teetee Pallas

Tuotekoodi: PAL134

Miesten jakku
Koko: S-M-L-XL-XXL-XXXL
Lanka:teetee Pallas -lanka (80 villa, 20 polyamidi, 50 g =130 m)
Suunnittelija Marita Metsäkylä
Puikot Nro 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan
Muut tarvikkeet 7 nappia
Tiheys 25 s ja 35 krs pintaneuletta sekä 24 s ja 29 krs sileää neuletta
paksummilla puikoilla = 10 cm
Mallineuleet Joustinneule: 2 o, 2 n.
Pintaneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan, toista 1.-12. krs:ia.
Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein
Koko S [M:L:XL:XXL:XXXL]
Valmiin neuleen mitat
vartalonympärys cm 104 [112:120:128:136:144]
kokopituus cm 70 [72:74:76:78:80]
hihan sisäpituus cm 47 [48:49:50:51:52]
Langan menekki
teetee Pallas -lankaa
ruskeaa (04) g 650 [650:700:750:800:850]
Takakappale Luo ohuemmille puikoille 130-138-150-158-170-178 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Lisää jousteen
viimeisellä krs:lla s-luvuksi tasavälein 132-142-152-162-172-182 s. Vaihda työhön paksummat puikot, aloita
pintaneule piirroksen kohdasta B-A-B-A-B-A ja toista sitten 10 s:n mallikertaa tarpeen mukaan. Neulo jatkossa s:t
tässä järjestyksessä ja toista 1.-12. krs:ia. Kun kappaleen korkeus on 44-45-46-47-48-49 cm, päätä molemmissa
reunoissa kädenteitä varten joka 2. krs 1x6 s, 1x3 s, 1x2 s ja 4x1 s =102-112-122-132-142-152 s. Kun kädentien
korkeus on 24-25-26-27-28-29 cm, päätä keskimmäiset 26-28-28-30-30-32 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen
puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x4 s ja 2x3 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2.
krs 1x4-8-9-9-10-10 s ja 4x6-6-7-8-9-10 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.

Oikea etukappale Luo ohuemmille puikoille 70-74-78-82-90-94 s ja aloita etureunasta joustinneule 2 o s:lla. Kun
jousteen korkeus on 6 cm, muuta s-luvuksi tasavälein 71-76-81-86-91-96 s. HUOM: älä lisää s:ita etureunassa 11
s:n aikana (=napitusvara). Vaihda työhön paksummat puikot, jatka etureunassa 11 s:lla joustinneuletta ja aloita
sitten pintaneule piirroksen kohdasta C ja toista 10 s:n mallikertaa tarpeen mukaan. Neulo jatkossa s:t tässä
järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 44-45-46-47-48-49 cm, tee sivussa kädentiekavennukset samoin kuin
takana. Aloita samalla etureunassa joustinneuleen lisäys kaulusta varten ja pääntien viistotus. Eli neulo etureunasta
lähtien 2 o, lisää 1 s (=neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein tai nurin, riippuen joustinneuleen
kohdasta), neulo 8 s ja 2 s nurin yhteen. Toista tällaiset lisäykset ja kavennukset samoissa kohdin joka 4. krs vielä 67-5-6-5-6 kertaa ja sitten joka 6. krs 10-9-11-10-11-10 kertaa. Eli lisää 1 s aina 2 s:n päässä etureunasta ja kavenna
1 s napitusvaran sisimmän nurjan s:n kohdalla, näin etureunan jousteeseen tulee koko ajan lisää s:ita ja
pintaneuleen s:t vähenevät vastaavasti. Kun napitusvarassa on 28 s, jatka pääntien kavennuksia vielä joka 6. krs 01-1-2-2-3 kertaa. Kun kädentien korkeus on 24-25-26-27-28-29 cm, päätä sivusta lähtien olan s:t kuten takana.
Jatka lopuilla 28 s:lla joustinneuletta takakappaleen pääntien reunusta varten 9-9,5-9,5-10-10-10,5 cm, jätä s:t
odottamaan. Merkitse nyt napitusvaraan 7 napin paikkaa tasavälein siten, että alin tulee 2 cm:n päähän helmasta ja
ylin tulee pääntien viistotuksen alareunaan.
Vasen etukappale Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. Tee nyt kuitenkin nappien kohdille napinlävet siten, että
neulot kunnes etureunassa on jäljellä 6 s, päätä 2 s ja neulo krs:n loput s:t. Luo napinläpi-s:t seuraavalla krs:lla
uudelleen.

Hihat Luo ohuemmille puikoille 54-58-58-62-62-66 s ja neulo joustinneuletta 6 cm. Lisää jousteen viimeisellä krs:lla
s-luvuksi tasavälein 64-70-70-74-74-78 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo 1.krs: (op) 7-10-10-0-0-2 o, *2
n, 10 o*, toista *-* vielä 3-3-3-5-5-5 kertaa, neulo 2 n ja 7-10-10-0-0-2 o. Neulo jatkossa oikeat s:t oikein ja nurjat
nurin ja lisää samalla hihan molemmissa reunoissa 1 s joka 6. krs kunnes työssä on 98-102-108-112-118-122 s.
Neulo lisätytkin s:t 2 n, 10 o -joustinneuletta. Kun hihan pituus on 47-48-49-50-51-52 cm, päätä pyöriötä varten
molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x6 s, 1x4 s, 1x3 s, 2x2 s, 15-17-18-19-20-21x1 s, 1x2 s, 1x3 s ja 1x4 s. Kun
pyöriön korkeus on 16-17-18-19-19-20 cm, päätä loput 16-16-20-22-26-28 s kerralla.
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele
olka-, sivu- ja hihasaumat sekä kiinnitä hihat. Kiinnitä takakappaleen pääntien reunus paikoilleen ja ompele sen
keskitakasauma. Kiinnitä lopuksi napit.

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