PELLAVATUNIKA

(Moda 3/2011,
Kangas-Aitan Hinnasto 2011-2012)
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy,
Pia Heilä
Koko XS-S-M-L
Vaatteen mitat
rinnanympärys 82-90-98-106 cm
koko pituus 74-77-80-83 cm
helman ympärys 100-108-116-124 cm
Tarvikkeet 100-120-150-190 g valkaisematonta (1) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n
Merssi-lankaa (100 % merseroitu puuvilla)
ja 50-90-130-170 g vaaleansinistä (515)
Bockens-pellavalankaa aivina 16 (100 %
pellava).
1-tasoinen neulekone ja pyöröpuikko nro
2,5.
Mallineule Päällystetty sileä neule: neulotaan kaksinkertaisella langalla, pellavalanka oikeiden ja puuvillalanka nurjien silmukoiden puolella. Sileä neule: neulotaan
yksinkertaisella pellavalangalla poistamalla puuvilla langanohjaimesta.
Tiheys
33 s ja 36 krs = 10 cm kastellusta tilkusta.
Huom. neulos venyy pituussuuntaan.
Työohje Vaihda kelkan etulevyyn plating-langanohjain. Kuljeta pellavalankaa etummaisessa ja puuvillalankaa takimmaisessa ohjaimessa. Käytä työn reunoissa pikkupainoja, jotta reunasta ei tule kireä.
Takakappale Luo pellavalangalla s:t 168-180-190-200 neulalle ja neulo 12 krs silmukansäädöllä (ss.) 4. Lisää puuvillalanka ja neulo 14 krs ss. 7. Sulje päärme nostamalla joka toinen aloitusreunan lenkki joka toiselle neulalle.
Nollaa kerroslaskin ja vaihda ss. 8-. Neulo 6 krs Merssillä ja pellavalla. Toista sitten seuraavaa raidoitusta: *2 krs
pellava, 4 krs Merssi+pellava, 2 krs pellava, 6 krs Merssi+pellava, 4 krs pellava, 8 krs Merssi+pellava, 2 krs pellava, 14 krs Merssi+pellava, 4 krs pellava, 10 krs Merssi+pellava*. Kun kerrosmäärä on 16-26-24-14 krs, kavenna
molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 1 s. Kavenna vastaavasti joka 8.-8.-10.-14. krs vielä 14-14-12-10 kertaa
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Etukappale Neulo kuten takakpl mutta aloita pääntie,
kun kappaleen korkeus on 184-194-198-206 krs. Neulo
työn vasemmalle puoliskolle jätelankaa ja pudota se koneelta. Neulo oikea puoli: kavenna pääntiellä 2 s:n sisällä joka 2. krs:lla 23-26-30-33x1 s. Kun työn korkeus
on 236-246-254-264 krs, viistota olka kuten takakpl:lla.
Nosta vasemman puolen s:t takaisin neuloille ja neulo
toinen puoli vastaavasti.
Viimeistely Kastele kappaleet lämpimässä vedessä,
kuivaa tasolla ja höyrytä. Ompele sivusaumat pellavalangalla vuoropistoin työn op:lta. Tee ommel 1 s:n päähän reunasta ja jätä kädentietä varten kpl:n yläreunaan
18-19-20-21 cm aukko. Ompele olkasaumat. Poimi takakappaleelta pääntien s:t puikolle ja molemmista reunoista lisäsilmukoita olkasaumaan saakka. Päätä s:t
3-kertaisella pellavalangalla op:lta oikein neuloen.
Hoito- ja pesuohje Hienopesu 40 °C. Kevyt linkous
kierrosnopeudella 300. Kuosittelu kosteana, tasokuivaus ja höyrytys pellavan säädöllä.
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(= 138-150-164-178 s). Aloita pääntie ja olan viistotus,
kun kerrosmäärä on 236-246-254-264 krs.
Huom. älä vaihda lankaa pellavaan ennen kavennuksia
vaan jatka Merssillä ja puuvillalla. Neulo ensin toinen
puoli: ota pääntiellä lepoon 1x9-12-16-19 s, 2x5 s ja 2x2
s (= 23-26-30-33 s) s ja olalla XS-S: 1-4x 10s ja 4-1x 9
s, M: 3x8 s ja 4x7s, L: 7x8 s (= 46-49-52-56 s). Neulo
olalle lopuksi 1 tasaava krs kaikilla neuloilla ja päätä
s:t. Neulo olan toinen puoli vastaavasti. Neulo lopuksi
pääntien osuudelle 10 krs jätelankaa.

