DOMINO-RANTAKASSI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 32x36 cm.
Lanka n. 280 g farkunsinistä (22) ja n. 270 g valkaisematonta (2) Lankava Oy:n Mini-ontelokudetta (80 %
kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, n. 1 kg = n. 355 m).
Muuta Lankavan punaiset tekonahkaiset kassinkahvat
60 cm, kuteiden väriset ompelulangat, paksua luonnonvalkoista puuvillalankaa sankojen kiinnitykseen (esim.
18-säikeinen kalalanka) sekä silmä- ja ryijyneula.
Puikot pyöröpuikko nro 6 tai käsialan mukaan.
Virkkauskoukku nro 5.
Ainaoikeinneule neulo tasona kaikki krs:t oikein.
Tiheys n. 13,5 s ja 28 krs pesemätöntä ainaoikeinneuletta = 10 cm.
Työohje Kassissa on 8 farkunsinistä ja 8 valkoista dominopalaa. Palojen koko pienenee kassin yläreunaa
kohti. Ensin neulotaan pohjan 4 palaa isolta kerältä ja
pikkukeriltä ohjeen mukaan. Seuraavan kerroksen palat
neulotaan jokaiseen pohjapalaan jätetyltä kerältä. Näin
työhön jää mahdollisimman vähän pääteltävää. Juoksuta kude kierteettä puikolle. Tee napakkaa neuletta, niin
kassista tulee ryhdikäs.
Dominopala Ota farkunsininen kude ja luo neuloen 35
s näin: tee aloitussilmukka vasemman puikon alkuun,
*neulo oikealla puikolla 1 o ja siirrä silmukka vasemmalle puikolle*, toista *-* kunnes puikolla on 35 s.
1. krs (np): 34 o, 1 n. Merkitse keskimmäinen s.
2. krs (op): nosta 1. s oikein neulomatta (= vie puikko
s:an vasemmalta), neulo oikein kunnes merkin edessä
on 1 s, kavenna 3 o yht. (= nosta 2 s oikein neulomatta
eli vie puikko vasemmalta ensin 2. ja sitten 1. s:an, neulo 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli), neulo loput s:t oikein mutta viimeinen s nurin.
3. krs: nosta 1. s o neulomatta, neulo loput s:t oikein mutta viimeinen s nurin. Toista 2.-3. krs:ia kunnes jäljellä on
3 s. Kavenna ne op:lla 3 o yht., venytä viimeinen s ja pujota kerä tämän kärkisilmukan läpi. Älä kiristä tiukasti äläkä
katkaise kudetta, vaan punnitse tämä 1. pala (= n. 35 g). Pura sitten kerältä 1. palan jatkoksi saman verran kudetta
toista palaa varten, katkaise ja keri kude odottamaan. Tee tämän lisäksi vielä kaksi 70 g:n kerää 2. ja 3. palaa varten. Neulo 70 g:n kerältä toinen dominopala kuten edellinen.
Aloita sitten palojen yhdistäminen poimimalla s:oita kuteen avulla (katso piirros). Huom: poimi s:t aina kahden reunalenkin läpi, jotta rajakohdista tulee siistit. Ota toinen 70 g:n kerä ja aloita A-reunasta näin: työnnä koukku aloituskulmasta nurjalle, tuo kude läpi ja siirrä silmukka puikolle, poimi sitten puikolla vielä 16 s ja lopuksi koukulla 1 s (=
18 s), poimi tämän jälkeen koukulla B-reunan 1. s ja vedä A:n viimeinen s tämän yli (= kulmasilmukka), jatka poimimalla B-reunasta vielä 17 s = 35 s. Neulo dominopala ohjeen mukaan ja jätä kerä odottamaan. Ota iso kerä, poimi
C-reunasta 17 s, kulmasta 1 s ja D-reunasta 17 s (= 35 s), neulo pala ja jätä kude sekä viimeinen s puikolle odottamaan. Neljän palan pohja on nyt valmis.
Neulo sen jatkoksi neljä 33 s:n palaa näin: **Poimi puikolla olevan kärkis:n jatkoksi 32 s näin: jätä kärkisilmukan vierestä 1 s poimimatta (eli hyppää kärkisilmukkaa seuraavan reunasilmukan yli) ja poimi sitten sivusta 15 s,
koukun avulla 1 kulmasilmukka kahden palan rajakohdasta, puikolla viereisen palan sivusta ensin 15 s, hyppää
seuraavan reunasilmukan yli ja poimi lopuksi koukulla 1 s kärkisilmukkaa alemmasta kerroksesta (= vie koukku
kärkis:n alla olevasta s:sta työn np:lle, vedä kude läpi ja nosta puikolle) = 33 s.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Viimeistely Virkkaa yläreuna valkoisella.
1. krs: aloita laukun sivusta (kahden palan rajakohdasta), tee 1 kjs, 1 ks jokaiseen reunasilmukkaan ja 3 ks jokaiseen kärkisilmukkaan.
2. krs: 1 ps jokaisen silmukan takareunaan, sulje ps:lla.
Päättele kuteet nurjalle ja ompele niiden päät muutamin
pistoin neulokseen. Pese kassi 30-40 asteen kirjopesussa, jotta neulos kutistuu. Muotoile kuivumaan. Kiinnitä sangat tikkipistoin luonnonvalkoisella puuvillalangalla.
Hoito- ja pesuohje Pese kassi käsin 30 asteessa, älä
liota ja huuhtele huolellisesti. Purista ylimääräinen vesi
pois froteepyyhkeiden välissä, muotoile ja anna kuivua
ilmavassa paikassa.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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Neulo pala, katkaise kude ja vedä se löyhästi kärkisilmukan läpi**. Jatka näin: *Avaa vasemmalla olevan
pohjapalan kärkisilmukka, pujota kerä s:sta, nosta s puikolle, poimi vielä 32 s kuten ed. palassa (= 33 s) ja tee
pala tältä kerältä*. Toista *-* vielä 2 kertaa = 8 farkunsinistä palaa. Vaihda valkaisematon kude. Tee ensin kolme n. 65 g pikkukerää ja neulo 3 seuraavaa palaa niiltä.
*Avaa 1 kärkisilmukka, ota s puikolle, neulo se oikein ja
nosta sen jatkoksi vielä 32 s = 33 s. Neulo pala, pujota
kerä kärkisilmukan läpi ja jätä se odottamaan.* Avaa vasemmalla olevan palan kärkisilmukka, toista *-* vielä 3
kertaa ja jätä viimeisen palan kude ja s puikolle odottamaan. Neulo vielä neljä 31 s:n palaa eli jätä molempien
kärkisilmukoiden vieressä 1 s poimimatta = 31 s (kts. 33
s:n palan neulominen **-**) = 8 valkoista palaa.
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