PIENI DOMINOKORI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko n. 24x11 cm (korkeus keskeltä n. 11 cm, yläreunan leveys n. 11 cm).
Lanka 250 g luonnonvalkoista (4) ja 40 g vihreää (64)
Lankava Oy:n Ministeri-ontelokudetta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 360 m).
Muuta 22 cm verhovaijeria ja 2 silmuruuvia (esim. markettien verhotarvikkeet), sivuleikkuri vaijerin katkaisuun,
27 kpl vihreitä tai valkoisia akryylihelmiä halk 10 mm,
reikä 4,5 mm (esim. Sinelli), kuteiden väriset ompelulangat, silmä- ja ryijyneula.
Puikot 50-60 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 6 tai
käsialan mukaan.
Virkkauskoukku nro 5-6.
Ainaoikeinneule neulo tasona kaikki krs:t oikein.
Tiheys 12 s ja 12 krs = 10 cm
Työohje Korissa on 8 dominopalaa. Ensin neulotaan
pohjan 4 palaa kartiolta ja pikkukeriltä ohjeen mukaan.
Seuraavan kerroksen palat neulotaan jokaiseen pohjapalaan jätetyltä kerältä tai kartiolta. Näin työhön jää
mahdollisimman vähän pääteltävää. Juoksuta kude
kierteettä puikolle. Sulata kuteen päät liekillä, jotta ne
eivät purkaannu. Tee napakkaa neuletta, niin korista tulee ryhdikäs.
Dominopala Ota luonnonvalkoinen kude ja pyöröpuikko. Luo neuloen 25 s näin: tee aloitussilmukka vasemman
puikon alkuun, *neulo oikealla puikolla 1 o ja siirrä silmukka vasemmalle puikolle*, toista *-* kunnes puikolla on 25 s.
1. krs (np): 24 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 kartio tämän kärkisilmukan läpi. Älä kiristä tiukasti äläkä
katkaise kudetta, vaan punnitse tämä 1. pala (= n. 30 g).
Pura sitten kartiolta 1. palan jatkoksi saman verran kudetta toista palaa varten, katkaise ja keri kude odottamaan.
Tee tämän lisäksi vielä kaksi 60 g:n kerää pohjan 2. ja 3. palaa varten. Neulo 60 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 60 g:n kerä ja aloita A-reunasta näin: työnnä koukku aloituskulmasta nurjalle, tuo kude läpi ja siirrä silmukka puikolle, poimi sitten puikolla vielä 11 s ja lopuksi koukulla 1 s =
13 s, poimi tämän jälkeen koukulla B-reunan 1. s ja vedä A:n viimeinen s tämän yli (= kulmasilmukka), jatka poimimalla B-reunasta vielä 12 (= 25 s). Neulo dominopala ohjeen mukaan ja jätä kerä odottamaan. Ota kartio ja poimi
C-reunasta 12 s, kulmasta 1 s ja D-reunasta 12 s (= 25 s), neulo pala ja jätä kude sekä viimeinen s puikolle odottamaan.
Neljän palan pohja on nyt valmis. Neulo sen jatkoksi 4 palaa näin: poimi puikolla olevan kärkis:n jatkoksi palan vasemmasta sivusta 11 s, sitten koukun avulla 1 kulmasilmukka kahden palan rajakohdasta, puikolla viereisen palan
sivusta 11 s ja lopuksi vielä koukulla 1 s kärkisilmukkaa alemmasta kerroksesta (= vie koukku kärkis:n alla olevasta
s:sta työn np:lle, vedä kude läpi ja nosta puikolle) = 25 s. Neulo pala, katkaise kude ja vedä se kärkisilmukan läpi.
*Avaa vasemmalla olevan pohjapalan kärkisilmukka, pujota kerä s:sta ja nosta s puikolle, poimi vielä 24 s ja tee pala tältä kerältä*. Toista *-* vielä 2 kertaa = 8 palaa.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Ota vihreä kude ja neulo korin suu suljettuna neuleena sukkapuikoilla. Avaa ja nosta kaikki 4 kärkisilmukkaa
puikoille ja jatka näin: *neulo kärkisilmukka o, poimi sen
jatkoksi 11 s palan vasemmasta sivusta, 1 kulmasilmukka, viereisen palan sivusta 11 s ja neulo lopuksi kärkisilmukka o*, toista *-* vielä kerran = 50 s.
1. krs: neulo nurin. Merkitse molempien alakulmien kulmasilmukat (= kahden palan rajakohta).
2. krs: neulo oikein ja tee 3 o yht. -kavennukset molemmissa alakulmissa. Toista 1.-2. krs:t vielä kerran, neulo lopuksi 1 krs nurin ja päätä s:t. Ompele sivusaumat
eli dominopalojen sivut yhteen pyöröneuleesta alaspäin:
tee vuoropistoja reunas:oiden ulkoreunoista ja kiristä
pisto pistolta. Päättele kuteet nurjalle ja ompele niiden
päät muutamin pistoin neulokseen.
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Sanka Katkaise vaijerista 22 cm ja kiinnitä silmuruuvi
toiseen päähän. Pujota vaijeriin 27 helmeä, jolloin vaijerin päätä jää näkyviin 1 cm. Ota tästä päästä kiinni (sor2. pala
4. pala
min, tai käytä apuna pieniä pihtejä) ja ruuvaa toinen
silmuruuvi paikalleen. Ompele sanka korin sisäpuolelle ensin silmuista pyöröneuleen alareunaan. Tee sitten
salpa silmun yläpuolelle. Kiinnitä sankaa helmien välistä muutamin pistoin neuleen yläreunaan asti, jotta sanka pysyy pystyssä. Kiinnitä toinen pää samoin, mutta tee salvasta niin korkea, että helmet asettuvat sankaan tiiviisti.
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