HIHATON NEULEPUSERO
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko S, M, L, XL
Neuleen mitat puseron ympärys 98-106-114-122 cm,
pituus 53-55-57-59 cm
Lanka 250-300-350-400 g sinistä (4) Lankavan Himalaya Denim -lankaa (100 % puuvilla, 50 g = n. 140 m).
Puikot 50 cm pyöröpuikko nro 2,5 ja 60-80 cm pyöröpuikko nro 3,5 tai käsialan mukaan.
Ainaoikeinneule tasona neulo tasona kaikki krs:t oikein. Neulo suljettuna vuoroin 1 krs nurin, 1 krs oikein.
Sileä neule neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin.
Tiheys 23 s ja 32 krs = 10 cm.
Takakappale Luo ohuemmalle pyöröpuikoille 97-106112-121 s ja neulo ainaoikeinneuletta tasona 9 krs.
Vaihda paksumpi puikko ja aloita sileä neule tasona
näin: 7-8-4-7 o, *lisää 1 s (= neulo s:oiden välinen lanka kiertäen oikein), 6-7-6-6 o*, toista *-* krs loppuun =
112-120-130-140 s. Kun kappaleen korkeus on 27-28–
29-30 cm, aloita kädentie. Päätä molemmissa reunoissa joka 2. krs 2-2-2-3x 3-4-4-4 s, 1-1-3-3x 2 s, 3-3-2-1x
1 s = 90-94-98-102 s. Neulo vielä 4-4-5-5 cm ja aloita lisäykset. Lisää molemmissa reunoissa 2 s:n sisällä 16x
1 s joka 2. krs = 122-126–130-134 s. Huom. jos haluat
ulkonäöltään symmetriset lisäykset, kierrä s:oiden välinen lanka eri suuntiin oikeassa ja vasemmassa reunassa. Kun kädentien korkeus on n. 17-18-19-20 cm, laita
merkki kpl:n keskelle viimeksi neulottuun krs:een ja aloita olan viistotus. Päätä olan puolelta molemmissa reunoissa joka 2. krs S-M: 6-5x 1 s, 6x 2 s, 3x 4 s, 0-1x 3
s. L-XL: *1x 2 s, 1x 1 s*, toista *-* vielä 1-2 kertaa, 7x 2
s, 3-2x 4 s, 0-1x 3 s. Kun olet neulonut olkaa 18-18-14-14 krs, aloita pääntie. Merkitse keskimmäiset 32 s, jätä ne odottamaan ja neulo
toinen puoli ensin. 1. krs (op): neulo 1. merkkiin asti, käänny. Päätä
pääntien puolelta joka 2. krs 1x 6-6-7-7 s, 2x 3 s, 1x 2 s, 1-1-2-2x 1
s. Neulo toinen puoli peilikuvaksi ja aloita neulominen np:lta.
Etukappale: Neulo kuten takana. Kun kpl:n korkeus on 3 cm, lisää
molemmissa reunoissa 2 s:n sisällä 1 s. Toista lisäykset 10-10-1112 cm:n välein vielä 2 kertaa = 118-126-136-146 s. Tee kädentien
kavennukset kuten takana = 96-100–104-108 s. Tee kädentien lisäykset kuten takana = 96-100-104-108 s. Viistoa olka kuten takana.
Kun olet neulonut olkaa 10-10-6-6 krs, aloita pääntie. Jätä keskimmäiset 30 s odottamaan. Päätä pääntien puolelta joka 2. krs 1x 6-67-7 s, 2x 4 s, 1x 2 s, 3-3-4-4x 1 s. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.
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Viimeistely Ompele olka- ja sivusaumat ohennetulla langalla. Nosta pääntien avoimet s:t ohuemmalle puikolle.
Aloita neulominen takapääntien keskeltä: neulo 16 o, poimi päättelyreunasta s:t langan avulla (= työnnä puikko läpi, ota lanka puikolle ja vedä se op:lle), neulo etupääntien 30 s oikein, poimi s:t toiselta puolelta ja neulo lopuksi 16
o. Neulo sitten ainaoikeinneuletta suljettuna 5 krs alkaen nurjalla krs:lla ja kavenna 1. krs:lla joka 5. ja 6. s nurin yhteen (tai käsialan ja nostettujen s:oiden määrän mukaan). Päätä s:t. Poimi kädentieltä langalla 1 s jokaisesta kainalon silmukasta ja kerrosten reunoista n. 2 s/ 3 krs. Neulo ainaoikeinneuletta 5 krs ja päätä s:t löyhästi. Päättele langat ja höyrytä valmis neule kevyesti nurjalta.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

