Sirdar Baby Bamboo

Tuotekoodi: 4629

Palmikkopeitto ja ruutupeitto
Palmikkoneulepeitto
Koko: 91x91 cm
Langanmenekki: Sirdar Snuggly Baby Bamboo DK (50 g /95 m, 80% bambu, 20%
villa), kirkas vihreä (102) 600 g
Puikot: pyöröpuikot nro 3 ja 4 tai käsialan mukaan, apupuikko
Tiheys: 22 s ja 28 krs sileää nurjaa neuletta puikoilla nro 4 =10x10 cm, 28 s
palmikkoneuletta =11 cm
Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin, nurjalla
oikein. Palmikkoneule: neulo ruutupiirroksen mukaan.

Tee näin
Luo 224 s puikoille nro 3 ja neulo 7 krs joustinneuletta: 1 n, *2 o, 2 n*, toista *-*, neulo viimeiseksi 1 n. Neulo
kavennuskrs: 6 n, 2 n yhteen, *9 n, 2 n yhteen *, toista *-* yht. 19 kertaa, 7 n =204 s. Vaihda puikot nro 4 ja aloita
mallineule: neulo 1 n (=reunas), *26 s palmikkoneuletta, 18 s sileää nurjaa*, toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 26 s
palmikkoneuletta, 1 n (=reunas). Jatka samalla silmukkajaolla palmikkoneuletta ja sileää nurjaa, neulo reunasilmukat
oikealla nurin, nurjalla oikein. Kun kappaleen korkeus on n. 88 cm ja olet viimeiseksi neulonut ruutupiirroksen 15.
krs:n, tee nurjalla lisäykset seuraavasti: 6 n, tee lisäys (=neulo 1 s etu- ja takareunastaan nurin), *9 n, tee lisäys*,
toista *-* yht. 19 kertaa, 7 n =224 s. Vaihda puikot nro 3 ja neulo 8 krs joustinneuletta kuten työn alussa. Päätä
silmukat joustinneuletta neuloen. Poimi oikein neuloen puikoille nro 3 kappaleen reunasta työn oikealta puolelta 8 s
molempien joustinneulereunusten kohdalta ja 222 s niiden välistä = 238 s. Neulo 8 krs joustinneuletta, aloita 2 n, 2
o. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen. Neulo samanlainen reunus kappaleen toiseen reunaan. Levitä neule
tasaiselle alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.

oikean puolen krs
nurjan puolen krs
oikea s (neulo oikealla oikein, nurjalla nurin)
nurja s (neulo oikealla nurin, nurjalla oikein)
ota 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 2 o, neulo apupuikolta 2
o
ota 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o, neulo apupuikolta 2 o
ota 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 o, neulo apupuikolta 1
n
ota 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 n, neulo apupuikolta 1 o

Tilkkupeitto
Koko: 91x91 cm
Langanmenekki: Sirdar Snuggly Baby Bamboo DK (50 g /95
m, 80% bambu, 20% villa), oranssi (100) 150 g, lime (155) 350
g, keltainen (101) 250 g, luonnonvalkoinen (131) 150 g
Puikot: pyöröpuikot nro 4 tai käsialan mukaan
Tiheys: 21 s ja 40 krs ainaoikeinneuletta =10x10 cm
Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein.

Keskimmäinen neliö
Luo oranssilla langalla 1 s. 1. krs: Tee lisäys (=neulo 1 s etu- ja takareunastaan oikein) = 2 s. 2. krs: Tee lisäys,
neulo 1 o =3 s. 3. krs: Tee lisäys, neulo 2 o =4 s. 4. krs: Tee lisäys, neulo 3 o =5 s. Neulo vielä 26 krs
ainaoikeinneuletta ja toista lisäykset aina krs:n alussa kuten edellä, kunnes puikolla on 31 s. Aloita sitten
kavennukset ja neulo jokaisella kerroksella 1 o, 2 o yhteen, neulo oikein krs loppuun. Kun työssä on jäljellä 2 s,
neulo 2 o yhteen ja päätä s.
Toinen neliö
Poimi oikein neuloen työn oikealta puolelta keskimmäisen neliön yhdestä sivusta limellä langalla 31 s. Neulo 29 krs
ainaoikeinneuletta ja tee joka krs kavennukset seuraavasti: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo oikein krs loppuun. Kun
työssä on jäljellä 2 s, neulo 2 o yhteen ja päätä s. Neulo samanlainen kolmio keskimmäisen neliön jokaiseen
reunaan, jolloin muodostuu uusi neliö.
Kolmas neliö
Poimi oikein neuloen työn oikealta puolelta edellisen neliön sivusta keltaisella langalla 44 s. Neulo 42 krs
ainaoikeinneuletta ja tee joka krs kavennukset seuraavasti: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo oikein krs loppuun. Kun
työssä on jäljellä 2 s, neulo 2 o yhteen ja päätä s. Neulo samanlainen kolmio toisen neliön jokaiseen reunaan.
Neljäs neliö
Poimi edellisen neliön sivusta luonnonvalkoisella langalla 63 s ja neulo 61 krs ainaoikeinneuletta tehden
kavennukset kuten edellä. Neulo 2 o yhteen ja päätä s. Neulo samanlainen kolmio neliön jokaiseen reunaan.
Viides neliö
Poimi edellisen neliön sivusta keltaisella langalla 90 s ja neulo 88 krs ainaoikeinneuletta tehden kavennukset kuten
edellä. Neulo 2 o yhteen ja päätä s. Neulo samanlainen kolmio neliön jokaiseen reunaan.
Kuudes neliö
Poimi edellisen neliön sivusta limellä langalla 126 s ja neulo 124 krs ainaoikeinneuletta tehden kavennukset kuten
edellä. Neulo 2 o yhteen ja päätä s. Neulo samanlainen kolmio neliön jokaiseen reunaan.
Reunukset
Poimi oikein neuloen työn oikealta puolelta kappaleen alareunasta oranssilla langalla 178 s ja neulo 12 krs
ainaoikeinneuletta. Päätä silmukat oikein neuloen. Neulo yläreunaan samanlainen reunus. Poimi kappaleen sivusta
oranssilla langalla 6 s molempien reunusten kohdalta ja 179 s niiden välistä =191 s. Neulo 12 krs
ainaoikeinneuletta. Päätä silmukat oikein neuloen. Neulo toiseen sivuun samanlainen reunus. Levitä neule tasaiselle
alustalle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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