HARMAA RAITAPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko XS-S-M-L-XL
Vaatteen mitat vartalon ympärys 80-88-96-104-112 cm,
puseron pituus 56-58-60-62-64 cm, hihan sisäpituus
9-9-10-10-11 cm.
Lanka harmaata (9092) 150-200-250-300-350 g, tummanharmaata (9091) 60-80-100-120-140 g ja viininpunaista (9020) 35-35-40-40-40 g Lankavan Esito-virkkuulanka (100 % puuvilla, 200 g = 675 m).
Puikot pyöröpuikot nro 3 ja 4,5
Ainaoikeinneule tasona neulo op ja np oikein.
Ainaoikeinneule suljettuna 1. krs: oikein.
2. krs: nurin. Toista 1.-2. krs:ia.
Sileä neule Neulo op:lla oikein ja np:lla nurin. Neulo
*2 krs 2-kertaisella harmaalla langalla puikoilla 4,5 ja 2
krs 1-kertaisella tummanharmaalla langalla puikoilla 3*,
toista *-*.
Tiheys 22 s ja 29 krs = 10 cm pestystä tilkusta
mitattuna.
Takakappale Luo 2-kertaisella tummanharmaalla langalla ohuemmille puikoille 83-91-98-106-114 s. Neulo
ainaoikeinneuletta 6 krs.
7. krs: 2-5-4-8-2 o, *lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen o), 10 o*, toista *-* krs loppuun (=
92-100-108-116-126 s). Katkaise toinen lanka ja neulo sileää neuletta raidoittaen 5-7-11-11-15 krs. Kavenna seuraavalla krs:lla (= t.harmaan raidan np:n krs) työn
molemmissa reunoissa kahden s:n päässä reunasta 2
n yht. Toista kavennukset vielä 4 kertaa joka 12. krs =
82-90-98-106-116 s. Neulo 14-12-12-12-12 krs ja aloita lisäykset sivuilla: lisää molemmissa reunoissa 2 s:n
sisällä joka 8. krs 4x 1 s = 90-98-106-114-124 s. Kun
raitaneuleen korkeus on 104-108-110-112-114 krs, aloita kädentien kavennukset.
Kavenna molemmissa reunoissa joka 2. krs XS: 1x 3 s, 1x 2 s, *1x 1 s, 1x 0 s*, toista *-* vielä 3 kertaa = 72 s.
S: 1x 3 s, 2x 2 s, 4x 1 s = 76 s,
M: 1x 5 s, 1x 4 s, 2x 1 s, *1x 0 s, 1x 1 s*, toista *-* vielä kerran = 80 s,
L: 2x 5 s, 3x 1 s, *1x 0 s, 1x 1 s*, toista *-* vielä kerran = 84 s,
XL: 1x 6 s, 1x 5 s, 1x 2 s, 2x 1 s, *1x 0 s, 1x 1 s*, toista *-* vielä 2 kertaa = 88 s. Kun kädentien korkeus on 42-44-4850-54 krs, päätä keskimmäiset 24-28-28-32-32 s pääntietä varten ja neulo toinen puoli ensin. Päätä vielä pääntien
reunassa joka 2. krs 1x 7 s, 1x 3 s ja 1x 1s. Kun kädentien korkeus on 52-54-56-60-62 krs, päätä olan 13-13-15-15-17
s kahdessa erässä. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
Etukappale Neulo kuten takakappale. Kun kädentien korkeus on 22-24-28-26-28 krs, päätä keskimmäiset 8-12-12-1616 s pääntietä varten ja neulo toinen puoli ensin. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs 3x 3 s, 1x 2 s ja 8x 1. Viistota olka kuten takakappaleella ja neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Hiha Luo 2-kertaisella punaisella langalla ohuemmille
puikoille 51-59-59-59-67 s.
1.-4. krs: oikein.
5. krs: nurin.
6. krs: 3 o, *lk, 2 o yht., 2 o*, toista *-* krs loppuun.
7. krs: n.
8.-10. krs: o.
11. krs: 2-7-5-1-2 o, *lisää 1 s, neulo 3-4-3-3-4 o*, toista *-* krs loppuun ja lisää L -koossa loppuun vielä 1 s =
68-72-76-80-84 s. Katkaise punainen lanka ja neulo sileää neuletta 16-18-20-20-24 krs.
Kavenna sitten pyöriötä varten työn molemmissa reunoissa joka 2. krs, XS: 1x 4 s, 2x 2 s, *1x 1 s, 1x 0 s*,
toista *-* vielä 4 kertaa ja 10x 1 s.
S: 1x 3 s, 3x 2 s, *2x 1 s, 1x 0 s*, toista *-* vielä 3 kertaa ja 8x 1 s.
M: 1x 4 s, 1x 3 s, 2x 2 s, *1x 0 s, 1x 1 s*, toista *-* vielä 7 kertaa, *1x 2 s, 1x 1 s*, toista *-* vielä kerran ja 1x
2 s.
L: 1x 4 s, 1x 3 s, 2x 2 s, *1x 1 s, 1x 0 s*, toista *-* vielä
6 kertaa, 1x 2 s ja 8x 1 s. Neulo lopuilla 22-22-22-24-24
s:lla vielä t. harmaa raita ja päätä s:t.
XL: 1x 4 s, 2x 3 s, 1x 2 s, *1x 1 s, 1x 0 s*, toista *-* vielä 8 kertaa, 1x 2 s, 5x 1 s ja 1x 2 s. Neulo lopuilla 24
s:lla t. harmaa raita ja päättele s:t. Neulo toinen hiha samoin.
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Viimeistely Ompele sivu- ja olkasaumat. Ompele sivu- ja olkasaumat. Kastele kappaleet ja kuivaa tasolla. Poimi
pääntien reunasta virkkauskoukulla ja harmaalla langalla s:t ohuemmalle puikolle. Aloita niskan keskeltä. Katkaise
harmaa lanka ja neulo pääntien reunus 2-kertaisella viininpunaisella langalla. Neulo ainaoikeinneuletta suljettuna 6
krs.
7. krs: Neulo oikein ja kavenna tarvittaessa tasavälein, jotta pääntien silmukkamääräksi tulee 8 :llä jaollinen luku.
8. krs: oikein.
9. krs: *2 o, lk, 2 o yht*, toista *-* krs loppuun.
10. krs: 1 o, tee ylivetokavennus ed. krs:n viimeisen s:n kanssa. Neulo *2 o, 2 o yht*, toista *-* krs loppuun.
11.-14. krs: toista 1.-2. krs:ia. Päätä s:t. Ompele hihojen saumat. Neulaa pyöriön suoralle osuudelle olkasaumaa
kohti suuntautuvat vastalaskokset siten, että laskosten väliin jää 4 s. Ompele ensin laskokset aivan pyöriön yläreunasta ja kiinnitä sitten hihat miehustaan. Päättele langanpäät. Pujota satiininauhat pääntielle ja hihansuihin. Leikkaa nauhat sopivan mittaisiksi, taita nauhojen päistä 1 cm, silitä taitteiden alle pala pikapaltetta ja ompele sitten
nauhojen päät muutamalla pistolla päällekkäin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

