SILMU-BASKERI JA HUIVIKAULURI
(Kauneimmat Käsityöt 5/2012)

Malli Kauhavan Kangas-Aitta, Pia Heilä
Koko baskeri 52/56 cm, huivi 15x65 cm
Tarvikkeet Unni-lankaa (100 % villa). Baskeriin-huiviin
viininpunaista (4529) 50-75 g, punaista (4219) 10-20 g,
pinkkiä (4627) 10-20 g, roosaa (4513) 10-20 g.
Tupsuihin neuleiden jämälankoja n. 30 g. Kumilankaa
baskerin reunaan tarvittaessa. Pyöröpuikot nro 4,5 ja 8
sekä sukkapuikot nro 8.
Tiheys 13 s ja 24 krs = 10 cm pestyä jättösilmukkaneuletta
Mallineuleet
Joustinneule suljettuna neuleena: *1 s kiertäen o
(= neulo silmukka takareunastaan oikein), 1 n*, toista
*-*. Neulo kaikki krs:t samoin.
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 krs:ia 1.-12 ja seuraavaa
raidoitusta: 2 krs punainen, 4 krs viininpunainen, 2 krs
pinkki, 4 krs viininpunainen, 2 krs roosa, 4 krs viininpunainen = 18 krs.
Baskeri Luo ohuemmille puikoille viininpunaisella langalla 80 s ja neulo 4 cm joustinta. Vaihda paksummat
puikot. Aloita jättösilmukkaneule punaisella mallineuleen ja väriohjeen mukaan ja lisää samalla silmukoita:
2. krs: *Neulo 1 s etu- ja takareunastaan oikein, neulo vielä silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein (= 2 s lisää),
9 o*, toista *-* krs loppuun = 96 s. 8. krs: 7 o, *neulo 1 s etu- ja takareunastaan oikein, neulo s:iden välinen lanka
kiertäen oikein, 11 o*, toista *-*, 4 o = 112 s. Kun jättösilmukkaneuletta on 13 krs, aloita päälaen kavennukset. Kavenna aina mallikerran 2. tai 8. krs:lla. Varmista, että kavennusten jälkeen jatkat s:iden nostamista siten, että ne tulevat edellisen kuvioraidan nostojen kanssa lomittain. 14. krs: *Neulo 2 o yhteen, 24 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs
loppuun = 104 s. 20. krs: *Neulo 2 o yhteen, 9 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun = 88 s. 26. krs: Neulo 3 o, *2 o
yhteen, 2 o yhteen, 7 o*, toista *-*, 4 o = 72 s. 32. krs: *Neulo 2 o yhteen, 5 o, 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun =
56 s. 38. krs: Neulo 1 o, *2 o yhteen, 2 o yhteen, 3 o*, toista *-*, 2 o = 40 s. Kun olet viimeksi neulonut nurjan krs:n,
jatka viininpunaisella. 43. krs: Neulo *2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun. 44. krs: Neulo sileää neuletta. 45. krs:
Kuten 43. krs. Vedä lanka viimeisten s:iden läpi.
Viimeistely Päätä langanpäät ja pese neule käsin tai 30 asteen villapesussa. Höyrytä. Pujota tarvittaessa kumilanka joustimen np:lle. Tee loppulangoista n. 8 cm:n pallotupsu ja kiinnitä se baskerin laelle.
Huivi Luo sukkapuikoille jätelangalla 40 s ja neulo suljettuna neuleena 1 krs sileää. Aloita jättösilmukkaneule. Kun
työn pituus on n. 65 cm ja olet viimeksi neulonut nurjan krs:n, viimeistele neule.
Viimeistely Höyrytä kappale kevyesti, jätä krs:n vaihtumiskohta alapuolen keskelle. Jaa sitten s:t kahdelle puikolle (op ja np) ja siirrä ne vielä yhdelle puikolle: nosta s:t vuorotellen op:n ja np:n puikoilta samalle puikolle. Sulje huivin pää op:lta viininpunaisella langalla näin: Neulo 2 n yhteen, *neulo 2 n yhteen, nosta 1. s jälkimmäisen yli*, toista
*-* krs loppuun. Pura aloitusreunan jätelanka ja sulje reuna samalla tavalla. Päätä langanpäät ja pese neule käsin.
Höyrytä ja ompele huivin toinen lyhyt sivu kuvan pitkänsivun päähän, kuten kuvassa. Tee loppulangoista kolme 4
cm:n pallotupsua ja kiinnitä ne huivin päähän tasaisin välein.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

