PAULA-LATTIATYYNY
(Moda 7/2013)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Pia Heilä
Koko 62x62 cm
Tarvikkeet valkaisematonta (2) 600 g, mustaa (20)
600 g, harmaata (17) 600 g Kauhavan Kangas-Aitan
Paula -punoskudetta, ohutta (80 % kierrätyspuuvilla,
20 % polyesteri, 1 kg = 210 m). Pyöröpuikko nro 15.
Muut tarvikkeet paksua mustaa puuvillalankaa
(esim. 18-säikeinen kalalanka), 40 cm musta vetoketju, mustaa ompelulankaa, 65x65 cm untuvatäytteistä sisätyynyä 2 kpl
Jättösilmukkaneule suljettuna neulo ohjeen mukaan.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki kerrokset oikein.
Tiheys 7,5 s ja 11 krs = 10 cm
Työohje Luo mustalla 95 s. Sulje työ pyöröneuleeksi
ja siirrä viimeinen s vasemman puikon alkuun.
1.krs: Neulo harmaalla 2 o yhteen, *nosta 1 s nurin
neulomatta lanka työn edessä (= vie puikko s:an oikealta), 1 o*, toista *-*, nosta 1 s n neulomatta lanka
edessä ja neulo krs:n viimeinen s takareunastaan oikein = 94 s.
Huom. neulo krs:n viimeinen s aina takareunastaan
oikein ja kiristä se tiukasti, jotta krs:n vaihtumiskohdasta tulee siisti.
2.krs: Valkoisella, *nosta 1 s n neulomatta lanka edessä, 1 o*, toista *-*, neulo 1 s takareunastaan oikein.
3.krs: Mustalla, *1 o, nosta 1 s n neulomatta lanka edessä*, toista *-*, neulo 1 s takareunastaan o.
4.krs: harmaalla kuten 2.krs.
5.krs: valkoisella kuten 3.krs.
6.krs: mustalla kuten 2.krs.
7.krs: harmaalla kuten 3.krs. Toista 2.-7. krs:ia. Kun päällisen korkeus on n. 62 cm, sovita sisätyynyä ja päätä s:t.
Viimeistely Merkitse kappaleen sivuiksi 47. ja 94. s. Silmukoi päättelyreunan sauma op:lta paksulla langalla ja kiristä ommelta sopivasti. Jätä toisen reunan keskelle vetoketjuaukko ja ompele molemmista kulmista n. 8 cm:n saumat. Huom. vetoketjua ommeltaessa neuletta syötetään, joten aukko kannattaa jättää vetoketjua pidemmäksi. Kiinnitä kuteen päät muutamalla pistolla np:lle. Neulaa vetoketjun toinen puoli aukkoon: taita luomiskrs np:lle, neulaa
taite n. 2 mm:n päähän hammastuksesta ja syötä neuletta sopivasti. Ompele 2-kertaisella ompelulangalla pienin tihein pistoin. Neulaa ja ompele toinen puoli. Ompele np:lta vetoketjun ulkoreunat luomiskrs:een.
Katso myös ohje Furlana-torkkupeitto.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

