LANKASÄILYTIN
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 30x39 cm
Lanka 1 kg harmaata (47) tai mustaa (1) Lankava Oy:n
Ministeri-ontelokudetta (100 % polyesteri, n. 1 kg = n.
360 m).
Muuta 28 cm pyöreä, Lankavan musta Stafil-laukunpohja, 30 cm metallirengas, 80 cm Lankavan kirkasta
muoviletkua (halk. 3/5,4 mm, 50 m/rulla), isoreikäinen
nappi 45 mm, harmaata tai mustaa ompelulankaa, grillivarrastikku, silmä- ja ryijyneula.
Puikot 80 cm pyöröpuikko nro 6 tai käsialan mukaan.
Sileä neule neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.
Sileä nurja neule neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t
nurin.
Tiheys n. 11 s ja 18 krs pystysuunnassa avattua neuletta = 10 cm.
Työohje Laita kartio kyljelleen sopivan kokoiseen laatikkoon, jotta kude juoksee kierteettä. Kun juoksutat kuteen kierteettä myös puikolle, neuloksesta tulee tasaista. Tee napakkaa neuletta, jotta säilyttimestä tulee
ryhdikäs tai vaihda ohuempi puikko. Sulata kuteenpäät
liekillä, jotta ne eivät purkaannu. Leikkaa ensin 3 m kudetta odottamaan pohjan ompelua. Luo sitten 106 s ja
laita merkki s:oiden puoliväliin (53+53 s). Aloita mallineuleet suljettuna neuleena.
1.-2. krs: Neulo nurin.
3.-5. krs: Neulo oikein.
6. krs: 1 o, tee ylivetokavennus (= yvk: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä neulomaton s neulotun yli), neulo oikein
kunnes merkin edessä on 3 s, neulo 2 o yht., 2 o, tee yvk, neulo oikein kunnes 3 s neulomatta ja neulo 2 o yht., 1 o.
7.-8. krs: Neulo nurin.
9.-12.krs: Neulo oikein. Toista 1.-12. krs:t vielä 2 kertaa, jätä s:t odottamaan ja kiinnitä pohja. Pujota kude ryijyneulaan. Laske pohjareikien määrä = 53 (s-luku 106:2 eli yhtä reikää vastaa 2 luotua silmukkaa). Yhdistä pohja ja luomiskerroksen lenkit yliluotellen näin: *vie neula pohjareiän läpi op:lta np:lle ja sitten kahdesta lenkistä eli ensin 2. ja
sitten 1. lenkin läpi np:lta op:lle päin (kuva 1) ja kiristä ommel*, toista *-* krs loppuun. Pujota kuteenpäät nurjalle ja
jatka neulomista. Toista ensin 1.-12. krs:t 2 kertaa = 86 s. Kavennukset ovat nyt valmiit. Neulo tämän jälkeen 7.-12.
krs:t. Työssä on nyt 11 sileän neuleen raitaa. Neulo vielä 7.-9. krs:t ja tee seuraavalla krs:lla napinläpi.
10. krs: Neulo 42 o, päätä 3 s napakasti oikein neuloen ja neulo loput s:t o.
11. krs: Neulo krs oikein ja luo pääteltyjen s:oiden tilalle 3 uutta silmukkaa napakasti silmuillen.
12. krs: Neulo krs oikein mutta uudet s:t kiertäen eli takareunoistaan oikein. Napinläpi on valmis. Toista 7.-12. krs:t
vielä kerran ja laita merkki 11. krs:n viimeisen s:n keskelle viimeistelyä varten (= sileän neuleen 3. krs). Neulo vielä
3 krs oikein, päätä s:t oikein neuloen ja jätä loppuun 3,5 m kudetta silmukointia varten. Yläreunassa on nyt 7 krs sileää neuletta.
Viimeistely Leikkaa yläreunan pituinen letku (n. 77 cm). Liitä letku renkaaksi näin: katkaise grillitikusta 2,5 cm:n
pala ja työnnä molemmat letkunpäät tikkuun. Pujota yläreunan kude ryijyneulaan. Neuleen yläreuna on rullautunut itsestään käänteeksi työn op:lle. Laita rengas käänteen alle, jätä liitoskohta päärmeen loppupäähän ja silmukoi
päärme oikealta vasemmalle näin: vie neula ensin np:lta päättelyä edeltävän krs:n 1. s:n läpi kohti reunaa (kuva 2),
sitten op:n merkistä alkaen, molempien silmukkareunojen alta (kuva 3) ja lopuksi takaisin np:n 1. s:sta kohti pohjaa*, toista *-* krs loppuun ja kiristä silmukointi pisto pistolta.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Kun silmukoimatta on 6 cm, tarkista letkun pituus ja lyhennä tarvittaessa. Varmista letkun liitos ompelulangalla
muutamin pistoin (kuva 4). Päätä kuteet nurjalle ja varmista päättelyt muutamin pistoin ompelulangalla. Pujota 15
cm kudepätkä napin reikiin ja ompele napin alapuolelle kuteenpäistä 1 cm:n kanta. Ompele nappi kannastaan säilyttimen np:lle. Aseta lopuksi metallirengas säilyttimen pohjalle.
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