teetee Pallas

Tuotekoodi: PAL132

Tyynynpäällinen
Koko n. 40x40 cm
teetee Pallas -lanka (80 villa, 20 polyamidi, 50 g = 130
m, 24-26 s = 10 cm, puikot nro 3-3,5)
Malli: Mona Luoma
Puikot Nro 4 tai käsialan mukaan
Muut tarvikkeet 40x40x8 cm vaahtomuovityyny jonka
kulmat on pyöristetty
Mallineuleet
Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Reunakaitale: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.
Toista 1.-18. krs:ia
Neuletiheys 18 s ja 30 krs sileää neuletta 2-kertaisella
langalla = 10 cm
Langan menekki teetee Pallas –lankaa punaista (01)
250 g
Tee etu- ja takakappale näin Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla 38 s ja neulo tasona sileää neuletta. Lisää
samalla molemmissa reunoissa joka 2. krs 3x3 s, 2x2 s ja 2x1 s, lisää vielä molemmissa reunoissa joka 4. krs 3x1 s
=74 s. Jatka sileää kunnes kappaleen korkeus on 31 cm. Kavenna sitten molemmissa reunoissa ensin joka 4. krs
3x1 s, sitten joka 2. krs 2x1 s, 2x2 s ja vielä 3x3 s. Päätä loput 38 s kerralla. Tee toinen samanlainen kappale.
Tee reunakaitale näin Luo (ja neulo) 2-kertaisella langalla 26 s ja neulo reunakaitale ruutupiirroksen mukaan.
Toista 1.-18. krs:ia 19 kertaa eli kun kaitaleen korkeus on n. 150 cm. Tee viimeksi piirroksen 18. krs ja päätä sitten
s:t.
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele reunakaitale
renkaaksi. Kiinnitä kaitaleen toinen pitkä reuna etukappaleen ulkoreunaan nurjan neuleen ulkoreunan kohdalta.
Katso, että ommel seuraa vaahtomuovikappaleen ulkoreunoja. Kiinnitä sitten reunakaitaleen sileän oikean neuleen
ulkoreuna edellisen sauman päälle siten, että sileä neule jää rullaksi tyynyn ulkoreunan päälle. Kiinnitä
reunakaitaleen toinen reuna takakappaleen reunaan samoin, muista laittaa sisätyyny paikoilleen vielä kun voit.

= oikea s, neulo s nurjalla nurin
= nurja s, neulo s nurjalla nurin
= siirrä 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 s oikein ja
apupuikon s nurin
= siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s nurin ja
apupuikon s:t oikein
= siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 s oikein ja
apupuikon s:t oikein

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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