PÄRE-RAHINHUPPU
(Kotiliesi 23/2013)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Pia Heilä
Koko 40x40 cm
Tarvikkeet Mini-ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla,
20 % muita kuituja, 1 kg = n. 355 m) 750 g tummaa beigeä (24). 60 cm pyöröpuikko nro 9 tai käsialan mukaan
(2 kpl).
Muut tarvikkeet Kauhavan Kangas-Aitan 40x40 cm
vaahtomuovirahi (sylinteri), 140x90 cm beigeä kangasta,
150 cm kuminauhaa, 38x38 cm ohutta jumppamattoa ja
ompelulankaa.
Joustinneule suljettuna *Neulo 1 s kiertäen eli takareunasta oikein, 1 n*, toista *-*.
Pintaneule suljettuna Neulo ohjeen mukaan. Huom.
nurjat krs:t neulotaan 2-kertaisella kuteella.
Tiheys 8,5 s ja 16 krs pintaneuletta = 10 cm
Työohje Luo 80 s 1-kertaisella kuteella ja neulo joustinta
15 krs. Aloita pintaneule.
1. krs: Neulo oikein 1-kertaisella kuteella.
2. krs: Neulo nurin 2-kertaisella kuteella. Toista 1.-2. krs:t
vielä kerran.
5. krs: kuten 1. krs.
6.-12. krs: Neulo joustinta 7 krs. Toista 1.-12. krs:ia vielä 4 kertaa. Neulo vielä 1.-10. krs:t. *Kavenna sitten kaikilla
s:oilla 2 s takareunoista o yhteen* = 40 s. Jaa s:t kahdelle pyöröpuikolle. Neulo 2.-10. krs:t. Kavenna taas *-* = 20
s. Neulo 2.-3. krs:t. Neulo vielä 1 krs nurin 2-kertaisella kuteella ja kavenna samalla kaikilla s:oilla 2 n yht. = 10 s.
Katkaise kuteet. Ota 15 cm:n kudepätkä, pujota se avointen s:oiden läpi, kiristä aukko ja tee napakka solmu.
Viimeistely Ompele kuteiden päät muutamalla pistolla np:lle. Pujota n. 150 cm kude säätönyöriksi aloitusreunaan
ja tee päihin tiukat solmut.
Rahin vuori Leikkaa kankaasta 42 cm ympyrä ja 129x47 cm sivukpl (sis. 1 cm sv:t). Huolittele kpl:iden reunat. Ompele sivukpl:n lyhyet reunat yhteen op:t vastakkain. Ompele pyöreä pala sivukpl:seen. Taita ja ompele hupun alareunaan 1,5 cm:n kuja ja pujota siihen kuminauha. Pue huppu rahin päälle. Leikkaa jumppamatosta 38 cm ympyrä
ja laita se rahin pohjaan. Kiristä kuminauha ja tee tiukka solmu. Pue neulottu päällinen rahin päälle, kiristä säätönyöristä, tee rusettisolmu ja työnnä nyörin päät päällisen alle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

