VEKKIHUIVIT JA -BASKERI
Sininen vekkihuivi
Malli Lankava Oy, Annikki Orrenmaa
Koko 23x120 cm
Tarvikkeet 200 g Lankavan Inka-neulelankaa (50 % alpakka, 50 % villa, 50 g/kerä = n. 112 m).
Puikot 3,5 tai käsialan mukaan.
Mallineuleet Aina oikein -neule tasona: neulo kaikki kerrokset oikein. Pintaneule tasossa ruutupiirroksen A mukaan.
Tiheys 28 s ja 45 krs venyttämätöntä mallineuletta
Työohje Huivi neulotaan pystysuunnassa. Luo 66 silmukkaa. Neulo 8 krs aina oikein -neuletta. Nosta krs:n 1.
s aina neulomatta puikolle. Toista 24 kertaa piirroksen A
kerrokset 1-18. Neulo loppuun 8 krs aina oikein -neuletta
ja päättele silmukat.

Sininen vekkibaskeri
Malli Lankava Oy, Annikki Orrenmaa
Koko 54-56
Tarvikkeet 150 g Lankavan Inka-neulelankaa.
Sukkapuikot nro 3 ja pyöröpuikot nro 4.
Mallineuleet Sileä neule suljettuna: neulo kaikki krs:t oikein. Pintaneule suljettuna työohjeen ja ruutupiirrosten
A, B ja C mukaan
Työohje Luo 112 s puikoille nro 3 (28 s/puikko). 9 krs oikein, 1 krs nurin ja 9 krs oikein. Tee päärme: neulo ensimmäisen ja viimeisen krs:n silmukat järjestyksessä 2 o
yht. Tarkista, että silmukkarivit ovat kohdakkain (nurjakrs jää päärmeen taitteeksi). Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla 35 s =147 s. Lisää ensimmäiselle puikolle 8 s ja seuraaville puikolle 9 s seuraavasti: Toista 1. puikolla *3 o, lisäys,
2 o, lisäys*. Neulo seuraavien puikkojen alkuun 3 o ja toista *lisäys, 2 o*.
Vaihda puikko nro 4.
Neulo piirroksen B kerrokset 1-15.
16. krs: Neulo oikein ja lisää samalla 21x1 s joka 7 s:n välein (lisäysten väliin jää 6 s) =168 s. Mallineule on nyt jaollinen 8:llä.
Neulo piirroksen A kerrokset 1-17.
18. krs: kavenna 21x * 2 s o yht., 6 o* =147 s. Mallineule on taas jaollinen 7:llä.
Neulo piirroksen B kerrokset 1-15.
16. krs: kavenna 21x * 2 s o yht., 5 o* =126 s. Mallineule on nyt jaollinen 6:lla.
Neulo piirroksen C krs:t 1-13.
14. krs: Kavenna 21x *2 s o yht., 3 o* =105 s. Mallineule on jaollinen 5:llä. Vaihda työhön puikot nro 3.
Neulo piirroksen D kerrokset 1-10. 11. krs: kavenna 21x *2 s o yht., 3 o* =84 s (21 s/puikko).
12. krs: Kavenna 20x *2 s o yht., 2 o* =64 (16 s/puikko).
Kavenna seuraavalla krs:lla kaikilla silmukoilla 2 s o yht. Neulo 1 krs oikein. Kavenna kaikki loput s:t 2 s o yht. Vedä
lanka viimeisten 8 s:n läpi. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Pinkki vekkikaulaliina
Malli ja toteutus Lankava Oy, Annikki Orrenmaa
Koko 14x170-190 cm
Tarvikkeet 180 g Lankavan Inka-neulelankaa (50 % alpakka, 50 % villa).
Puikot nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Mallineuleet Aina oikein -neule tasona: neulo kaikki
kerrokset oikein. Sileä neule tasona: op oikein, np nurin.
Pintaneule tasossa ruutupiirroksen A mukaan. Silmukkaluku on jaollinen 8:lla+6 s.
Tiheys 28 s ja 45 krs venyttämätöntä mallineuletta
Työohje Huivi neulotaan pystysuunnassa. Pintaneule
muodostaa huiviin vaakasuuntaisia poimuja. Luo 38 s.
Neulo 8 krs sileää neuletta. Neulo huivin molemmissa
reunoissa koko ajan 3 s oikein. Nosta krs:n 1. s aina
neulomatta puikolle. Neulo mallineuletta ruutupiirroksen
A mukaan. Toista 39 kertaa kerrokset 1-18. Neulo 8 krs
sileää neuletta. Päättele silmukat ja langanpäät.

A

B

C

D

Vekkihuivit:
= op oikein, np nurin
= op nurin, np oikein
Vekkibaskeri:
= oikein
= nurin

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

