VERKKONEULEASUSTEET
(Moda 6/2013)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Pia Heilä
Koot baskeri naisen koko, lenkkihuivi n. 32x150 cm
Tarvikkeet 50-100 g vaaleanpunaista (4312), 50-50 g
pistaasinvihreää (9435), 50-50 g lohenpunaista (3824)
ja 50-50 g valkaisematonta (1012) Kangas-Aitan Siljelankaa (100 % alpakka, 50 g = n. 110 m) sekä 50-125 g
Novita Gold -lankaa (80 viskoosi, 20 polyesteri, 25 g =
n. 95 m).
Puikot sukkapuikot nro 4 ja pyöröpuikko nro 7.
Joustinneule suljettuna *neulo 2 s takareunastaan oikein, 2 n*, toista *-*.
Verkkoneule 1. krs (aloituskrs, neulotaan vain työn
alussa) nosta 1. s nurin neulomatta lanka takana (= vie
puikko s:an oikealta), *neulo 1 s takareunastaan o, lk
(= tuo lanka puikon takaa eteen), nosta 1 s n neulomatta lanka takana*, toista *-*, neulo 1 s takareunastaan o.
2. krs: nosta 1. s n neulomatta lanka takana, *neulo 2 s
takareunoistaan oikein yhteen, lk, nosta 1 s n neulomatta lanka takana*, toista *-*, neulo 1 s takareunastaan o.
Toista krs:sta 2.
Tiheys 18 s ja 24 krs höyrytettyä, pituussuunnassa
avattua verkkoneuletta = 10 cm.
BASKERI Luo sukkapuikoille 2-kertaisella pistaasinvihreällä Silje-langalla 68 s ja neulo joustinta 4 cm. Katkaise langat. Vaihda paksummat puikot, ota kultalanka ja
vaaleanpunainen Silje ja neulo 2-kertaisella langalla
1 krs oikein ja kavenna samalla 2 s tasavälein = 66 s. Neulo sitten verkkoneuletta tasona aloittaen op:n krs:lla ja
raidoita samalla alpakalla. Huom. katkaise alpakkalanka aina raidan päätteeksi ja aloita uusi raita neulomalla myös
krs:n 1. s. takareunastaan o, jotta lanka sitoutuu krs:n alkuun. Raidoita näin: v.punainen 18 krs, lohenpunainen 4
krs, pistaasi 6 krs, valkoinen 12 krs, lohenpunainen 4 krs, v.punainen 18 krs = n. 21 cm. Puolita sitten seuraavalla
krs:lla s-luku kaventamalla s:illa 2 o yhteen. Jätä s:t odottamaan ja höyrytä np:lta runsaalla höyryllä. Ompele sauma
vuoropistoin työn op:lta aivan neuleen reunoista. Pujota 2-kertainen alpakkalanka s:iden läpi ja kiristä aukko.
Viimeistely Päätä langanpäät. Tee pistaasinvihreästä langasta n. 4 cm:n tupsu ja kiinnitä se päälaelle.
LENKKIHUIVI Luo pyöröpuikolle kullalla ja v.punaisella 40 s ja neulo 1 krs nurin (np). Aloita verkkoneule ja raidoita näin: **v.punainen 16 krs, lohenpunainen 8 krs, valkoinen 6 krs, pistaasi 12 krs, v.punainen 16 krs, lohenpunainen 6 krs, pistaasi 6 krs*, valkoinen 18 krs, pistaasi 4 krs, lohenpunainen 6 krs**. Toista **-** vielä 2 kertaa ja lopuksi vielä **-* kerran. Katkaise kultalanka ja päätä s:t 1-kertaisella alpakkalangalla.
Viimeistely Yhdistä sauma ja päätä langanpäät. Höyrytä huivi runsaalla höyryllä kannatellen rautaa neuleen päällä
ja venytä kappaletta samalla kevyesti pituussuunnassa.
Hoito- ja pesuohje käsinpesu 30 asteesa villapesuaineella. Huolellinen huuhtelu. Kuivaus tasaisella alustalla esim.
pyyhkeiden päällä.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

