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OVAALIKUVIOINEN KOLMIOHUIVI
Malli ja kuvat Alize Handknitting Yarns
Koko Leveys 156 cm ja korkeus 60-65 cm.
Lanka Alize Angora Gold musta (60) 100 g ja Angora
Gold Simli Batik 100 g.
Puikot nro 3,5-4 tai käsialan mukaan.
Tiheys 22 s ja 36 krs = 10 cm.
Ainaoikeinneule Neulo kaikki krs:t oikein.
Ovaali Neulo ohjeen mukaan lyhennetyin kerroksin.
Neulo näin Luo mustalla langalla 3 s ja neulo ainaoikeinneuletta. 1.krs: neulo 2 o, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein), neulo 1
o. 2.-4.krs: neulo oikein ja lisää samalla kappaleen
oikeaan reunaan 1 s:n sisäpuolelle 1 s joka krs = 7 s.
5.krs: 3 o, 1 n, lisää 1 s, neulo 3 o. 6.krs: neulo koko
krs oikein. 7.krs: 3 o, 1 n, neulo oikein kunnes puikolla on jäljellä 3 s, lisää 1 s ja neulo 3 o. Toista 6.-7.
krs:ia raidoittaen kaavan mukaan. Kun huivin korkeus on 49 cm, ja olet viimeksi neulonut 2 krs mustalla sekä 2 krs kirjavalla langalla, tee ovaalikerros.
Neulo mustalla ensin 3 o, sitten *15 o, käännä
työ, neulo 14 o, käännä työ, neulo 13 o, käännä
työ, neulo 12 o, käännä työ jne. Kun olet viimeksi neulonut 5 o, neulo mustalla langalla oikein
seuraavan ovaalin kohtaan*, toista *-*. Toista
ovaaleja tällä krs:lla haluamissasi kohdissa ja
neulo sitten krs loppuun ja nurjan puolen krs oikein. Neulo sen jälkeen 2 krs kirjavalla langalla,
2 krs mustalla ja jatka kirjavalla langalla. Toista
ovaalikerros kaavion mittojen mukaisin välein.
Kun huivin leveys on 60-65 cm, korkeus on n. 77
cm ja olet tehnyt viimeksi ovaalikerroksen, jatka
raidoitusta ja kavenna samalla huivin vasemmassa reunassa 3 s:n sisäpuolella 1 s joka 2. krs.
Tee kavennus aina niin, että neulot 2 o yhteen.
Kun olet tehnyt raidoituksen valmiiksi ja työssä
on jäljellä 3 s, päätä s:t.
Viimeistely Höyrytä huivi hyvin varovasti
koskettamatta sitä raudalla.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Kaavion selitykset
Ovaalikrs musta
= 1 ovaalikerros mustalla langalla 		
		
sekä nurjan puolen krs
2 krs Musta 		
= 2 krs:ta mustalla langalla
2 krs Simli Batik
= 2 krs:ta Simli Batik -langalla
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