Sirdar Baby Bamboo DK

Tuotekoodi: 4520

Pojan pintaneuleinen vaaleanharmaa pusero

Langanmenekki: Sirdar Snuggly Baby Bamboo Dk (80 bambu, 20 villa, 50 g = 95 m, 22 s ja 28 krs = 10 cm, puikot
nro 4)
Puikot: Nro 3-3,5 ja 4 tai käsialan mukaan
Tiheys: 22 s ja 31 krs pintaneuletta sekä 22 s ja 28 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm
Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein. Pintaneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Toista
1.-22. krs:ia. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin
Muut tarvikkeet: 3 nappia

Takakappale
Luo ohuemmille puikoille 49-55-61-67-73-79 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda työhön paksummat puikot, aloita
pintaneule piirroksen reunasta kohdasta a-b-a-b-a-b, toista 6 s:n mallikertaa 7-8-9-10-11-12 kertaa ja neulo
piirroksen toiseen reunaan kohtaan c-d-c-d-c-d. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on
21-25-29-35-39-45 cm, jätä keskimmäiset 11-13-17-17-21-21 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin oikea
olka. Kavenna vielä pääntien reunassa joka krs 3x1 s. Kun kappaleen korkeus on 24-28-32-38-42-48 cm, päätä
loput eli olan 16-18-19-22-23-26 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli muuten peilikuvaksi, mutta kun työstä on
neulomatta 5 krs, vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo vielä 5 krs ainaoikeaa. Päätä s:t.
Etukappale
Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 18-22-26-31-35-41 cm. Jätä nyt keskimmäiset 9-11-15-15-17-17
s odottamaan pääntietä varten ja neulo ensin oikea olka. Kavenna pääntien reunassa joka krs 2x1 s ja vielä joka 2.
krs 2-2-2-2-3-3x1 s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli
peilikuvaksi muuten, mutta kun työstä puuttuu 5 krs, vaihda työhön ohuemmat puikot ja aloita ainaoikeinneule. Tee
reunuksen 3. krs:lla napinlävet. Eli neulo 3-3-3-3-4-5 o, tee napinläpi (=ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen), neulo 4--6-7-7-8 o, tee napinläpi ja neulo 5-6-6-8-8-9 o. Neulo vielä 2 krs ainaoikeaa ja päätä s:t.
Hihat
Luo ohuemmille puikoille 31-31-33-33-37-39 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs. Vaihda työhön ohuemmat puikot ja aloita
sileä neule. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa joka 3.-2.-2.-2,5.-3.-3,5. cm 4-7-8-8-8-9x1 s =39-45-4949-53-57 s. Kun hihan pituus on 15-17-20-24-29-33 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 25-1-1-2-4x2-3-2-2-2-3 s ja 4-1-6-6-6-4x3-4-3-3-3-3 s. Päätä loput 7-7-9-9-9-9 s kerralla.
Viimeistely
Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele oikea
olkasauma. Poimi langan avulla pääntien reunasta ohuemmille puikoille 62-66-74-80-86-86 s ja neulo ainaoikeaa
tasona. Tee reunuksen 2. krs:lla vasemmalle olalle napinläpi eli neulo 3 o, ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen ja neulo

krs loppuun. Kun reunuksen korkeus on 4 krs, päätä s:t. Kiinnitä napit takakappaleen olalle ja napita ne. Aseta
vasemman olan reunukset päällekkäin ja kiinnitä hihat sivuihin olkasaumojen molemmin puolin 10-11-12-13-14-15
cm:n matkalle. Ompele lopuksi sivu- ja hihasaumat.

= oikea s, neulo s nurjalla nurin
= nurja s, neulo s nurjalla oikein
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