PAMPULA-NALLE
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy,
Mirka Korpela
Nallen korkeus n. 40 cm
Tarvikkeet
200 g harmaata (3) Kauhavan KangasAitta Oy:n Pampula-lankaa. Täytevanua, ohutta villalankaa, silmät ja kirsu.
Sukkapuikot nro 10.
Mallineuleet
Sileä neule suljettuna:
neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona:
neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Työohje
Vartalo ja pää Luo 4 s ja jaa ne 4 puikolle (1 s/puikko). Neulo 1 krs sileää
neuletta suljettuna ja lisää jokaisen
puikon lopussa 1 s, kunnes puikoilla on
6 s. Jatka ilman lisäyksiä, kunnes kappaleen korkeus on 12 cm. Neulo 1 krs
ja kavenna samalla jokaisen puikon lopussa 2 s o yhteen, kunnes puikoilla
on 2 s (nallen kaula). Neulo 1 krs ja lisää samalla jokaisen puikon lopussa 1
s, kunnes puikoilla on 5 s. Neulo 2 krs ilman lisäyksiä. Neulo 1 krs ja kavenna puikkojen lopussa 2 s o yhteen, kunnes puikoilla on taas 2 s. Katkaise lanka, pujota ohuempi lanka silmukoiden läpi, täytä kappale, kiristä lanka ja solmi
se tiukasti. Pujota langanpäät kappaleen sisäpuolelle.
Kuono Luo 4 s, neulo 6 krs sileää neuletta tasona ja päättele silmukat. Pujottele ohuempi lanka palan reunojen ympäri, kiristä lankaa, tee solmu ja täytä kuono. Kiinnitä kirsu ja ompele kuono kiristyslangan päillä paikoilleen päähän.
Korvat Luo 4 s ja neulo sileää tasona 3 krs. Neulo 4. krs ja kavenna samalla molemmissa reunoissa 2 s o yhteen.
Käänny ja neulo viimeiset 2 s o yhteen. Katkaise ja päättele lanka. Neulo toinen korva samoin.
Etu- ja takatassut Luo 4 s ja jaa ne 4 puikolle. Neulo 1.krs sileää suljettuna ja lisää samalla jokaisen puikon lopussa 1 s. Jatka ilman lisäyksiä, kunnes kappaleen korkeus on 8 cm. Päättele lanka. Neulo toinen tassu samoin. Neulo takatassut vastaavasti, mutta lisää 1.krs:lla silmukoita kunnes jokaisella puikolla on 3 s ja neulo 10 cm sileää suljettuna.
Häntä Luo 3 s, neulo 3 krs sileää tasona ja päättele s:t. Solmi palan aloitus ja lopetuslangat yhteen ja kiinnitä häntä
paikoilleen samoilla langoilla.
Viimeistely Täytä etu- ja takatassut ja ompele ne vartaloon. Ompele silmät ja päättele langanpäät.
Hoito- ja pesuohje Säännöllinen tuuletus. Käsinpesu. Huolellinen huuhtelu ja tasokuivaus. Käytä huuhteluainetta.

