TUUBIKAULURI
(Moda 5/2010)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Pia Heilä
Koko S-M-L-XL-XXL
Valmiin neuleen mitat alareunan ympärysmitta
100-110-120-130-140 cm, yläreunan ympärysmitta
60-60-65-65-65 cm
Tarvikkeet 500-600-700-800-900 g Kauhavan KangasAitta Oy:n Muhku-villalankaa ja pyöröpuikko nro 12 tai
käsialan mukaan
Mallineuleet Sileä nurja neule suljettuna: neulo kaikki
krs:t nurin. Osittainneule: sileää neuletta 6 s:n ryhmissä
ohjeen mukaan, neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Tiheys 10 cm = 6 s ja 12 krs sileää nurjaa neuletta
Työohje Luo 60-66-72-78-84 s silmuillen, jolloin aloitusreunasta tulee joustava. Neulo 6 krs nurin.
Aloita osittainneuleraita: Neulo 3 o, käänny, neulo 3 n ja
luo 3 uutta silmukkaa, käänny ja neulo 6 o (myös krs:n
1. s). Jatka näillä 6 s:lla ja neulo yht. 8 krs sileää neuletta. *Neulo 9 o, käänny, 6 n, käänny ja neulo 6 s:lla yht.
8 krs*. Toista *-*. Neulo viimeisen 6 s-ryhmän 8. krs (np)
seuraavasti: päätä krs:n alusta 3 s, neulo 3 n, käänny ja neulo 3 o. Ensimmäinen osittainneuleraita on nyt
valmis.
Neulo 4 krs nurin ja toinen osittainneuleraita kuten edellä. Neulo 2 krs nurin ja aloita kavennukset kaulusta
varten.
Kavenna nurjan raidan 3. krs:lla S-koossa 24 s: *neulo 2 s nurin yhteen 3 kertaa, neulo 1 n, 2 s n yht., 1 n*.
Toista *-* krs loppuun (=36 s).
Kavenna M-koossa 30 s: *neulo 2 s n yht. 5 kertaa, 1 n*, toista *-* krs loppuun (= 36 s).
Kavenna L-koossa 30 s: *neulo 2 s n yht. 3 kertaa, 1 n*. Toista *-* ja neulo krs:n lopussa 2 s n yht. (= 42 s)
Kavenna XL-koossa 36 s: *neulo 2 s n yht. 6 kertaa, 1 n*. Toista *-* krs loppuun (= 42 s).
Kavenna XXL-koossa 42 s: neulo 2 n yht koko krs:n ajan (= 42 s).
Neulo 1. krs nurin. Neulo osittainneuleraita kuten edellä. Neulo loppuun 6 krs nurin ja päätä s:t.
Viimeistely Ompele tai silmukoi osittainneuleraitojen luodut ja päätellyt 3 s yhteen. Päättele langanpäät nurjalle.
Kiinnitä langanpäät vielä ompelulangalla muutamalla pistolla, jolloin ne eivät lähde purkautumaan.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

