
Tuotekoodi: CASH001

Austermann Cashmere PureAustermann Cashmere Pure



Kashmir rannekkeetKashmir rannekkeet

Malli:Malli: CASH001 Niina Kaakkurivaara/ Tekstiiliteollisuus Oy

Koko:Koko: yksi koko

Lanka:Lanka: Austermann Pure Cashmere (100% kasmir, 25g/88 m) vaalean harmaa (06) 50g.

LankavaihtoehtoLankavaihtoehto Sirdar Heirloom (90% merinovilla, 10% polyamidi, 25g/105m)

PuikotPuikot sukkapuikot 4 mm tai käsialan mukaan

TiheysTiheys 33s palmikkoneuletta = 10 cm

MallineuleetMallineuleet: selostuksen ja ruutupiirroksen mukaan: Kierretty joustinneule suljettuna neuleena: Neulo 1 n,

neulo 1 o takareunasta, toista krs loppuun. Palmikkoneule: Ruutupiirroksen krs:n 3-12 mukaan.

LuoLuo löysästi 48 s ja jaa s:t 4:lle puikolle. Neulo 1n, 1o kierrettyä joustinneuletta, aloita 1 n silmukalla (toista

ruutupiirroksen 1. krs:ta). Kun joustimen pituus on 2,5 cm, lisää seuraavalla krs:lla seuraavasti: *Neulo 10 s

joustinneuletta, tee lisäys (nosta s:den välinen lankalenkki puikolle ja neulo se kiertäen oikein), neulo 1n, 1o,

tee lisäys.* Toista *_* krs loppuun (ruutupiirroksen 2. krs) =56s. 

Aloita sitten palmikkoneule ruutupiirroksen mukaan. Neulo ruutupiirroksen 3.-12. krs:t kaksi kertaa. Aloita

sitten peukalon lisäykset: Neulo 1n, tee lisäys, neulo 1o, 1n, 1o, tee lisäys, jatka kerros loppuun

ruutupiirroksen mukaan. Neulo 3 välikerrosta ilman lisäyksiä, neulo peukalon s:t normaalisti oikein, paitsi

keskimmäinen silmukka nurin. Neulo lisäyskerros: neulo 1n, tee lisäys, neulo 2o, 1n, 2o, tee lisäys, jatka krs

loppuun ruutupiirroksen mukaan. Neulo 3 välikerrosta ilman lisäyksiä. Toista lisäykset joka 4. krs vielä 3

kertaa. Neulo vielä 3 krs:ta ilman lisäyksiä. (Eli palmikkomallikerta tulee neulottua kahteen kertaan

peukalon lisäysten aikana.)

Ota peukalon s:t (13s) apulangalle odottamaan ja luo peukalon s:den tilalle 3 uutta silmukkaa. Jatka

kierrettyä 1n, 1o –joustinneuletta mutta kavenna ensimmäisellä kerroksella jokaisen 9s palmikon kohdalla

2 s tekemällä palmikon 1. ja 2. s:n kohdalla ylivetokavennus ja neulo palmikon 2 viimeistä s:aa oikein

yhteen (ruutupiirroksen 13. krs). =48s. Tarkista että 1o, 1n raidat jatkuvat virheettömästi palmikoiden

välissä. Neulo kierrettyä joustinta 2,5 cm (Toista ruutupiirroksen 14. kerrosta). Päätä s:t löysästi oikein ja

nurin neuloen.

PeukaloPeukalo: Ota silmukat apulangalta ja jaa ne 3:lle puikolle. Poimi vielä luotujen s:den kohdalta 3s = 16s . Jos

poimittujen ja puikolla olevien s:den väliin tuntuu tulevan reikä, poimi vielä yhdet s:t näistä kohdin. Neulo 1

krs oikein, paitsi neulo keskellä peukaloa oleva 1n silmukka nurin ja kavenna mahdolliset ylimääräiset s:t

pois neulomalla 2 o yhteen. Neulo 2,5 cm 1n, 1o – kierrettyä joustinta, tarkista että peukalon 1 n osuu

myös joustimessa nurjan s:n kohdalle. Päätä s:t löysästi oikein ja nurin neuloen.

Neulo toinen ranneke samoin.

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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