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KOIRALLE PALMIKKONEULE

Fuga Tweed (40 % villaa, 57 % akryyliä, 3 % viskoosia. Kerässä noin 50 g = 121 m)
Noin 20 s ja 28-30 krs puikoilla nro 3.5 - 4 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Sopii koiralle, joka painaa noin 2½–3 kg
Noin 33 cm (yläreunasta alareunaan)
Noin 18 cm (yläreunasta alareunaan)
Noin 50 g (väri 60177)
Nro 3.5 ja 4
Nro 3.5
Nro 3.5 ja 4, 40 cm
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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 neuletiheys ei täsmää, vaihda joko ohuemmat tai paksummat puikot.

LYHENTEET

s=silmukka, o=oikein, n=nurin, reunas=reunasilmukka, krs=kerros, sileä= sileäneule, lis=lisäys

OHJEET

Palmikko: Siirrä 3 o apupuikolle työn eteen, neulo 3 o, neulo apupuikon s oikein. Tee palmikkokäännös krs:lla 7 ja sen
jälkeen 11 krs:n välein (välin tulee olla noin 2½-3 cm).

KOIRAN NEULE

Luo 32 s puikoilla nro 3.5 ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n, paitsi reunas mol. reunoissa. Neulo 9 krs (1. krs = nurjalta). Lisää viim.
krs:lla 2 s = 34 s. Vaihda puikot nro 4 ja neulo sileää näin: reunas, 7 o, 2 n, palmikkoa 6 s, 2 n, palmikkoa 6 s, 2 n, 7 o + reunas.
Lisää seur. krs:lla oikealta 1 s mol. reunoissa ennen reunas. Toista lis joka 2. krs:lla vielä 4 krt = 44 s. Kaikki lisätyt s neulotaan
sileää. Neulo, kunnes työ on noin 11-12 cm. Vaihda pyöröpuikko nro 4 ja luo mol. reunoihin 15 uutta s, ts. 15 s krs:n lopussa ja
15 alussa. Neulo myös nämä s sileää. Kun työ on noin 21 cm, työ jaetaan selkä- ja vatsapuoleksi ja osat neulotaan erikseen. Selkä
= ne 44 s, joiden mol. puolin oli luotu 15 s. Vatsa = 30 s, ts. ne silmukat, jotka luotiin mol. reunoissa. Neulo vatsa ensin.
Vatsa: Siirrä 9 s mol. reunoista langalle odottamaan = jalantie. Päätä seur. krs:lla oikealta vielä 1 s mol. reunoissa. Nyt
on jäljellä 10 s. Neulo näillä 10 s:lla, kunnes työ luoduista s:ista lähtien on noin 13-14 cm. Siirrä s langalle odottamaan.
Selkä: Siirrä 5 s mol. reunoista langalle odottamaan = jalantie. Nyt on jäljellä 34 s. Neulo suoraa, kunnes on yhtä monta
krs kuin vatsapuolella. Siirrä s langalle odottamaan.
Joustinneulereunus jalantiehen: Käytä sukkapuikkoja nro 3.5 ja siirrä odottavat s vatsan ja selän puolelta puikolle, poimi
sitten jalantiestä s, niin että yhteensä on 36 s. Jaa 3 puikolle ja neulo neljännellä puikolla. Neulo joustinneuletta 2 o 2 n
pyöröneuleena, kunnes joustinneuletta on noin 4 cm. Päätä neuloen joustinneuletta. Tee samoin toisen jalantien ympäri.
Pääntie: Käytä sukkapuikkoja/pyöröpuikkoa nro 3.5 ja siirrä vatsan odottavat s puikolle, poimi 3 s toisen jalantien
joustinneulereunasta (ts. joustinneulereunuksen 1. krs:lta, ei viim. krs:lta), siirrä selän s puikolle, poimi 3 s toisen jalantien
joustinneulereunasta = 48 s puikoilla. Neulo joustinneuletta 2 o 2 n 2 cm. Päätä neuloen joustinneuletta.
Joustinneulereunus vatsan ympäri: Aloita oikealta alhaalta selän joustinneulereunasta ja poimi puikoilla nro 3.5 silmukat
joustinneuleesta, suoran sileäneuleen reunasta, jatka vatsaosan reunasta, ja poimi samoin toiselta sivulta. Silmukkamäärän
tulee olla jaollinen 4:llä. Neulo joustinneuletta 2 o 2 n yhtä monta krs kuin pääntien reunassa. Päätä neuloen joustinneuletta.
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