KIMALLE-TYYNY
(Irtopäällinen)

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 40x15 cm
Tarvikkeet 750 g Lankavan Kimalle-ontelokudetta (80
% kierrätyspuuvillaa, 20 % muita kuituja, n. 1 kg = n.
220 m), apulankaa luomiskrs:sta varten, ompelulankaa, sisätyynyyn 100x50 cm kangasta ja 600 g vanua
tai vaihtoehtoisesti valmis, napakaksi täytetty pyöreä sisätyyny.
Puikot pyöröpuikko nro 12.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
1x1-joustinneule suljettuna *neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Patenttineule suljettuna
aloituskrs: *lk, nosta 1 s n neulomatta (= vie puikko
s:an oikealta), 1 n*, toista*-*.
1.krs: *neulo lk ja ed. krs:lla neulomatta nostettu s o yhteen, lk, nosta 1 s n neulomatta*, toista *-*. 2.krs: *lk,
nosta 1 s n neulomatta, neulo lk ja ed. krs:lla neulomatta nostettu s n yhteen*. Toista krs:ia 1.-2. Huom. ota
langankierto (lk) puikon takaa.
Tiheys n. 6,5 s ja 16 krs = 10 cm leveyssuunnassa
avattua patenttineuletta.
Työohje Juoksuta ontelokude kierteettä puikolle, jotta
neuleesta tulee tasaista. Luo apulangalla 38 s. Vaihda
ontelokude ja neulo 1 krs oikein. Sulje pyöröneuleeksi
ja neulo 6 krs joustinneuletta. Merkitse krs:n vaihtumiskohta ja aloita patenttineule. Aloita kavennukset, kun
työn korkeus on n. 39 cm ja olet neulonut viimeksi mallikerran 2. krs:n.
1. kavennuskrs: *neulo lk ja ed. krs:lla neulomatta nostettu s o yhteen, 1 n*, toista *-* = 38 s. Neulo 1 krs joustinta.
2. kavennuskrs: *neulo 1 o, 3 o yhteen (= nosta 2 s oikein neulomatta eli vie puikko vasemmalta ensin 2. ja sitten
1. s:n läpi, neulo 1 o, nosta neulomattomat s:t neulotun yli)*, toista *-* kunnes 2 s neulomatta, neulo 2 s takareunoistaan o yhteen. = 19 s. Neulo 1 krs sileää.
3. kavennuskrs: *2 o yht.*, toista *-* ja neulo viimeinen s o = 10 s. Katkaise kude. Ota 20 cm kudetta ja pujota
s:oiden läpi krs:n puolivälistä alkaen. Kiristä viimeisen krs:n s:t pieniksi yksi kerrallaan. Sulje aukko ja tee solmu.
Viimeistely Ompele kuteiden päät np:lle. Ota 90 cm kudetta säätönauhaksi ja pujota se virkkauskoukulla aloitusreunan s:oiden läpi. Tee päihin tiukat solmut tai huolittele ommellen. Poista apulanka. Ompele sisätyyny. Leikkaa
kankaasta kaksi 47 cm:n ympyrää ja huolittele kappaleiden reunat. Aseta op:t vastakkain, ompele 1 cm:n sv:lla ja
jätä loppuun 15 cm:n täyttöaukko. Täytä tyyny vanulla napakaksi ja ompele täyttöaukko käsin. Pue päällinen, kiristä
säätönauha ja tee napakka rusettisolmu.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

