VEKKI-ASUSTEET
(Moda 4/2009)
Mallit Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Annikki Orrenmaa ja
Marja Rautiainen

Keeppi
Koko 35x110 cm
Tarvikkeet 350 g valkaisematonta (1) Kauhavan Kangas- Aitta Oy:n Inka-alpakkalankaa. Puikot nro 3,5.
Mallineuleet Sileä neule tasona: op oikein, np nurin.
Pintaneule: työohjeen tai ruutupiirroksen mukaan. Silmukkaluku on jaollinen 8:lla+11 s reunoille (3+8 s).
Tiheys 28 s ja 45 krs venyttämätöntä mallineuletta
Työohje Luo löyhästi 91 s. Neulo 10 krs sileää neuletta.
Neulo samalla oikeaan reunaan (op:lla krs:n alku) 3 s ja
vasempaan reunaan (op:lla krs:n loppu) 8 s aina oikein neuletta. Nosta krs:n 1. s aina neulomatta puikolle. Aloita mallineule ruutupiirroksen A mukaan ja jatka reunoilla
aina oikein -neuletta. Toista mallineuleen kerrokset 1-18
yht. 28 kertaa. Tee vasempaan reunaan aina mallineuleen kerroksilla 1 ja 10. yht. 56 reikää seuraavasti: neulo
3 o, päätä 2 s, neulo 3 o (= 8 s). Luo seuraavalla kerroksella pääteltyjen tilalle uudet 2 s. Neulo huivin loppuun
10 krs sileää neuletta. Jatka reunoilla aina oikein neuletta. Päätä silmukat löyhästi. Katkaise lanka n. 100 cm:
n päästä ja vedä se viimeisen s:n läpi. Virkkaa loppulangalla reunaan haluamasi määrä nappilenkkejä seuraavasti: virkkaa 3 kjs ja hyppää 3 s:n yli. Virkkaa nappisilmujen väliin piilosilmukoita.
Virkkaa 170 cm tuppilonyöri: Virkkaa 3 kjs ja sulje se renkaaksi ps:lla. Virkkaa 1 ps jokaisen silmukan takareunaan. Vedä lanka viimeisen s:n läpi ja pujota langnpäät
nyörin sisään.
Viimeistely Vahvista reiät punospistoin. Asettele huivi kostean liinan alle ja anna kuivua. Pujottele nyöri reikien läpi.

Pitkät rannekkeet
Koko yksi koko
Tarvikkeet 200 g valkaisematonta (1) Kauhavan Kangas- Aitta Oy:n Inka-alpakkalankaa. Sukkapuikot nro 3 ja 3,5
Mallineuleet Sileä neule suljettuna: Neulo kaikki kerrokset oikein. Pintaneule ruutupiirrosten A, B ja C mukaan. Silmukkaluku jaollinen 8:lla, 7:llä ja 6:lla.
Työohje Luo pienemmille puikoille 64 s (16 s/puikko). Neulo 10 krs sileää neuletta. Neulo 2 kertaa kerrokset 1-18
(=36 krs) mallineuletta ruutupiirroksen A mukaan. Vaihda puikot nro 3,5. Neulo 4 kertaa krs:t 1-18 (=72 krs). Vaihda
puikot nro 3. Neulo 36 krs ja kavenna viimeisellä krs:lla joka 7. ja 8. s o yht. = 14 s/puikko. Neulo 32 krs mallineuletta piirroksen B mukaan ja kavenna viimeisellä krs:lla joka 5. ja 6. s o yht. = 12 s/puikko. Neulo 2 krs sileää neuletta
ja aloita kämmenosan neulominen.
Oikea kämmen: Jatka puikoilla 1 ja 2 mallineuletta piirroksen C mukaan. Neulo puikoilla 3 ja 4 sileää neuletta. Neulo 3. puikon alussa peukalokiila: 1 lk, 2 o, 1 lk, loput s:t oikein. Neulo 3 välikerrosta ja toista peukalokiilan lisäykset siten, että langankiertojen välinen silmukkaluku kasvaa aina kahdella. Lisää näin joka 4. krs, kunnes kiilassa on 12 s.
Siirrä kiilan silmukat apulangalle. Luo kiilan silmukoiden tilalla 2 s (= 12 s/puikko). Neulo kämmenosaan 42 krs. Neulo 1 krs nurin ja päätä samalla s:t. Neulo vasemman käden ranneke peilikuvaksi oikealle. 1. krs: *1 n, 7 o*. 2. krs:
*2 n, 6 o*. 3. krs: *3 n, 5 o*. jne
Peukalo: Neulo peukalo 3 puikolla. Poimi kullekin puikolle 6 s. Neulo 3 krs oikein ja 2 krs nurin. Päätä s:t nurin
neuloen.
Viimeistely Aseta rannekkeet kostean liinan alla ja anna kuivua.

