Viimeistely Leikkaa kappaleet toisistaan hapsuvaran
keskeltä. Solmi huivin päihin 8 langan hevosenhäntäsolmut tai 4+4 langan kierrehapsut. Solmi tasku- ja
tyynykankaiden päihin 3 langan hevosenhäntäsolmut ja
lyhennä hapsut. Taskuhuivi: Taita ja höyrytä taskupala
keskeltä kahtia ja huolittele kahdesti taitteen molemmilta puolilta. Höyrytä taskukappaleiden toiselle solmitulle
reunalle 3 cm:n päärme ilman sisävaraa ja tikkaa se reunan vierestä. Höyrytä sivuille ja pohjaan 2 cm:n saumanvarat. Neulaa ja ompele taskut sivu- ja alareunoistaan
huivin molempiin päihin. Tyynyt: Taita ja ompele tyynykankaiden solmituille reunoille 3 cm:n päärmeet ilman sisävaraa. Leikkaa tukikankaasta neljä 2x42 cm suikaletta
ja höyrytä ne päärmeiden alle. Ompele päärmeeseen 3
napinläpeä, ensimmäinen keskelle ja loput siitä 10 cm:
n päähän. Taita kangas pituussuunnassa kahtia niin, että päärmeet asettuvat tyynyn takaosan keskelle ja 4 cm
lomittain toistensa päälle (napinläpireuna sisäpuolelle).
Ompele sivusaumat ja käännä tyyny, jolloin napinläpireunus tulee takaosan eteen. Ompele napit alalistaan.
Höyrytä valmis huivi ja tyynyt kevyesti.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu tai konepesu 30 °C käsinpesuohjelmalla ilman linkousta. Huolellinen huuhtelu
ja tasokuivaus. Höyrytys villan säädöllä. Käytä huuhteluainetta.
tyyny

huivi

TASKUHUIVI JA TYYNYT
(Taito 6/2006)
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Eija Aro
Koko 45x190 cm ja 43x43 cm (2 kpl)
Sidos tasatoimikas ja palttina
Loimi 390 g limenvihreää (8034) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n Esito-kampalankaa tex 118x2
● pituus: 6 m
● leveys: 48 cm
● tiheys: 5 l/cm
● kaide: 50/1
● lankaluku: 240
Kude 520 g limenvihreää (7) Kauhavan Kangas-Aitta
Oy:n Milla-mohairlankaa tex 550.
Kuteen tiheys 4 l/cm
Kudontaohje Kudo 200 cm:n pituinen huivi, 28 cm:n
pituinen taskupala ja kaksi 110 cm:n pituista tyynykangasta poljentaohjeen mukaan. Jätä kappaleiden väliin 20
cm:n hapsuvara.

MILLA-RANNEKKEET
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy
Koko S, M, L
Tarvikkeet 200 g limenvihreää (7) Kauhavan KangasAitta Oy:n Milla-mohairlankaa (73 % mohair, 22 % villa,
55 % polyamidi). Puikot nro 3 tai käsialan mukaan.
Mallineuleet aina oikein neule (kaikki kerrokset o) ja
2x2 joustinneule (2 o, 2 n)
Työohje Luo 44-48-52 s. Nosta ensimmäinen s aina
neulomatta. Neulo rannekkeiden alkuun ja loppuun 4
krs oikein. Neulo 10 cm joustinneuletta ja lisää tämän
jälkeen työn molempiin reunoihin 1 s joka 3 cm:n välein.
Neulo yhteen rannekkeeseen yksi kerä lankaa ja päättele lanka.
Viimeistely Ompele rannekkeen sivut yhteen. Jätä alareunaan 3 cm:n jälkeen 3 cm:n aukko peukalolle.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu, huolellinen huuhtelu ja
tasokuivaus.

