurin ja neulo
lopussa 2 n yhteen. Toista kavennukset joka 2. krs vielä 3-3-4-4 kertaa = 8 s. Neulo vielä np:n krs ja päätä s:t löyhästi nurin neuloen.
Viimeistely Pujota langanpäät neuleen sisään niin, että ne eivät näy kummallakaan puolella. Yhdistä olkasauma ilman saumanvaroja: aseta reunat vastakkain, kohdista etukpl:n pääntien merkki takakpl:n pääntien kulmaan ja ompele olat yhteen etukpl:n langanpäällä aivan kpl:iden reunoista vuoropistoin. Ompele nepparit liivin op:lle: ompele
ylempi neppari pääntien alapuolelle aivan kpl:n reunaan ja alempi n. 14 cm:n päähän.
Pesu- ja hoito-ohje Hienopesu 30 °C. Tasokuivaus.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