Hattu
Koko yksi koko, 50-54 cm
Tarvikkeet 100 g valkaisematonta (1) Kangas-Aitan Inka-alpakkalankaa. 40 cm pyöröpuikot ja sukkapuikot nro 3 sekä 1 sukkapuikko nro 2.
Tiheys 26 s ja 45 krs venyttämätöntä mallineuletta
Mallineuleet Aina oikein -neule suljettuna: Neulo parittomat kerrokset nurin ja parilliset oikein. Pintaneule vekkirannekkeiden ruutupiirrosten A mukaan. Silmukkaluku jaollinen 8:lla. Sileä neule suljettuna: neulo kaikki kerrokset
oikein.
Työohje Luo104 s puikoille nro 3. Neulo aina oikein neuletta 11 krs. Neulo 1 krs oikein. Siirrä krs:n alusta ensin 7 s
apulangalle, käänny ja poimi silmukoiden takaa uudet 7 s vasemmalle puikolle. Käänny ja jatka neulomista. Lisää samalla 1 s joka kolmanteentoista silmukkaan =112 s. Tee lisäys silmukan takareunasta. Neulo mallineuletta ruutupiirroksen A mukaan (työhön tulee 14 8 s:n mallikertaa). Toista 5 kertaa krs:t 1-18. Merkitse krs:n vaihtumiskohta. Aloita tereen neulominen: Neulo 4 krs nurin. Yhdistä viimeisen oikein neulottu krs ja puikolla oleva krs silmukat toisiinsa
esim. seuraavasti: pomi viimeisen oikein neulotun kerroksen takaa ryhmä silmukoita puikoille nro 2. Neulo nyt kahdella puikolla olevat s:t pareittain yhteen. Poimi ja neulo näin kaikki 112 s o yhteen. Neulo päälaki sileää neuletta.
Neulo 1. krs kaventaen: toista *2 o, 2 s o yht.*. Neulo 3 krs kaventamatta. Neulo 4 s, *kavenna 2 s o yht. 5 o*. Toista *-* krs loppuun. Neulo 4 krs kaventamatta. Toista *1 o, 3 s ylivetäen yhteen (nosta 1 s puikolle, kavenna 2 s o yht.,
vedä nostettu s kavennettujen yli), 3 o*. Toista *-* krs loppuun. Neulo 3 krs kaventamatta. Toista *1 o, 3 s ylivetäen
yht.*. Neulo 2 krs kaventamatta. Toista *1 o, 3 s ylivetäen yht.*. Vedä lanka viimeisten 12 s:n läpi. Siirrä apulangan s:
t puikolle. Neulo 5 cm aina oikein neuletta tasona. Nosta krs:ten 1. s neulomatta puikolle. Päätä silmukat.
Viimeistely Aseta nauhan vasen reuna krs:n vaihtumiskohtaan ja ompele nauhan pää tereen juureen. Pujota tereen sisään tueksi 4-kertainen paksuhko puuvillalanka. Muotoile tereen kehä sopivaan mittaan ja katkaise täytelanka. Päättele langat. Höyrytä hatun laki kevyesti.

Vekkikeeppi

= op oikein, np nurin
= op nurin, np oikein

Vekkirannekkeet A

= oikein
= nurin

Vekkirannekkeet B

= oikein
= nurin

Vekkirannekkeet C

= oikein
= nurin

