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SAALI NEULOTTU V-MUOTOON AINAOIKEIN JA KORISTELTU TUPSUIN
Maya (100 % Villaa. Kerässä noin 50 g = 125 m)
Noin 21 s x 39 krs ainaoikeinneuletta puikoilla 4 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 4 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Katso piirros
Noin 350 g (väri 17504)
4 mm
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VIHJEEKSI

• 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, ainaoikein=ainaoikeinneule, reunas=reunasilmukka, krs=kerros, kav=kavennus, lis=lisäys

OHJEET

Saali on samanlainen molemmin puolin. Siksi on hyvä merkitä oikea ja nurja eri värillä. Siten on helpompi seurata ohjetta
ja erottaa oikea ja nurja toisistaan. Aseta myös erivärinen merkki ennen reunas mol. reunoihin, jolloin on helpompi nähdä
lisäysten ja kavennusten kohdat.
Nosta 1 n: Siirrä 1 s vasemmalta puikolta oikealle, kuin neuloisit sen nurin, lanka työn edessä. Kun neulot ainaoikein ja
nostat krs:n ens. silmukan, saat suoran, siistin reunan.
Lisää 1 s: Neulo 1 o etureunasta ja 1 o takareunasta.

SAALI

Luo 5 s puikoilla 4.
Krs 1: (=oikealta) nosta 1 n, neulo 4 o.
Krs 2: (=nurjalta) nosta 1 n, neulo 4 o.
Krs 3: Nosta 1 n, neulo o kunnes on 2 s jäljellä, lisää 1 s seur. s:aan, 1 o = 6 s.
Krs 4: Nosta 1 n, neulo o kunnes on 2 s jäljellä, lisää 1 s seur. s:aan, 1 o = 7 s.
Jatka neuloen ainaoikein ja lisää 1 s joka krs:n lopussa samalla tavoin, kunnes työssä on 181 s ja saalin korkeus on 43
cm kärjestä, ks. piirros.
Seur. krs:lla oikealta: Aloita V-muotoilu keskeltä neulomalla työn keskikohtaan ja päätä keskis. Nyt työ jaetaan kahteen
osaan ja ne neulotaan erikseen, 90 s kummassakin.

VASEN OLKA

Jatka päätetyn s:n jälkeen keskeltä työn oikealta. Nosta 1 n, neulo 2 o yhteen, neulo o kunnes 2 s jäljellä, lisää 1 s seur.
s:aan, 1 o.
Seur. krs (nurjalta): Nosta 1 n, neulo o krs loppuun.
*Seur. krs (oikealta): Nosta 1 n, neulo 2 o yhteen, o kunnes 2 s jäljellä, lisää 1 s seur. s:aan, 1 o.
Seur. krs (nurjalta): Nosta 1 n, neulo o krs loppuun.*
Toista *-*, kunnes työn sisäreuna keskeltä on noin 28 cm, ks. piirros.
Seur. krs (oikealta): Nosta 1 n, neulo 2 o yhteen, o krs loppuun. HUOM! vasemmassa reunassa ei lisätä, siten reunasta
tulee suora, ks. piirros.
Seur. krs (nurjalta): Nosta 1 n, neulo o krs loppuun.
Toista *-*, kunnes työssä on 5 s jäljellä.
Päätä.

OIKEA OLKA

Aloita keskeltä nurjalta ja kavenna 1 s krs:n alussa ja lisää 1 s krs:n lopussa samalla tavoin kuin vasemmalla olalla, mutta
lis ja kav tehdään nurjalla.

VIIMEISTELY

Päättele langat ja tee 5 tupsua. Kiinnitä tupsu saalin joka kulmaan, ks. piirros.
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