PUPUJUSSIKKA
Malli Lankava Oy, Silja Palviainen
Lanka 100 g maidonvalkoista (62) ja 10 g vaaleanpunaista (677) Alize Angora Gold -lankaa (80 % akryyli, 10
% mohair, 10 % villa, 100 g = n. 550 m).
Puikot sukkapuikot nro 3.
Muuta 150 g täytevanua, pätkä apulankaa silmukoiden
luomiseen, kerrosmerkki tai pieni hakaneula
Sileä neule suljettuna Neulo kokoajan oikein.
Sileä neule tasona Nosta aina krs:n 1. s neulomatta.1.
krs: neulo nurin. 2. krs: neulo oikein. Toista 1.-2. krs:ia.
Työohje Aloita työ takaosasta. Luo apulangalla 4 puikolle 16 s (= 4 s/puikko). Jatka 2-kertaisella valkoisella langalla ja jätä alkuun n. 10 cm lankaa aukon sulkemiseen.
1. krs: Neulo 16 o. 2. krs: *3 o, lisää 1 s neulomalla sama s etu- ja takareunastaan oikein*, toista *-* = 20 s.
3. krs: 20 o. 4. krs: *1 o, lisää 1 s*, toista *-* = 30 s. 5.
krs: 30 o. 6. krs: *lisää 1 s, 2 o*, toista *-* = 40 s. 7.-8.
krs: 40 o. 9. krs: *4 o, lisää 1 s*, toista *-* = 48 s. 10.11. krs: 48 o. 12. krs: *3 o, lisää 1 s, 4 o, lisää 1 s, 3 o*,
toista *-* = 56 s. 13.-14. krs: 56 o. 15. krs: *6 o, lisää 1
s*, toista *-* = 64 s. 16.-17. krs: 64 o. 18. krs: *4 o, lisää
1 s, 6 o, lisää 1 s, 4 o*, toista *-* = 72 s. 19.-20. krs: 72
o. 21. krs: 3 o, neulo apulangalla 10 o, siirrä nämä s:t
takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne uudelleen valkoisella langalla (= 1. takakäpälä), *5 o, lisää 1 s, 8 o, lisää 1 s, 5 o*, lisää 1 s, 4 o, lisää 1 s, toista *-*, neulo apulangalla 10 o, siirrä s:t vasemmalle puikolle ja neulo ne
uudelleen valkoisella langalla (= 2. takakäpälä), 3 o = 78 s. 22.-23. krs: 78 o. 24. krs: 15 o, *lisää 1 s, 8 o*, toista
*-* vielä kerran, lisää 1 s, 10 o, *lisää 1 s, 8 o*, toista *-* vielä kerran, lisää 1 s, 15 o = 84 s. Jaa jokaiselle puikolle
21 s ja neulo keskivartaloa varten 38 krs sileää neuletta. Tee seuraavalla krs:lla etukäpälien paikat näin: 3 o, neulo
apulangalla 10 o, siirrä nämä s:t takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne uudelleen valkoisella langalla, 58 o, neulo apulangalla 10 o kuten edellä, 3 o. Aloita kavennukset. 1. krs: 84 o. 2. krs: *5 o, 2 o yht *, toista *-* = 72 s. 3.-7.
krs: 72 o. 9. krs: *10 o, 2 o yht.*, toista *-* = 66 s. 10.-14. krs: 66 o. 15. krs: *9 o, 2 o yht.*, toista *-* = 60 s. 16.20. krs: 60 o. 21. krs: *9 o, lisää 1 s*, toista *-* = 66 s. 22.-26. krs: 66 o. 27. krs: *15 o, 2 o yht., 16 o*, toista *-*
vielä kerran = 64 s. 28.-30. krs: 64 o, Aloita kuonon kavennus. 1. krs: *6 o, 2 o yht.*, toista *-* = 56 s. Neulo 5 krs
kaventamatta. 7. krs: *5 o, 2 o yht.*, toista *-* = 48 s. Neulo 4 krs. 12. krs: *4 o, 2 o yht. *, toista *-* = 40 s. Neulo
3 krs. 16. krs: *3 o, 2 o yht.*, toista *-* = 32 s. Neulo 2 krs. 19. krs: *2 o, 2 o yht.*, toista *-* = 24 s. Neulo 1 krs. 21.
krs: *1 o, 2 o yht.*, toista *-* = 16 s. Kavenna nyt kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi.
Etukäpälät: Poimi merkkilangan molemmilta puolilta kolmelle puikolle 10 s ja 2 s aukon molemmilta reunoilta = 22
s ja poista apulanka. Neulo sileää neuletta 20 krs. Kavenna sitten jokaisen puikon lopussa 2 o yht. ja vedä lanka
viimeisten 6 s:n läpi. Neulo toinen käpälä samoin.
Takakäpälät: Poimi apulangan molemmilta puolilta kolmelle puikolle yht. 25 s ja poista apulanka. Neulo sileää neuletta 26 krs. Kavenna sitten jokaisen puikon lopussa 2 o yht. ja vedä lanka viimeisten 6 s:n läpi. Neulo toinen käpälä samoin.
Korvat: Luo 2-kertaisella valkoisella langalla 12 s. Neulo sileää neuletta tasona 23 krs. Kavenna sitten joka 2. krs
näin: tee krs:n alussa ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli) ja kavenna lopussa 2 o yht. Vedä lanka viimeisen s:n läpi. Neulo toinen korva samoin. Neulo korvan sisäpalat samalla tavalla mutta
1-kertaisella vaaleanpunaisella langalla. Ompele korvapalat yhteen np:t vastakkain.
Täyttäminen: Pujota aloituspään lanka valkoisten s:iden läpi ja poista luontikerroksen apulanka. Avaa aukkoa ja
täytä käpälät ja vartalo vanulla. Kiristä sitten aukko umpeen ja päättele lanka.
Häntä: Tee 4-kertaisesta valkoisesta langasta 4-5 cm pallotupsu ja sido se pupun hännäksi. Ompele korvat paikoilleen.
Kirjo silmät mustalla tai sinisellä langalla ja kuono vaaleanpunaisella. Ompele käpäliin 3 varvasta kahdella tikkipistolla.
Viimeistely Harjaa pupu pörröiseksi juuriharjalla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

