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PITSIREUNARANNEKKEET

Mio (100% merinovillaa. Kerässä noin 50 g = 175 m)
Noin 16 s x 30 krs ainaoikeinneuletta puikoilla nro 2.5 = 5 cm
Skrållan, Gästrike 2-säik., Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
Yksi koko
Ympärysmitta: Noin 15-16 cm
Pituus: Noin 13 cm
Noin 30 g (väri 30202)
Nro 2.5
Nro 2.5
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VIHJEEKSI

* Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
* Neulo aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neuletiheys
     – jos ei, niin vaihda puikot, joilla neuletiheys täsmää.
* Uuden kerän vaihtaminen: Langanpäitä ei koskaan solmita. Pura hieman kumpaakin yhteen liitettävää langanpäätä
     noin 8 cm ja aseta ne päällekkäin. Kierrä niitä löysästi toistensa ympäri ja jatka neulomista. Useimmat haluavat aloittaa
     uuden kerän vetämällä langanpään kerän sisältä.

LYHENTEET

krs=kerros, krt=kertaa, o=oikein, kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka, ps=piilosilmukka, s=silmukka,

OHJEET

Ainaoikeinneule: Jokainen kerros neulotaan oikein.

RANNEKKEET (A,B)

Luo 35 s puikoilla nro 2.5 ja neulo 1 krs ainaoikein. Reunaan muodostuu kärjet kun lisätään ja kavennetaan näin:
Lisäys:
Kerros 1: Neulo 1 o, 2. s:aan lisätään 1 s neulomalla 1 o etu- ja 1 o takareunasta, neulo o krs loppuun.
Kerros 2: Käännä ja nosta 1. s, neulo o krs loppuun.
Toista krs 1-2 kaikkiaan 5 krt.
Kavennus:
Kerros 1: Neulo 1 o, neulo 2. ja 3. s o yhteen.
Kerros 2: Käännä ja nosta 1. s, neulo o krs loppuun.
Toista krs 1-2 kaikkiaan 5 krt.
Nyt on muodostunut 1 kärki reunaan. Neulo kaikkiaan 5 kärkeä. Päätä kaikki s neuloen ainaoikein. Katkaise lanka.
Neulo toinen samanlainen ranneke.

VIIMEISTELY

Ompele sauma (luomiskrs ja päättämiskrs yhteen) ja päättele langanpäät.

VIRKATTU
PITSIREUNA (B)

Kerros 1: Kiinnitä virkkuukoukulla nro 2.5 lanka 1 ps:lla sauman kohtaan, *virkkaa 3 kjs, 1 ks, 3 kjs kärjen toiseen sivuun,
kärjen huippuun virkataan (1 ks, 3 kjs, 1 ks) samaan s:aan, virkkaa 3 kjs, 1 ks, 3 kjs kärjen toiseen sivuun, 1 ks kärkien
väliseen s:aan*, toista *-* jokaiseen kärkeen.
Kerros 2: 1 ps 1. kjs-ketjuun, 3 kjs, 1 ks seur. kjs-ketjuun, 3 kjs, *kärjen huippuun virkataan (1 ks, 3 kjs, 1 ks) samaan
s:aan, (3 kjs, 1 ks seur. kjs-ketjuun) 4 krt, 3 kjs*, toista *-* jokaiseen kärkeen, lopuksi (1 ks, 3 kjs, 1 ks) viimeisen kärjen
huippuun samaan s:aan, (3 kjs, 1 ks seur. kjs-ketjuun) 2 krt, lopuksi 1 ps 1. s:aan.
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