MINI-NEULETYYNYT
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 37x37 cm
Lanka 450 g petroolia (27), minttua (9) ja kaakaonruskeaa (5) Lankava Mini-ontelokudetta (80 %
kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 355
m).
Muuta 35 cm vetoketju
Puikot 5 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 12 s = 10 cm
Petrooli tyyny
Neulo tasona ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan.
Nosta aina kerroksen 1. s neulomatta puikolle ja
neulo viimeinen s nurin. Silmukkaluku on jaollinen
4:llä + 2 s (= 1 s molempiin reunoihin). Luo 46 s.
1. krs: 1 o, *2 o, 2 n*, toista *-* ja neulo viimeinen s 1 n. Kerroksen alussa on nyt 3 o ja lopussa 3 n. 2.-3. krs: Nosta 1. s neulomatta, *2 o, 2 n*, toista *-* ja neulo viimeinen s 1 n. Jatka ruutupiirroksen mukaan ja toista 1.-6. krs:ia
kunnes kappaleen korkeus on sama kuin sen leveys ja olet neulonut lopuksi 3. tai 6. kerroksen. Päätä sitten silmukat. Jätä loppuun n. 50 cm kudetta sivusauman ompelua varten. Poimi sitten aloitusreunasta 46 s ohuemmalle puikolle ja neulo 46 o työn nurjalta puolelta. Käänny ja neulo pintaneuleen silmukat päinvastoin 1. kerroksen silmukoille. Jätä loppuun 50 cm kudetta toisen sivun ompelua varten.
Minttu tyyny
Neulo tasona ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan. Silmukkaluku on jaollinen 2:llä + 2 s (= 1 s molempiin reunoihin).
Luo 48 s.
1. krs: 1 o, *1 n, 1 o*, toista *-* krs loppuun. Jatka ruutupiirroksen mukaan. Huom. nosta aina kerroksen 1. s neulomatta puikolle ja neulo viimeinen s nurin. Toista 1.-6. krs:ia kunnes kappaleen korkeus on sama, kuin sen leveys ja
olet neulonut lopuksi 3. tai 6. kerroksen. Päätä sitten silmukat oikein neuloen. Jätä loppuun n. 50 cm kudetta sivusauman ompelua varten. Poimi sitten aloitusreunasta 48 s ohuemmalle puikolle ja neulo 48 o työn oikealta puolelta. Käänny ja neulo helmineuleen silmukat päinvastoin 1. kerroksen silmukoille. Jätä loppuun 50 cm kudetta toisen
sivun ompelua varten.
Kaakao tyyny
Neulo suljettuna neuleena ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan. Silmukkaluku on jaollinen 4:llä. Luo 92 s. 1.-2. krs: *1
n, 3 o*, toista *-* krs loppuun. 3.-4. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*. 5.-6. krs: 2 o, *1 n, 3 o*, toista *-*. 7.-8. krs: Kuten 3.
krs. Toista 1.-8. krs:ia kunnes kappaleen korkeus on sama, kuin sen leveys ja olet neulonut lopuksi 6. kerroksen.
Päättele sitten s:t oikein neuloen. Jätä loppuun n. 50 cm kudetta ompelua varten.
Viimeistely Laita kappaleiden op:t vastakkain ja ompele sivut yhteen. Käännä päällinen ja ompele yläreunaan vetoketju käsin. Käännä kaakaonruskean kappaleen nurja puoli päälle ja ompele lopetusreunan vastakkaiset s:t yhteen. Päättele kude. Käännä päällinen ja ompele alareunaan vetoketju käsin.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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VIRKATTU MINIMOP-TYYNY
Malli Lankava, Marjukka Tyrväinen
Koko 37x37 cm
Lanka 500 g vaaleanpunaista (81) tai leijonankeltaista
(71) Lankava Minimop-lankaa (80 % kierrätyspuuvilla,
20 % polyesteri, 0,7 kg = n. 490 m).
Muuta 35 cm vetoketju
Virkkauskoukku 6 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 10,5 s ja 12 krs = 10 cm
Työohje Virkkaa päällinen suljetusti mutta käänny aina
kerroksen lopussa. Virkkaa aloitusketjuun löyhästi 93
kjs ja sulje se renkaaksi piilosilmukalla.
1. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen ketjusilmukkaan, sulje kerros virkkaamalla 1 ps 1. ks:aan ja käänny.
2. krs: 1 kjs+1 ks samaan s:aan, 1 ks jokaiseen s:aan, 1 ps 1. ks:aan ja käänny. Toista 2. krs:sta kunnes kappaleen
korkeus on sama kuin sen leveys. Tarkista aina välillä, että silmukkaluku pysyy samana.
Viimeistely Ompele alareunan vastakkaiset s:t yhteen. Ompele yläreunaan vetoketju.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

