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AIKUISET:
LANGAT
NEULETIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
YMPÄRYS
KOKOPITUUS
LANGANMENEKKI
PUIKOT
PYÖRÖPUIKKO

ARIEL – MERENNEITOPEITTO PIENILLE & ISOILLE
Raggi (70 % villaa Superwash, 30 % polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m)
Noin 15 s ja 20 krs sileää puikoilla 7 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 118 cm
Noin 160 cm (sis. pyrstön)
Noin 800 g (väri 1500)
7, 9 ja 12 mm
7 mm, 80 cm

LAPSET:
LANGAT
NEULETIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
YMPÄRYS
KOKOPITUUS
LANGANMENEKKI
PUIKOT
PYÖRÖPUIKKO

Molly (100 % akryyliä. Kerässä noin 50/100 g = 50/100 m)
Noin 15 s ja 20 krs sileää puikoilla 8 = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 6 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
Noin 74 cm
Noin 125 cm
Noin 600 g (väri 35001)
8, 10 ja 12 mm
8 mm, 80 cm
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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/virkkaa aina koetilkku: Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö
neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.

LYHENTEET

s=silmukka/silmukat, o=oikein, n=nurin, krs=kerros

OHJEET

Kavennus (kav): Krs:n alussa: 2 s takareunoista o yhteen. Krs:n lopussa: 2 o yhteen.
Kohoneule: Neulotaan kaikilla silmukoilla, paitsi 3 o mol. reunoissa.
Krs 1 (oikealta): X 1 n, 3 o X, toista X-X ja lopuksi 1 n.
Krs 2-4: O oikein ja n nurin.
Krs 5: X 2 o, 1 n, 1 o X toista X-X ja lopuksi 2 o.
Krs 6-8: = krs 2-4.
Toista krs 1-8.

AIKUISTEN
PEITTO

Luo 179 s pyöröpuikolla 7 ja neulo kohoneuletta ohjeen mukaan, paitsi 3 o mol. reunoissa. Uloin s mol. reunoissa
neulotaan näin: Krs:n alussa neulo s takareunasta o. Krs:n lopussa nosta s lanka työn takana. Kun työ on noin 55 cm,
tee kav mol. reunoissa ennen 3 o. Toista kav 5 krs:n välein vielä 2 krt, sitten 3 krs:n välein 2 krt ja sen jälkeen 1 krs:n
välein 37 krt = 95 s jäljellä. Kun työ on noin 110 cm, päätä.
HUOM! Silmukkamäärän pienentyessä voit halutessasi jatkaa neulomista tavallisilla puikoilla.

PYRSTÖ

Poimi 93 s puikoilla 7 alareunasta. Neulo joustinneuletta 3 o 3 n, paitsi 3 o mol. reunoissa. Neulo uloin o samalla tavoin
kuin peitossa. Neulo noin 11 cm, vaihda puikot 9, neulo noin 12 cm, vaihda puikot 12 ja neulo kunnes työ on noin 50 cm.
Päätä neuloen joustinneuletta. Paitsi 3 ulointa s mol. reunoissa, jotka päätetään neuloen o.

VIIMEISTELY

Ompele peiton alareunasta kiinni noin 30 cm. Ks. piirros. Pyrstöä ei ommella, se jää avoimeksi.

LASTEN
PEITTO

Luo 111 s pyöröpuikolla 8 ja neulo kohoneuletta ohjeen mukaan, paitsi 3 o mol. reunoissa. Uloin s mol. reunoissa
neulotaan näin: Krs:n alussa neulo s takareunasta o. Krs:n lopussa nosta s lanka työn takana. Kun työ on noin 42-43 cm,
tee kav mol. reunoissa ennen 3 o. Toista kav 5 krs:n välein vielä 4 krt, sitten 3 krs:n välein 4 krt ja sen jälkeen 1 krs:n
välein 16 krt = 61 s jäljellä. Kun työ on noin 85 cm, päätä.
HUOM! Silmukkamäärän pienentyessä voit halutessasi jatkaa neulomista tavallisilla puikoilla.

PYRSTÖ

Poimi 63 s puikoilla 8 alareunasta. Neulo joustinneuletta 3 o 3 n, paitsi 3 o mol. reunoissa. Neulo uloin o samalla tavoin
kuin peitossa. Neulo noin 9 cm, vaihda puikot 10, neulo noin 10 cm, vaihda puikot 12 ja neulo kunnes työ on noin 40
cm. Päätä neuloen joustinneuletta. Paitsi 3 ulointa s mol. reunoissa, jotka päätetään neuloen o.

VIIMEISTELY

Ompele peiton alareunasta kiinni noin 20-25 cm. Ks. piirros. Pyrstöä ei ommella, se jää avoimeksi.

Noin 30 cm (aikuiset) / 20-25 cm (lapset)

Tästä kohdasta reunat molemmin puolin
taitetaan keskelle ja ommellaan yhteen.
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