SILMU-PIPO JA -KAULURI 2
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko pipo n. 54/56 cm, kauluri 90x54 cm (alareunaxyläreuna)
Lanka 200 g meleerattua harmaata (1055), 50 g meleerattua vaaleanharmaata (1042), 50 g meleerattua
beigeä (2650) ja 50 g valkaisematonta (1012) Lankavan
Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = 70 m).
Pyöröpuikot nro 4,5 ja 8 sekä sukkapuikot nro 8.
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna: Neulo kaikki krs:t *2 o, 2 n*,
toista *-*.
Jättösilmukkaneule suljettuna: 1.-2. krs: Neulo oikein.
3.-5. krs: *Neulo 1 o, nosta 1 s nurin neulomatta (vie
puikko silmukkaan oikealta, lanka jää nurjalle)*, toista
*-*. 6. krs: Neulo nurin. 7.-8. krs: Neulo oikein. 9.-11.
krs: *Nosta 1 s nurin neulomatta, 1 o*, toista *-*. 12.
krs: Neulo nurin. Toista 1.-12. krs:ia ja vaihda värejä
samalla seuraavasti: 2 krs vaaleanharmaa, 4 krs tummanharmaa, 2 krs valkoinen, 4 krs tummanharmaa, 2
krs beige, 4 krs tummanharmaa.
Tiheys 13 s ja 24 krs = 10 cm pestyä jättösilmukkaneuletta
Pipo Luo tummanharmaalla langalla ohuemmille puikoille 88 s ja neulo joustinta 12 cm. Vaihda paksummat puikot.
Aloita jättösilmukkaneule ohjeen mukaan ja kavenna samalla 1. krs:lla näin: *2 o, 2 o yht. (= kavenna 2 s oikein
yhteen)*, toista *-* = 66 s. Neulo 25 krs ja aloita päälaen kavennukset. Tee kavennukset aina mallikerran 2. tai 8.
krs:lla. Tarkista, että kavennusten jälkeen jatkat s:iden nostamista siten, että ne tulevat edellisen kuvioraidan nostojen kanssa lomittain.
26. krs: *2 o yht., 7 o, 2 o yht.*, toista *-*.
32. krs: *2 o yht., 5 o, 2 o yht.*, toista *-*.
38. krs: *2 o yht., 3 o, 2 o yht.*, toista *-*. Kun viimeinen kuvioraita on valmis ja olet viimeksi neulonut nurjan krs:n,
jatka tummanharmaalla.
43. krs: Kavenna kaikilla silmukoilla 2 o yht.
44. krs: Neulo sileää.
45. krs: Kuten 43.krs. Vedä lanka viimeisten s:iden läpi.
Kauluri Luo tummanharmaalla langalla ohuemmille puikoille 144 s ja neulo joustinta 4,5 cm. Vaihda paksummat
puikot. Aloita jättösilmukkaneule ja kavenna samalla 1. krs:lla näin: *2 o, 2 o yht.*, toista *-* = 108 s.
8. krs: *2 o yht., 8 o, 2 o yht.*, toista *-*. Jatka mallineuletta ja kavennuksia ohjeen mukaan. Tee kavennukset aina
mallikerran 2. tai 8. krs:lla. Tarkista, että nostetut s:t tulevat kavennusten jälkeen lomittain edellisiin nähden.
14. krs: *2 o yht., 11 o, 2 o yht.*, toista *-*.
20. krs: *2 o yht., 22 o, 2 o yht.*, toista *-*.
26. krs: *2 o yht., 20 o, 2 o yht.*, toista *-* = 66 s. Kun työn korkeus on n. 19 cm ja viimeisin kuvioraita on valmis,
jatka tummanharmaalla Neulo ensin 1 krs oikein. Vaihda ohuemmat puikot ja aloita joustinneule näin: 1. krs: *1 o,
lisää 1 s neulomalla silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein, 2 n*, toista *-* = 88 s. Neulo joustinneuletta 14 cm ja
päätä s:t.
Viimeistely Päätä langanpäät ja pese neuleet käsin tai 30 asteen villapesussa. Käytä hieman villapesuainetta ja
huuhteluainetta. Höyrytä kevyesti nurjalta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

