91797
LLAMASILK

Versio 3

91797

LANGAT
NEULETIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
KOKO
PITUUS
LEVEYS
LANGANMENEKKI
PYÖRÖPUIKKO
VIRKKUUKOUKKU
IDEA, DESIGN & OHJE
VIHJEEKSI

KOLMIOHUIVI PITSINEULETTA

Llama Silk (70 % pehmeää babylaamaa, 30 % mulperisilkkiä. Noin 50 g = 165 m)
Noin 23 s x 30 krs kuvioneuletta puikoilla 3 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 3 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
One size
Noin 50 cm
Noin 190 cm
Noin 200 g (väri 12201)
3 mm, 80 cm
3 mm
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• 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, ainaoikein=ainaoikeinneule, krs=kerros, kjs=ketjusilmukka, ks=kiinteäsilmukka.

OHJEET

Reunan ainaoikeinneuleessa tehdään käännöskerroksia, jotta reuna ei kiristä ja langankierrot estävät reiän syntymisen
käännöskerroksiin
Ainaoikeinneule (ainaoikein): kaikki krs neulotaan oikein
Ketjusilmukka (kjs): Tee lankasilmukka koukulle, ”langankierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi*. Toista *-* kunnes
on haluttu määrä kjs.
Kiinteäsilmukka (ks): Työnnä koukku seur. s:aan, langankierto koukulle, vedä lanka s:n läpi, langankierto koukulle,
vedä lanka mol. koukulla olevien s:iden läpi.

HUIVI

Luo 419 s pyöröpuikolla 3. Neulo 3 krs ainaoikein.
Seur. krs (= oikealta): 3 o, nosta seur. s kuin neuloisit sen oikein, tee langankierto vasemmalle puikolle, siirrä nostettu
s takaisin, käännettynä, käännä, pidä lanka kireällä, neulo 3 o, käännä, 3 o, neulo langankierto + 3 s takareunoista
yhteen. Neulo kuvioneuletta piirroksen mukaan, kunnes puikolla on jäljellä 6 s, 3 o yhteen, 3 o. Toista jokaisella krs:lla
oikealta.
Nurjalla: 3 o, nosta seur. s oikealle puikolle, langankierto vasemmalle puikolle, siirrä nostettu s takaisin vasemmalle
puikolle, käännä, 3 o, käännä, 3 o, seur. s + langankierto neulotaan nurin yhteen, n kunnes jäljellä on 3 s, 3 o.
Toista jokaisella krs:lla nurjalta.
Toista näitä 2 krs, kunnes puikolla on jäljellä 11 s.
Oikealla: 3 o, nosta seur. s kuin neuloisit sen oikein, langankierto vasemmalle puikolle, siirrä nostettu s takaisin,
käännettynä, käännä, 3 o, käännä, 3 o, nosta 2 s + langankierto, neulo 3 o yhteen, vedä nostetut s + langankierto 3
yhteen neulotun s:n yli, 3 o, = 7 s.
Käännä, 2 o, 3 o yhteen, 2 o = 5 s.
Käännä, 1 o, 3 o yhteen, 1 o = 3 s.
Käännä, 3 o yhteen. Lankaa ei katkaista.

REUNUS

Virkkaa 1 krs huivin ympäri. Aloita kärjestä, johon neulominen päätettiin.
Siirrä viim. s virkkuukoukulle, 3 kjs, 1 ks joka 4. krs:een, jatka pitkän sivun alkuun, 3 kjs, 1 ks joka 3. s:aan, jatka sivu
loppuun, 3 kjs, 1 ks joka 4. krs:een viimeistä sivua pitkin.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpäät. Aseta kosteiden pyyhkeiden väliin, anna kuivua.

MERKKIEN SELITYKSET

PIIRROS

toista *-*

= o oikealla, n nurjalla
/

= 2 o yhteen

\

= nosta 1 s kuin neuloisit sen oikein, 1 o,
vedä nostettu s neulotun ylitse
= nosta 1 s kuin neuloisit sen oikein, 2 o
yhteen, vedä nostettu s neulotun ylitse

O

lopeta tähän

toista *-*

aloita tästä

www.jarbo.se

= langankierto

