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Alpaca Fluffy HuiviAlpaca Fluffy Huivi

Malli:Malli: ALPF001 Niina Kaakkurivaara/ Tekstiiliteollisuus Oy

Koko:Koko: yksi koko 50x140 cm

Lanka:Lanka: Austermann Alpaca Fluffy (70% villa (merino, extrafine), 30% alpakka (superfine), 50g/85 m)

valkoinen (01) 150g

PuikotPuikot 10mm tai käsialan mukaan

TiheysTiheys 11s ainaoikein neuletta = 10 cm

Mallineuleet:Mallineuleet: ainaoikein neule = neulo kaikki kerrokset oikein, lehtikuvio = neulo selostuksen ja

ruutupiirroksen mukaan

HuiviHuivi neulotaan ainaoikein-neuleena poikittain kulmasta kulmaan. Työn oikeassa reunassa eli huivin

alareunassa on lehtikuvio, jonka silmukkamäärä vaihtelee 1-11s välillä.

LuoLuo 2 silmukkaa ja neulo ne nurjalta oikein. Aloita sitten 1. silmukasta lehtikuvio selostuksen ja

ruutupiirroksen mukaan, toiseen silmukaan lähdetään lisäämään ainaoikein - neuletta:

1. krs: Neulo samaan silmukkaan (1o, langankierto, 1o), ota langankierto puikolle, neulo viimeinen s o.

2. krs: Neulo 2o, 3n.

3. krs: Neulo 1o, langankierto, 1o, langankierto, 1o, langankierto, 2o.

4. krs: Neulo 3o, 5n.

5. krs: Neulo 2o, langankierto, 1o, langankierto, 2o, langankierto, 3o.

6. krs: Neulo 4o, 7n.

7. krs: Neulo 3o, langankierto, 1o, langankierto, 3o, langankierto, 4o.

8. krs: Neulo 5o, 9n.

9. krs: Neulo 4o, langankierto, 1o, langankierto, 4o, langankierto, 5o.

10. krs: Neulo 6o, 11n.

11. krs: Tee ylivetokavennus (nosta 1s neulomatta, neulo 1o, nosta neulomaton s neulotun yli), neulo 7o,

neulo 2 o yhteen, langankierto, neulo 6o.

12. krs: Neulo 7o, neulo 9n.

13. krs: Tee ylivetokavennus, neulo 5o, neulo 2 o yhteen, langankierto, neulo 7o.

14. krs: Neulo 8o, neulo 7n.

15. krs: Tee ylivetokavennus, neulo 3o, neulo 2 o yhteen, langankierto, neulo o8.

16. krs: Neulo 9o, neulo 5n.

17. krs: Tee ylivetokavennus, neulo 1n, neulo 2 o yhteen, langankierto, neulo 9o.

18. krs: Neulo 10o, neulo 3n.

19. krs: Nosta 1 s neulomatta, neulo 2o yhteen, vedä nostettu s yhteen neulottujen yli, langankierto, neulo

10o.

20. krs: Neulo 11o, 1n.

21. krs: Aloita oikeassa reunassa 1. silmukasta taas uusi lehtikuvio eli neulo samaan silmukkaan (1o,

langankierto, 1o), ota langankierto puikolle ja neulo loput 11 s oikein.

22. krs: Neulo 12 o, 3n.

Jatka samaan tapaan kunnes olet neulonut 5 kokonaista lehtukuviota eli käyttänyt lähes puolet langasta

(n. 70g) ja olet viimeksi neulonut lehtikuvion loppuun.

Aloita sitten huivin kaventaminen seuraavasti oikean puolen kerrokselta: Aloita oikeassa reunassa uusi

lehtikuvio, ota langankierto puikolle, tee ylivetokavennus, neulo loput s:t oikein. Neulo nurjalta kunnes

ainaoikein neuloetta ennen langankiertoa on jäljellä 2 s, neulo 2o yhteen, neulo langankierto o, neulo

lehtikuvion s:t nurin. 

Jatka näin eli tee oikean puolen kerroksella lehtikuvion ja langankierron jälkeen ylivetokavennus ja

nurjanpuolen kerroksella neulo ainaoikeaa kunnes ennen langankiertoa ja lehtikuviota on jäljellä 2 s ja

neulo ne o yhteen, neulo langankierto oikein ja neulo lehtikuvio nurin. Jatka näin kunnes jäljellä on 2 s,

päätä s:t.



Viimeistely:Viimeistely: Kostuta, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua. Säilytä vyötteen pesu- ja hoito-ohje.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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