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PATENTTINEULEMYSSY JA PUTKIHUIVI

Maya (100% villaa, kerässä noin 50 g = 125 m)
Patenttineuletta puikoilla 5: Noin 15 s x 34 krs = 10 x 10 cm
Patenttineuletta puikoilla 6: Noin 14 s x 28 krs = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri
langoilla)
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S/M (M/L)
Noin 51-53 (54-56) cm
Noin 60 (70) g (väri 17503)
4 ja 5 mm
5 mm, 40 cm
Noin 180 g (väri 17503)
6 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.

LYHENTEET

s=silmukka, n=nurin, o=oikein, krs=kerros, sileä=sileäneule, ainaoikein=ainaoikeinneule, l-kierto=langankierto

OHJEET

Sileä pyöröneuleena: kaikki krs neulotaan oikein.
Ainaoikein pyöröneuleena: *krs 1: oikein, krs 2: nurin*. Toista *-*
Patenttineule pyöröneuleena:
Krs 1: *1 o, l-kierto + nosta 1 s kuin neuloisit sen nurin, lanka työn takana*, toista *-* krs loppuun.
Krs 2: *l-kierto + nosta 1 s kuin neuloisit sen oikein, 1 n (= l-kierto + nostettu s)*, toista *-* krs loppuun.
Krs 3: *1 o (l-kierto + nostettu s), l-kierto + nosta 1 s kuin neuloisit sen nurin*, toista *-* krs loppuun.
Krs 2 ja krs 3 toistetaan koko ajan.
Patenttineule, edestakaisin:
Krs 1: 1 o *l-kierto + nosta 1 s kuin neuloisit sen nurin, lanka työn takana, 1 o*, toista *-* lopuksi l-kierto + nosta s, 1 o.
Krs 2: 1 o *2 o yhteen (l-kierto + nostettu s), l-kierto + nosta s kuin neuloisit sen nurin*, toista *-*, lopuksi 2 o yhteen, o.
Toista krs 2, kunnes työ on halutun mittainen (jokainen krs neulotaan samalla tavoin).

MYSSY

Luo 70 (78) s puikoilla 4, jaa 4 puikolle.
Neulo sileää 3,5 cm.
Vaihda puikot 5, ainaoikein 6 krs, lisää 10 s 1. krs:lla.
Vaihda puikot 4, kavenna 10 s, neulo sileää 3,5 cm.
Vaihda pyöröpuikko 5 ja lisää 10 s.
Neulo patenttineuletta 14 cm.
Neulo jatkossa ainaoikein ja kaventaen.
Kavenna 8 s tasavälein krs:lla. 1 kerros nurin.
Jatka kaventamista joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 16 s.
Vaihda sukkapuikot tarvittaessa.
Katkaise lanka ja pujota 16 silmukan läpi.

HUIVI

Luo 44 s puikoilla 6, ja neulo patenttineuletta noin 130 cm, tai haluamasi määrä. Päätä kiristämättä.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpäät. Taita myssyn reuna ja päärmää. Taita ainaoikeinneuleen puolivälistä.
Ompele huivin päät yhteen.
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