PYYHEKUKKA
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko kukan halkaisija n. 9 cm
Lanka 100 g sateenkaari-väristä (1774) Alize Bahar Batik -lankaa (100 % CO, 50 g = n. 70 m).
Muuta 30x50 cm froteepyyhe, 1 nappi, 12 cm ripustusnauhaa ja ompelulankaa.
Puikot 2,5 tai 3 mm käsialan mukaan.
Sileä neule: Neulo tasona eli op:lla oikein ja np:lla nurin.
Työohje Keri langan sävyt omille pikkukerilleen ja valitse 1 sävy kukan reunukseen ja 1 terälehtiin. Luo reunusvärillä 80 s.
1. krs (np): Neulo oikein.
2. krs: 1 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä neulomaton s neulotun yli), tee toinen
yvk, *5 o, 2 o yht., 2 o yht, tee taas 2 yvk:ta*, toista *-*
vielä 4 kertaa, 5 o, 2 o yht., 2 o yht, 1 o = 56 s. Katkaise
lanka ja jatka terälehtien värillä työn oikealta puolelta.
3. krs (op): 5 o, *tee langankierto (lk), 2 o yht., 7 o*,
toista *-* vielä 4 kertaa, lk, 2 o yht., 4 o.
4.-11. krs: Neulo 8 krs sileää neuletta.
12. krs (np): 5 n, *pudota seuraava s puikolta, *8 n, pudota 1 s*, toista *-* vielä 4 kertaa, 5 n. Pura pudotetut
s:t työn alareunaan asti. Poimuta terälehdet seuraavalla krs:lla.
13. krs: 3 o, yvk, *neulo 1 o purkulankojen alta (= vie
puikko työn edestä alimman langan alta työn taakse,
ota lanka puikolle, vedä op:lle ja kiristä), 2 o yht., 4 o, yvk*, toista *-* vielä 4 kertaa, neulo 1 o purkulankojen alta, 2
o yht., 3 o.
14. krs: Neulo nurin.
15. krs: Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. Katkaise lanka ja jätä s:t odottamaan.
Viimeistely Pujota lanka s:oiden läpi ja kiristä aukko sopivasti. Ompele kaitaleen reunat yhteen op:lta vuoropistoin
1 s:n päässä reunasta (sauma tulee 6. terälehden keskelle). Päättele langanpäät. Kastele kukka ja pyyhe, muotoile kukka kuivumaan tasolle. Taita ripustusnauha kahtia ja ompele yhteen 1 cm:n päästä alareunasta. Ompele lenkki pyyhkeen yläreunaan. Neulaa ja ompele kukka yläreunaan niin että nauhan päät jäävät ylimmän terälehden alle.
Ompele nappi kukan keskelle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

