teetee Helmi

Tuotekoodi: HEL119

Miehen liivi
Malli: Outi Markkanen
Koko: S-M-L
Neuleen mitat: Vartalon ympärys 104–112-120cm, pituus 69–71-73cm
Langanmenekki: teetee Helmi, beige(901) 400–450-500g, (50g/200m, 100%
merinovilla)
Puikot: nro2,5 ja 3.5
Tiheys: 26s = 10cm miehustan mallineuletta puikoilla nro 3,5
Muuta: 6 nappia
Mallineuleet: 1o,1n joustin, sileä oikea, miehustan neulos 5o,1n joustinta:
1.krs oikealta *neulo 5o, nosta n s neulomatta puikolle (puikolla
s+langankierto)*, toista *-*.
2.krs nurjalta, neulo silmukat niin kuin ne ovat
Takakappale
Luo 134–146-158s puikoille 2.5. Neulo 4krs 1o, 1n joustinta. Vaihda työhön puikot nro 3.5. Lisää 1krs 1s.
Aloita mallineuleen neulominen seuraavalla silmukkajaolla: neulo 4o,1n, *5o, 1n*, toista *-*, neulo puikon
loppuun 4o.
Kun kappaleen korkeus on 43–44-45cm, aloita kädentien kavennukset. Päättele kappaleen molemmin
puolin, aina puikon alussa 4s. Kavenna sen jälkeen molemmissa reunoissa 6x1s joka krs, 6x1s joka 2.krs.
Neulo puikon alussa 5o ja tee ylivetokavennus, puikon lopussa 2o yhteen ja 5o. Neulo nurjalla puikon
alussa 5n, neulo 2n yhteen ja puikon lopussa 2n yhteen (käännä s:t niin, että 6.s jää päällepäin), 5n. = 103–
115-127s
Kun kädentien korkeus on 24–25-26cm, päättele puikon alusta olkaa varten 2x8,2x7s – 4x9s – 3x10,1x9s
joka 2.krs.
Samanaikaisesti ota keskimmäiset 27–27-33s apulangalle, neulo kumpikin puoli erikseen.
Päättele vielä pääntien reunassa 2x3,1x2s joka 2.krs. Neulo toinen puoli samoin.
Ota pääntien s:t apulangalta ja poimi pääntieltä yhteensä 46–46-52s puikoilla 2,5. Neulo 1o,1n joustinta
9krs, neulo 6krs sileää oikeaa, päättele s:t löyhästi.
Vasen etukappale
Neulo taskupussi ensimmäiseksi: Luo 31–31-37s puikoille 3,5. Neulo sileää oikeaa 14cm. Kavenna
viimeisellä krs:lla reunimmaiset s:t viereisten kanssa yhteen. Jätä taskupussi odottamaan.
Luo 64–70-76 puikoille 2.5. Neulo 4krs 1o, 1n joustinta. Vaihda työhön puikot nro 3.5.
Aloita mallineuleen neulominen seuraavalla silmukkajaolla: neulo 3o, 1n, *5o, 1n*, toista *-*, neulo puikon
loppuun 6o.
Kun kappaleen korkeus on 15–15-16cm, neulo puikon alusta 10s, ota seuraavat 29–29-35s apulangalle.
Ota taskupussi ja neulo sen 29–29-35s, jatka krs loppuun. Jatka mallineuleen neulomista, kunnes
kappaleen korkeus on 43–44-45cm.
Kavenna puikon alussa kädentietä varten kuten takakappaleella. Aloita samanaikaisesti puikon lopussa
kavennukset pääntietä varten. Tee kavennukset neulomalla 2s o yhteen 5s sisäpuolella.
Kavenna 4x1s joka 2.krs, 10x1s joka 4.krs, 4x1s joka 6.krs - 4x1s joka 2.krs, 10x1s joka 4.krs, 4x1s joka
6.krs - 4x1s joka 2.krs, 13x1s joka 4.krs, 4x1s joka 6.krs.
Kun kädentien korkeus on 24–25-26cm, päättele puikon alusta olkaa varten, kuten takakappaleella.
Ota taskunsuun s:t apulangalta ja neulo 8 krs sileää oikeaa puikoilla nro 2,5. Päättele s:t löyhästi.
Poimi pääntieltä ja etureunasta yhteensä 189–193-197s (66–68-70+123–125-127s) puikoille nro 2,5.
Neulo 1o,1n joustinta 4 krs. Neulo alareunan 2 viimeistä s o.

Tee napinlävet seuraavasti: Neulo 5-7-7s, 2n yhteen, lk,* 20s, 2n yhteen, lk*, toista *-* vielä 4x.
Neulo 5krs joustinta. Neulo 6krs sileää oikeaa. päättele s:t löyhästi.
Neulo oikea etukappale peilikuvana. Tee pääntien kavennukset neulomalla ylivetokavennus
5s sisäpuolella. Neulo etureuna ilman napinläpiä.
Kädentiet
Ompele olat. Poimi kädentieltä 140s puikoille 2,5. Neulo 1o,1n joustinta 9krs, neulo 6krs sileää oikeaa,
päättele s:t löyhästi.
Viimeistely
Ompele sivusaumat. Ompele taskupussit kiinni nurjalle. Kiinnitä taskunsuu muutamalla pistolla
molemmista päistä. Päättele langat. Ompele napit.
Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
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