VÄINÖ-LAMMAS
(Suuri Käsityölehti 3/2009,
Koti-lehti 8/2009)
Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Mirka
Korpela
Koko korkeus 25 cm
Tarvikkeet 100 g valkaisematonta (1) tai
mustaa (2) Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n
Pampula-lankaa ja 100 g valkaisematonta (27) tai tummanruskeaa (17) kotimaista Sohvi-saalilankaa. Sukkapuikot nro 4 ja
10. Täytevanua. Kaksi nappia. Kirjailuun
hieman mustaa villalankaa ja neula.
Mallineuleet Sileä neule suljettuna: neulo kaikki krs:t oikein. Aina oikein -neule tasona: neulo kaikki krs:t oikein. Aina oikein
-neule suljettuna: neulo 1 krs nurin, 1 krs
oikein.
Vartalo: Luo Pampula-langalla paksummille puikoille 4 s ja jaa ne neljälle puikolle.
Neulo sileää neuletta suljettuna ja lisää jokaisen puikon lopussa 1 s kunnes puikoilla
on 8 s. Aloita kavennukset, kun kpl:n korkeus on 15 cm. Kavenna joka puikon lopussa 2 s o yht. Katkaise lanka, kun
jäljellä on 4 s. Pujota sileä villalanka silmukoiden läpi. Täytä vartalo. Kiristä ja solmi lanka. Pujota langanpäät vartalon sisään.
Pää: Neulo kuten villasukan kantapää. Luo Sohvi-langalla ohuemmille puikoille 40 s ja jaa ne tasan neljälle puikolle.
Neulo 3 cm sileää neuletta suljettuna. Neulo 1. ja 4. puikon s:t samalle puikolle. Jatka näillä 20 s:lla 5 cm sileää neuletta tasona. Nosta aina krs:n 1. s neulomatta. Aloita kavennukset työn op:lla.
1. krs: 1 s neulomatta, 11 o, 2 s ylivetäen yhteen (nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o. Vedä nostettu silmukka neulotun yli). Käänny.
2. krs: 1 s neulomatta, 4 n ja 2 s nurin yhteen. Käänny. Kavenna vastaavasti kunnes reunasilmukat loppuvat. Jäljellä
on nyt 6 s ja olet neulonut viimeksi op:n krs:n. Poimi reunasta samalle puikolle 10 s. Neulo puikkojen 2 ja 3 silmukat
oikein, poimi toisesta reunasta 10 s ja seuraavalta puikolta vielä 3 s. Puikoilla 1 ja 4 on nyt 13 s. Neulo 1 krs oikein.
Kavenna 1. puikon lopussa 2 s o yhteen ja 4. puikon alussa 2 s ylivetäen yhteen. Neulo 1 krs ilman kavennuksia. Jatka kaventaen joka toisella krs:lla, kunnes jokaisella puikolla on 10 s. Neulo 10 krs ja aloita kavennukset. Kavenna jokaisella kerroksella puikkojen lopussa 2 s o yhteen. Vedä lanka viimeisten 8 s:n läpi. Päättele nurjalle.
Korvat: Poimi päälaen kavennuskohdasta 8 s ja neulo 4 cm aina oikein -neuletta tasona. Kavenna sitten jokaisen
krs:n lopussa 2 s o yhteen. Vedä lanka viimeisen puikolla olevan s:n läpi.
Jalat: Luo Sohvi-langalla ohuemmille puikoille 32 s ja jaa ne tasan neljälle puikolle. Neulo 4 cm sileää neuletta ja 4
cm aina oikein -neuletta suljettuna. Jatka neulomista ja kavenna samalla jokaisella krs:lla puikkojen lopussa 2 s o yht.
Vedä lanka viimeisten 4 s:n läpi ja päättele lanka. Neulo 4 samanlaista jalkaa.
Häntä: Luo Pampula-langalla paksummille puikoille 3 s ja neulo ne oikein. Älä käännä työtä, vaan siirrä silmukat takaisin puikon oikeaan päähän ja neulo ne oikein. Jatka näin kunnes hännän pituus on 6 cm. Kavenna kaikki silmukat
oikein yhteen. Vedä lanka viimeisen puikolla olevan s:n läpi.
Viimeistely Täytä pää ja jalat. Ompele ne kiinni vartaloon. Kiinnitä häntä. Ompele napit silmiksi. Kirjaile lampaalle
veikeä ilme. Päättele langanpäät.

