FURLANA-LAUKKU
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Pia Heilä
Koko pohja 37x14 cm, korkeus 33 (27) cm
Tarvikkeet 300 g Kauhavan Kangas-Aitan Alize Furlana -lankaa (45 % villa 45 % akryyli, 10 % polyamidi, 100 g = n. 40 m) meleerattua roosaa (576), harmaata (21) tai viininpunaista (559). Pyöröpuikko nro
10.
Muut tarvikkeet n. 100 x40 cm tukevaa harmaata
markiisikangasta, 22x90 cm jäykkää kovikehuopaa
(= kovikekangas verhoiluun, lev. 90 cm), 35-40 cm
sangat, ommeltava iso neppari.
Sileä neule suljettuna neulo kaikki krs:t oikein.
Tiheys 4,5 s ja 9 krs = 10 cm
Työohje Luo silmuillen 36 s (= kuten luodaan uusia
silmukoita esim. lapasen peukaloaukkoon). Neulo sileää neuletta n. 40-37-37 cm ja päätä s:t löyhästi.
Käännä nurjien s:oiden puoli oikeaksi puoleksi. Ompele pohja turkislangalla vuoropistoin aivan neuleen
reunoista: jätä alkuun 25 cm lankaa ja aloita ommel
8 cm:n päässä sivutaitteelta. Kun 8 cm on ompelematta, jatka muotoilemalla pääty: ota ensin pisto sivutaitteelta ja kiristä sopivasti. Tee sitten muutamia
pistoja vuorotellen molemmista reunoista kohti pohjasaumaa, jolloin pääty pyöristyy (syötös ja ompeleet häviävät turkisneuleeseen). Ompele toinen pääty samoin alkuun jätetyllä langalla. Päättele langanpäät ja ompele vuori.
Vuori Tee ensin pienoiskaavan mukainen pohjan kaava näin: Piirrä ja leikkaa 35x11 cm:n suorakaide, taita se neljään osaan (= keskeltä kahtia molempiin suuntiin) ja pyöristä kulma. Leikkaa taitteiden kohdalle pienet hakit (= sivut ja niiden puolivälit). Leikkaa sitten kovikehuovasta 2x pohja ilman saumanvaroja. Leikkaa kankaasta 1x pohja
1 cm:n sv:lla ja merkitse hakit. Tikkaa pohjakovikkeet yhteen kpl:n keskeltä. Neulaa kovikkeet kangaspohjan np:lle
ja ompele muutaman mm:n päässä kovikkeen reunoista. Mittaa pohjakaavan ulkoreunan pituus = n. 80 cm. Lisää
saatuun mittaan 2 cm saumanvaroiksi = n. 82 cm. Leikkaa kankaasta 82x30 (26) cm sivukappale. Taita kpl:n op:t
vastakkain ja ompele lyhyet sivut yhteen 1 cm:n sv:lla. Taita sv:t toiselle puolelle ja päällitikkaa. Merkitse alareunaan sauman vastakkainen kohta sekä sauman ja sivumerkin puolivälit. Yhdistä sivukpl pohjaan op:t vastakkain ja
kohdista merkit, Neulaa ja ompele paininjalan etäisyydeltä. Laita vuori päälliseen sisään. Tee tukirengas: leikkaa
kovikehuovasta 84x10 cm kaitale, aseta renkaaksi niin että lyhyet sivut menevät 3 cm päällekkäin ja harsi yhteen
2-kertaisella ompelulangalla (tukirenkaan ympärysmitta = vuorin ympärysmitta + 1 cm). Pujota rengas pohjaa vasten, päällisen ja vuorin väliin. Asettele päällinen tasaisesti vuorin päälle, taita yläreunasta n. 5 cm np:lle ja ompele
neuleen reunasta pienin, tihein pistoin 2-kertaisella ompelulangalla. Kiinnitä sangat yläreunaan. Ompele neppari.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

