LENKKIMOHAIRPONCHO
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko S/M-L
Vaatteen mitat lev. n. 60 cm, pituus n. 78 cm,
päätie n. 32 cm
Lanka 240-340 g harmaata (319) Lankavan Esito-lenkkimohairia (70 % mohair, 26 % villa, 4 %
polyamidi, 240 g = n. 528 m).
Puikot 80 cm pyöröpuikko ja yksi sukkapuikko
nro 8.
Tiheys 9 s ja 17 krs = 10 cm
Helmineule Neulo kokoajan *1 o, 1 n*, toista *-*
ja neulo viimeinen s oikein. Silmukkaluku pariton.
Työohje Luo apulangalla 55-63 s. Neulo helmineuletta 65 cm ja jätä lanka kappaleen oikeaan
reunaan. Poista sitten apulanka ja siirrä aloitusreunan s:t puikolla olevien jatkoksi = 110-126 s.
Keskellä työtä on nyt pääntien aukko. Jatka helmineuletta odottamaan jätetyllä langalla ja vahvista pääntien alareuna näin: neulo kunnes
pääntien oikealla puolella on jäljellä 3 s ja siirrä
ne apupuikolle työn eteen, pääntien vasemmalla
puolella olevien silmukoiden päälle. Neulo sitten
päällekkäin asetetut 3 silmukkaa pareittain 2 o
yhteen ja jatka helmineuletta krs loppuun = 107123 s. Neulo helmineuletta kaikilla silmukoilla,
kunnes kappaleen korkeus on kaksin kerroin taitettuna 70-80 cm, päätä s:t. Päättele langat.
Hoito- ja pesuohje Käsinpesu, huolellinen huuhtelu ilman huuhteluainetta. Kuivaus tasaisella ilmavalla alustalla.

SININEN LENKKIMOHAIRPONCHO
Malli Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Koko S/M-L
Vaatteen mitat lev. n. 60 cm, pituus n. 78 cm, päätie n. 32 cm
Lanka 130 g taivaansinistä (760) ja 120 g sinistä (317) Esito-lenkkimohairia (70 % mohair, 26 % villa, 4 % polyamidi, 240 g = n. 480 m).
Puikot 80 cm pyöröpuikko ja yksi sukkapuikko nro 8.
Tiheys 9 s ja 17 krs = 10 cm
Helmineule: Neulo kokoajan *1 o, 1 n*, toista *-* ja neulo viimeinen s oikein. Silmukkaluku pariton.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Työohje Luo apulangalla 55-63 s. Neulo taivaansinisellä lenkkimohairilla helmineuletta 65 cm ja
katkaise lanka. Poista sitten apulanka ja siirrä
aloitusreunan s:t puikolla olevien jatkoksi = 110126 s. Keskellä työtä on nyt pääntien aukko. Jatka helmineuletta sinisellä langalla ja vahvista
pääntien alareuna näin: neulo kunnes pääntien
oikealla puolella on jäljellä 3 s ja siirrä ne apupuikolle työn eteen ja pääntien vasemmalla puolella
olevien silmukoiden päälle. Neulo sitten päällekkäin asetetut 3 silmukkaa pareittain 2 o yhteen
ja jatka helmineuletta krs loppuun = 107-123
s. Neulo vielä toinen krs sinisellä ja raidoita sitten 10 cm näin: 2 krs taivaansininen, 2 krs sininen. Neulo tämän jälkeen 10 cm vuorokerroksin
taivaansinisellä ja sinisellä (= 1 krs taivaansininen ja 1 krs sininen). Raidoita sitten 10 cm näin:
2 krs taivaansininen, 1 krs sininen. Neulo lopuksi sinisellä kunnes kappaleen korkeus on kaksin
kerroin taitettuna 70-80 cm ja päätä s:t. Päättele langat.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

