RAITA-KAULALIINA JA -PIPO
Malli ja toteutus Kauhavan Kangas-Aitta Oy,
Marja-Liisa Hast-Hautala
Koko 20x200 cm ja yhden koon pipo
Tarvikkeet vihreää (322), limenvihreää (37), ruskeaa
(321), sinivihreää (302), vaaleansinistä (318) ja beigeä
(320) Kangas-Aitta Oy:n Esito-lenkkimohairia. Kaulaliinassa puikot nro 8. Pipossa 50 cm pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 6.
Tiheys kaulaliinassa 10 cm = 10 s ja 15 krs
Mallineule Kaulaliinassa helmineule. Toista 1 o, 1 n.
Seuraavalla krs:lla nurjat s:t oikein ja oikeat nurin. Silmukkaluku pariton. Pipossa 2x2 joustinneule. Toista *2
oikein, 2 nurin*, Silmukkaluku jaollinen 4:llä.
Työohje Neulo asusteet 2-kertaisella lenkkimohairilla.
Kaulaliina: Luo sinivihreällä langalla 19 s. Neulo helmineuletta ja toista seuraava raidoitus 3 kertaa: 13 cm
sinivihreä, 7 cm beige, 13 cm vihreä, 7 cm ruskea, 13
cm vaaleansininen, 7 cm limenvihreä. Neulo loppuun
vielä 13 cm sinivihreällä ja päättele silmukat.
Pipo: Luo ruskealla langalla pyöröpuikoille 52 s. Neulo 2x2 joustinta suljettuna ja raidoita samalla seuraavasti: 5 krs ruskea, 4 krs vaaleansininen, 4 krs limenvihreä, 4 krs sinivihreä, 4 krs beige, 4 krs vihreä, 4 krs
ruskea. Kavenna viimeisellä ruskealla kerroksella kaikki nurjat silmukat 2 s nurin yhteen (=39 s). Neulo 2 krs
vaaleansinisellä ja kavenna kolmannella krs:lla kaikki
oikeat silmukat 2 s oikein yhteen (=26 s). Neulo 1 krs
kaventamatta. Neulo limenvihreällä 2 krs ilman kavennuksia. Kavenna kaikki oikeat silmukat 2 s o yhteen ja
kaikki nurjat silmukat 2 s nurin yhteen (=13 s). Neulo 1
krs ilman kavennuksia. Pujota lanka silmukoiden läpi
ja kiristä. Päättele langanpäät.
Viimeistely Päättele langanpäät nurjalle. Pese asusteet halutessasi 30 °C villapesussa tai 40 °C hienopesussa erillään muusta pyykistä. Käytä hieman
villapesuainetta ja huuhteluainetta. Kevyt linkous (kierrosnopeus 500). Pesu tekee neuleesta pehmeän ja
mukavan pörröisen. Pesun ei ole tarkoitus vanuttaa
tuotetta, vaan ainoastaan pehmentää sitä. Silmukoiden tulee erottua ja neuloksen pysyä joustavana. Pesuohjelmissa on aina eroja. Testaa eri pesuohjelmia
ensin neuletilkuilla. Keskeytä pesuohjelma ajoittain ja
tarkista tulos.
Hoito- ja pesuohje: Käsinpesu tai villapesu 30 °C
erillään muusta pyykistä, kevyt linkous, kuosittelu kosteana ja tasokuivaus.

