HAPSUTUNIKA
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot S, M, L
Neuleen mitat rinnanympärys n. 84-92-98 cm, pituus n.
61-63-65 cm (+hapsut n. 30 cm)
Lanka 600-700-800 g omenanvihreää (10) Lankavan
Paula -punoskudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 210 m).
Puikot 60 cm pyöröpuikko nro 20
Pintaneule suljettuna 1.-3.krs: neulo oikein 4.krs:
neulo nurin. 5.krs: *1 o, lk*, toista *.*, 1 o 6.krs: *1 o,
pudota lk*, toista *-*, 1 o. Toista krs:ia 1.-6.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Sileä neule tasona neulo op:lla oikein, np:lla nurin.
Tiheys 6 s ja 6 krs = 10 cm avattua, höyrytettyä
neuletta.
Etu- ja takakappaleiden alaosa Luo apulangalla
45(49)53 s. Ota työhön punoskude, jätä sen alkuun n. 5
m kudetta ja neulo sileää neuletta suljettuna 2 krs. Neulo pintaneuletta 12 krs ja sitten sileää neuletta 6-7-7 krs.
Merkitse sitten etukappaletta varten krs:n alusta laskien
23-25-27 s ja jatka tasona.
Etukappale Kavenna kädenteitä varten 1. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s:n sisällä 1 s = tee krs:n alussa ylivetokavennus (= nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä
nostettu s neulotun yli) ja kavenna krs:n lopussa 2 o yhteen. Neulo 3 krs ja toista kädentien kavennukset = 1921-23 s. Kun kädentien korkeus on 11-11-13 krs, neulo
pääntie lyhennetyin kerroksin.
Np: 4-5-6 n, käänny, tee napakka lk, 4-5-6 o. Katkaise
kude. Tee kpl:n oikeaan reunaan samanlaiset lyhennetyt krs:t.
Op: 4-5-6 o, käänny, tee napakka lk, 4-5-6 n. Neulo vielä 1 krs oikein näin: neulo kunnes edessä on 1. lk ja
neulo lk ja sitä seuraava silmukka 2 o yht., neulo kunnes 2. lk:n edessä on 1 s ja tee ylivetokavennus, neulo sitten
krs loppuun. Katkaise kude ja jätä s:t odottamaan.
Takakappale Neulo kuten edessä, mutta kun kädentien korkeus on 11-11-13 krs, siirrä etukpl:n s:t samalle puikolle
ja päätä kaikki pääntien s:t kerralla. Yhdistä etukpl:n viimeinen s takapääntien toiseen kulmaan.
Viimeistely Nosta alareunan s:t puikolle, pura apulanka ja päätä s:t löyhästi. Päätä kuteen päät nurjalle ja kiinnitä ne vielä muutamalla pistolla neulokseen. Leikkaa kuteesta 65 cm:n pituisia pätkiä. Kiinnitä helman jokaiseen silmukkaan 1 hapsulanka surmansilmukalla näin: taita kude keskeltä kahtia, vie koukku op:lta helmasilmukan läpi, ota
hapsun pohjukka koukulle ja vedä se s:n läpi. Vedä lopuksi hapsun päät pohjukan läpi. Tasoita hapsut samanmittaisiksi ja tee niiden päihin tiukat solmut.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

