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91750
LANGAT

NEULETIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
KOOT–CM
LANGANMENEKKI
PUIKOT
DESIGN & OHJE
VIHJEEKSI

VAUVALLE STRETCH-SUKAT

Soft Raggi (65% Premium Micro akryyliä, 30% bambua, 5% polyesteriä.
Noin 100 g = 268 m)
Noin 27 s ja 37 krs sileää puikoilla 3 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
56(68)80(92) cm
Noin 50(50)50(50) g (väri sin.: 31212, roosa: 31213, valk.: 31210,
turkoosi: 31214, liila: 31211)
2.5 ja 3 mm
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• Työn helpottamiseksi: Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
• Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.
• 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.
• Piirros: Piirrosta on helpompi seurata, kun asetat viivoittimen tai paperin neulottavan rivin alle.

LYHENTEET

s=silmukka, o=oikein, n=nurin, krs=kerros, sileä=sileäneule, ylivkav=ylitsevetämisenkavennus

OHJEET

Ylitsevetämisenkavennus (ylivkav): Nosta 1 s kuin neuloisit sen oikein, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun ylitse.

VARSI

Luo 28(32)36(40) s kahden puikon päälle nro 2.5. Jaa s 4 puikolle = 7(8)9(10) s puikolla. Neulo joustinneuletta 1 o, 1
n 4(5)6(7) cm. Vaihda puikot 3. Neulo 6 krs sileää.

KANTAPÄÄ

Nyt neulotaan edestakaisin sileää 1. ja 4. puikolla, 14(16)18(20) s, 2½(2½)3(3½) cm. Neulo sen jälkeen aloittaen
oikealta 8(9)10(11) o, 1 ylivkav, 1 o, käännä, nosta 1 s, 3 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä, nosta 1 s, 4 o, 1 ylivkav, 1 o,
käännä, nosta 1 s, 5 n, 2 s yhteen, 1 n, käännä. Jatka tällä tavoin neuloen ja kääntäen, kunnes kaikki sivusilmukat on
neulottu. Poimi 7(9)10(12) s kantapään sivuista ja neulo pyöröneuletta = joka krs oikein. Neulo pyöröneuleena sileää.
Kun on neulottu 1 krs, aloitetaan kav 1. ja 4. puikolla näin (poimitut s kavennetaan): neulo 2 viim. s oikein yhteen 1.
puikolla ja 2 ens. s takareunoista oikein yhteen 4. puikolla. Toista kav joka krs:lla, kunnes jäljellä on 28(32(36)40 s.

JALKATERÄ

Neulo suoraa, kunnes jalkaterä on noin 6(7)8(9) cm.
Tee kärkikav: Neulo 2 s oikein yhteen 1. ja 3. puikon lopussa, neulo 2 s takareunoista oikein yhteen 2. ja 4. puikon
alussa. Toista kavkrs 3 krs:n välein 1 kerran, 2 krs:n välein 1 kerran, sen jälkeen 1 krs:n välein, kunnes jäljellä on 16 s.
Neulo 1 krs kaventamatta.
Nyt voit tehdä joko suoran tai pyöreän kärjen.

PYÖREÄ KÄRKI

Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi ja päättele.

SUORA KÄRKI

Siirrä s 2 puikolle. Työnnä mol. puikot aukosta ja käännä työn nurja ulospäin. Ota yksi s kummaltakin puikolta ja neulo
ne yhteen, neulo samoin seur. s:t, nosta ensin neulottu s ylitse, toista kunnes s loppuvat. Katkaise lanka ja päättele.
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