HERTTA-TYYNY
Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 40x40 cm
Lanka 200 g vaaleansinistä (183) Lankavan Furlanalankaa (45 % villa, 45 % akryyli, 10 % polyamidi, 100 g
= n. 40 m).
Puikot 60 cm pyöröpuikko nro 10 tai käsialan mukaan
ja apupuikoksi pyöröpuikko nro 6-7.
Tiheys n. 4,5 s ja 9 krs = 10 cm
Sileä neule tasona neulo oikealla ja nurjalla nurin.
Nosta kerrosten 1. s aina neulomatta puikolle. Silmukkaluku pariton.
Työohje Luo silmuillen (= kuten luodaan uusia silmukoita esim. lapasten peukaloa varten) 27 s. Merkitse keskimmäinen eli 14. s. Neulo 1.-23. krs:illa viimeinen silmukka aina nurin.
1. krs (np): 27 n. Aloita kavennukset kappaleen keskellä ja lisäykset molemmissa reunoissa.
2. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, lisää 1 s (= neulo sama s etu- ja takareunastaan oikein), neulo oikein
kunnes merkin edessä on 1 s ja tee ylivetokavennus
(= nosta 2 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostetut s:t
neulotun yli), neulo kunnes 2 s jäljellä ja lisää 1 s, 1 n =
27 s. Huom. merkitse aina keskimmäinen kavennettu s.
3. krs: Nosta 1. s ja neulo 26 n. Toista 2.-3. krs:ia vielä 3 kertaa. Jatka kavennuksia kpl:een keskellä.
10. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo oikein kunnes merkin edessä on 1 s ja tee ylivetokav., neulo oikein ja krs:n
viimeinen s nurin.
11. krs: Neulo nurin. Toista 10.-11. krs:ia vielä 2 kertaa = 21 s. Aloita kavennukset kerroksien lopussa.
15. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo oikein kunnes merkin edessä on 1 s ja tee ylivetokav., neulo oikein ja kavenna krs:n 2 viimeistä silmukkaa 2 o yhteen.
16. krs: Neulo nurin ja kavenna krs:n 2 viimeistä silmukkaa 2 o yht. Toista 15.-16. krs:ia kunnes puikolla on 13 s (=
6+1+6 s). Päätä s:t löyhästi. Poimi tämän jälkeen aloitusreunasta 27 s pienemmälle pyöröpuikolle ja neulo toinen
puoli samoin. Tarkista, että np tulee tyynyn op:ksi.
Viimeistely Aseta palojen np:t vastakkain, ompele sydämen kaaret molemmilta puolilta vuoropistoin yhteen. Ompele molemmilta puolilta pääteltyyn reunaan saakka, jätä lankaa aukon ompeluun ja käännä kappale. Ompele sydämen kokoinen sisätyyny ja täytä se vanulla. Piirrä sydämen kaava päällisen ulkoreunojen mukaan ja lisää 1 cm:n
saumanvarat. Päällystä tyyny ja ompele aukko kiinni.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

