NEULOTTU COMBO-MATTO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 50x70 cm
Lanka 600 g kirjavaa harmaata (52705)
ja 200 g limenvihreää (52709) Himalaya
Combo -lankaa (50 % villa, 50 % polyamidi, 100 g = n. 40 m).
Puikot 80 cm pyöröpuikko nro 12 tai käsialan mukaan.
Virkkuukoukku nro 8 tai käsialan
mukaan.
Tiheys n. 9,5 s ja 9 krs = 10 cm.
Muut tarvikkeet maton kokoinen pala
liukuesteverkkoa ja ompelulankaa.
Kalanruotoneule Neulo tasona ohjeen
mukaan.
Työohje Luo löyhästi 44 s.
1. krs: (np) 1 o, *neulo 2 s nurin yhteen
mutta pudota vasemmalta puikolta vain
1. yhteenneulotuista silmukoista ja jätä 2. s vasemmalle puikolle*, toista *-* kunnes 2 s neulomatta ja neulo 1 n, 1 o.
2. krs: (op) nosta 1. s o neulomatta (= vie puikko s:an vasemmalta), *neulo 2 s takareunoistaan oikein yhteen mutta pudota vasemmalta puikolta vain 1. s*, toista *-* kunnes 2 s neulomatta ja neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan
oikein, 1 o.
3. krs: nosta 1. s o neulomatta, *neulo 2 n yht. ja pudota vasemmalta puikolta 1. s*, toista *-* kunnes 2 s neulomatta ja neulo 1 n, 1 o. Neulo löyhästi, jotta yhteenneulomiset on helppo tehdä. Toista 2.-3. krs:ia kunnes kpl:n pituus
on 65 cm. Päättele op:lta löyhästi näin: 1 o, *neulo 2 s takareunoistaan o yhteen, vedä 1. s 2. s:n yli*, toista *-* krs
loppuun.
Viimeistely Rentouta kpl päästämällä np:lle runsaasti höyryä kannattelemalla rautaa ilmassa neuloksen yläpuolella. Virkkaa reunus vihreällä. Aloita kpl:n oikeasta sivusta 5 cm:n päässä luomisreunasta.
1. krs: Virkkaa 1 ps jokaiseen neulekrs:een 1 s:n päässä reunasta. Virkkaa kaikkiin kulmiin 1 ps, 1 kjs, 1 ps. Virkkaa päättelyreuna näin: *1 ps molempien reunojen läpi ja 1 ps saman s:n etureunan läpi, seuraavaan s:aan 1 ps
molempien reunojen läpi*, toista *-* päättelyreuna loppuun = n. 38 ps. Virkkaa kulma ja kpl:n toinen sivu kuten alussa. Virkkaa luomisreunaan yhtä monta ps:a kuin päättelyreunaan eli n. *6 ps 7:ään luomisreunan lenkkiin (vie koukku neuleen läpi, ei vain lenkin läpi)*, toista *-* krs loppuun ja virkkaa kulma. Virkkaa krs loppuun ja sulje ps:lla.
2. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaisen s:n takareunaan ja kulmin 1 ks+1 kjs+1 ks samaan s:aan. Sulje krs ps:lla (= 1 ps
1. kjs:aan). Tarkkaile, että kulmista tulee terävät ja kavenna tarvittaessa sivuilla, jotta reunan mitta pysyy oikeana.
3. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ps jokaisen s:n takareunaan ja kulmiin 1 ps+1 kjs+1 ps. Sulje krs ps:lla. Päättele langanpäät
ja höyrytä matto tasolla runsaalla höyryllä np:lta ja anna kuivahtaa. Leikkaa verkosta maton kokoinen pala. Neulaa
verkko maton np:lle. Tee verkon reunoihin yhden ruudun taitteet, neulaa ja ompele ulkoreunat. Kiinnitä verkko vielä
poikittaisilla ompeleilla maton reunasta toiseen n. 10 cm:n välein.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

