VERKKOPAITA
(Taito 3/2013)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L
Neuleen mitat rinnanympärys n. 92-96-100 cm, paidan
pituus n. 66 cm
Tarvikkeet 600-600-700 g valkaisematonta (2) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n ohutta Paula -punoskudetta
(80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 210 m).
Pyöröpuikko nro 20.
Sileä neule venytetyillä silmukoilla (suljettuna)
1.krs: oikein. 2.krs: *1 o, lk*, toista *-*, 1 o. 3.krs: *1 o,
pudota lk*, toista *-*, 1 o. Toista 1.-3. krs:ia.
Sileä neule venytetyillä silmukoilla (tasona)
1.krs: kuten suljetun 1. krs. 2.krs: *1 n, lk*, toista *-*,
1 n. 3.krs: kuten suljetun 3.krs. 4.krs: nurin. 5.krs: kuten suljetun 2.krs. 6.krs: *1 n, pudota lk*, toista *-*, 1 n.
Toista 1.-6. krs:ia.
Tiheys: n. 4,5 s ja 5 krs avattua, höyrytettyä neuletta =
10 cm
Etu- ja takakappaleiden alaosa Luo apulangalla 3741-45 s. Ota punoskude, jätä alkuun n. 5 m kudetta ja
neulo 1 krs oikein. Sulje pyöröneuleeksi ja aloita mallineule. Kun kappaleen korkeus on n. 40 cm ja olet viimeksi neulonut mallikerran 3. krs:n, merkitse krs:n
alusta laskien 19-21-23 s etukappaletta varten ja jatka
tasona.
Etukappale Tee 1. krs:lla puikon alussa ylivetokavennus ja lopussa 2 o yhteen ja toista kavennukset L-koossa joka 4. krs vielä kerran = 17-19-19 s. Kun kädentien
korkeus on 7 krs ja olet viimeksi neulonut mallikerran 1.
krs:n (op), ota keskimmäiset 7 s apulangalle ja neulo oikea olka ensin: neulo mallineuletta vielä 3 krs ja jätä s:t
odottamaan. Neulo vasemmalle olalle vastaavasti 3 krs aloittaen np:n krs:lla. Siirrä olan ja pääntien s:t puikolle ja
poimi lisäksi pääntien reunoista 2x 5 s = 29 s. Päätä s:t löyhästi.
Takakappale Kun kädentien korkeus on 6 krs ja olet viimeksi neulonut mallikerran 3. krs:n (np), merkitse keskimmäiset 7 s pääntietä varten. Neulo seuraava krs (op) oikein ja päätä keskimmäiset 7 s. Neulo oikealle olalle vielä 1
np:n krs ja päätä s:t. Neulo samoin vasen olka ja päätä s:t.
Viimeistely Ompele olkasaumat. Nosta alareunan s:t puikolle ja pura apulanka. Päätä s:t löyhästi. Päätä kuteen
päät nurjalle ja kiinnitä ne vielä muutamalla pistolla neulokseen. Venytä neuletta pituussuunnassa ja höyrytä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

