HUPPUKAULURI
Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 1 koko (S/M)
Lanka Lankavan Alize Cashmira -lankaa (100 % WO,
100 g = n. 300 m) 140 g keltaista (14).
Puikot 50 tai 60 cm pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 4,5
tai käsialan mukaan.
Pintaneule neulo suljettuna neuleena ja tasona ruutupiirroksen mukaan.
Tiheys 22,5 s ja 29 krs = 10 cm.
Työohje Luo 220 s, sulje pyöröneuleeksi ja neulo 1 krs
nurin, 1 krs oikein. Neulo pintaneuletta ruutupiirroksen
mukaan 2 krs. Merkitse sitten krs:n alusta laskien 48 s
= vasen olka, 62 s = etukpl, 48 s = oikea olka ja 62 s =
takakpl. Merkitse lisäksi kummaltakin olalta (48 s) reunimmaiset 3 s molemmista reunoista (= 4 kpl pintaneuleen 3 s:n pystyraitoja). Kavenna näiden merkkien molemmin puolin 2 n yht. ja neulo välikerroksilla merkkien
viereiset s:t nurin. Kavenna olan puolella joka 4. krs 6
kertaa ja sitten joka 2. krs 9 kertaa ja samaan aikaan
etu- ja takakpl:iden puolella joka 2. krs 20 kertaa = 80
s. Huom. merkitse muistiin neulotut kavennukset ja välikerrokset, että pysyt oikeassa kavennusrytmissä. Kun
kavennukset ovat valmiit, neulo 1 välikerros. Jatka pintaneuletta ja aloita lisäykset vain takakpl:n puolella.
1. krs: lisää merkkien sisällä 1 s neulomalla s:oiden välinen lanka mallineuleen mukaisesti joko kiertäen oikein
tai kiertäen nurin. Toista nämä lisäykset joka 2. krs vielä 9 kertaa = 100 s. Kun lisäykset ovat valmiit ja olet viimeksi neulonut pintaneuleen 2. krs:n, merkitse etukpl:n
keskimmäiset 18 s.
1. krs: neulo merkityt s:t oikein ja muilla s:oilla
pintaneuletta.
2. krs: neulo merkityt s:t nurin ja muilla s:oilla
pintaneuletta.
3. krs: päätä merkityt s:t löyhästi ja neulo krs loppuun = 82 s. Jatka sitten tasona krs:n vaihtumiskohdasta. Neulo
ensin pintaneuletta puikko loppuun mutta viimeinen s oikein, käänny.
1. krs (np): nosta 1. s neulomatta, neulo muilla s:oilla pintaneuletta mutta krs:n viimeinen s o. Huom: pintaneuleessa siirrytään nyt ruutupiirroksen seuraavalle kerrokselle krs-merkin kohdalla eikä puikon lopussa. Nosta jatkossa aina krs:n 1. s neulomatta, neulo krs:n viimeinen s oikein ja aloita kavennukset. Kavenna molemmissa reunoissa 5
s:n sisällä (= 3 s:n pystyraitojen sisällä) 5x 2 n yht. joka 2. krs = 72 s. Neulo kaventamatta n. 8 cm. Lisää sitten molemmissa reunoissa 5 s:n sisällä 5x 1 s joka 2. krs = 82 s. Kun lisäykset ovat valmiit ja olet viimeksi neulonut op:n
krs:n, luo puikon loppuun 23 s ja jatka suljettuna neuleena = 105 s. Neulo lisätyt s:t seuraavalla krs:lla nurin ja jatka sitten kaikilla s:oilla pintaneuletta. Kun kupuosan korkeus on lisätyistä s:oista mitattuna 8,5 cm, merkitse päälaen kavennuskohdat = 3 s:n pystyraidat eli krs:n alusta laskien 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19. ja 23. raita. Kavenna sitten
näiden merkkien molemmin puolin 5x 2 n yht. joka 2. krs. Vaihda sukkapuikot kun pyöröpuikko käy liian pitkäksi.
Neulo lopuksi päälaki näin:
1. krs: *1 o, 1 n, 1 o, 2 n yht. (nurjassa silmukkavaossa)*, toista *-* krs loppuun.
2. krs
2. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*.
1. krs
3. krs: kavenna kaikilla s:oilla 2 s kiertäen eli takareunoistaan o yht.
5 s toistuu
Pujota lanka s:oiden läpi ja kiristä aukko. Päättele langat ja höyrytä valmis neule.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

