
Sirdar Touch

Tuotekoodi: 2474



Neulotut kissat

Koko: korkeus 16 cm, pituus 40 cm
Langanmenekki: Sirdar Touch (100 g/67 cm, 50% polyesteri, 50% nailon)
harmaavalkoiseen kissaan 3 kerää harmaata (001) ja 1 kerä kermanvalkoista (006)
ruskeavalkoiseen kissaan 3 kerää vaaleanruskeaa (009) ja 1 kerä kermanvalkoista
(006)
mustavalkoiseen kissaan 3 kerää mustaa (005) ja 1 kerä valkoista (011), vähän
mustaa DK-paksuista lankaa nenää ja suun kirjailua varten
Puikot: nr 6½ ja 3
Tiheys: 12 s ja 16 krs ainaoikeinneuletta = 10x10 cm
Mallineuleet: Ainaoikeinneule: neulo jokainen krs oikein. Sileä neule: neulo oikealla
oikein, nurjalla nurin.
Tarvikkeet: täytevanua, silmät 

Vartalo
Luo harmaalla/ruskealla/mustalla langalla paksummille puikoille 18 s ja aloita ainaoikeinneule. Kun olet neulonut 2
krs, neulo seuraavalla krs:lla jokainen s etu- ja takareunastaan oikein, neulo krs:n loppuun 1 o =35 s. Neulo 3 krs.
Neulo seuraavalla krs:lla *3 o, tee lisäys (=neulo 1 s etu- ja takareunastaan oikein)*, toista *-* yht. 8 kertaa, neulo 3 o
=43 s. Jatka ainaoikeinneuletta ilman lisäyksiä, kunnes kappaleen korkeus on 24 cm. Päätä silmukat. Taita kappale
kaksinkerroin ja ompele sivusaumat yhteen. Ompele aloitusreuna yhteen ja täytä vartalo vanulla. Jätä yläreuna vielä
auki.

Pää
Luo harmaalla/ruskealla/mustalla langalla paksummille puikoille 15 s. Neulo 1 krs oikein. Jatka ainaoikeinneuletta ja
neulo seuraavaksi lisäyskrs: neulo *1 o, tee lisäys*, toista *-* yht. 7 kertaa, neulo krs:n loppuun 1 o =22 s. Neulo 3
krs ja neulo sitten 3 o, tee lisäys, *2 o, tee lisäys*, toista *-* yht. 5 kertaa, neulo 3 o =28 s. Neulo 3 krs ja neulo sitten
*3 o, tee lisäys*, toista *-* yht. 7 kertaa =35 s. Neulo 12 krs. Aloita kavennukset ja neulo *3 o, 2 o yhteen*, toista *-*
yht. 7 kertaa =28 s.
Neulo 3 krs ja neulo sitten 3 o, *2 o yhteen, 2 o*, toista *-* yht. 5 kertaa, 2 o yhteen, 3 o =22 s. Neulo 1 krs ja neulo
sitten 2 o yhteen koko krs:n ajan =11 s. Neulo 2 o yhteen, 2 o yhteen, 3 o, 2 o yhteen, 2 o yhteen = 7 s. Katkaise
lanka ja vedä jäljellä olevien silmukoiden läpi. Ompele sivut yhteen ja täytä pää vanulla niin, että pystyt kiinnittämään
vielä silmät paikoilleen.

Häntä (harmaavalkoinen ja ruskeavalkoinen kissa)
Luo harmaalla/ruskealla langalla paksummille puikoille 14 s ja aloita ainaoikeinneule. Kun kappaleen korkeus on 6
cm, kavenna seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s (=neulo 2 o yhteen) =12 s. Toista kavennukset vielä 2
kertaa aina 6 cm välein = 8 s. Vaihda työhön valkoinen lanka ja neulo 3 krs. Kavenna seuraavalla krs:lla
molemmissa reunoissa 1 s. Toista kavennukset vielä 2 kertaa joka 4. krs =2 s. Neulo 2 o yhteen, katkaise lanka ja
vedä silmukan läpi. Ompele sivut yhteen ja täytä samalla häntä vanulla.

Häntä (mustavalkoinen kissa)
Luo mustalla langalla paksummille puikoille 14 s ja aloita ainaoikeinneule. Kun kappaleen korkeus on 6 cm, kavenna
seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s (=neulo 2 o yhteen) =12 s. Vaihda työhön valkoinen lanka ja neulo 3
krs oikein. Kavenna seuraavalla krs:lla molemmissa reunoissa 1 s =10 s. Toista kavennukset joka 4. krs vielä 3
kertaa =4 s. Neulo 2 o yhteen, 2 o yhteen = 2 s. Neulo 2 o yhteen, katkaise lanka ja vedä s:n läpi.

Takatassut
Luo paksummille puikoille valkoisella langalla 8 s. ** Neulo jokainen s etu- ja takareunastaan oikein, neulo krs:n
loppuun 1 o =15 s. Neulo 1 krs oikein. Neulo 5 o, neulo 5 seuraavaa s etu- ja takareunastaan o, neulo 5 o = 20 s.
Neulo 1 krs oikein. Neulo 7 o, neulo 6 seuraavaa s etu- ja takareunastaan o, 7 o =26 s. Neulo 3 krs oikein. Neulo 5
o, 2 o yhteen yht. 8 kertaa, 5 o =18 s. Neulo 5 o, 2 o yhteen yht. 4 kertaa, 5 o =14 s. Vaihda työhön
harmaa/ruskea/musta lanka. ** Jatka ainaoikeinneuletta, kunnes kappaleen korkeus on 11 cm. Neulo 2 o yhteen yht.
7 kertaa =7 s. Neulo 2 o yhteen, 3 o, 2 o yhteen =5 s. Katkaise lanka ja vedä jäljelläolevien s:n läpi. Neulo toinen
takatassu samoin. Taita kappaleet kaksinkerroin ja ompele aloitusreuna yhteen. Ompele sivusaumat ja täytä tassut
samalla.

Etutassut
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Luo paksummille puikoille valkoisella langalla 8 s. Huom. neulo mustavalkoisen kissan toinen tassu kokonaan
mustalla. Neulo **-** kuten takatassuissa. Jatka ainaoikeinneuletta, kunnes kappaleen korkeus on 14 cm. Päätä s:t.
Neulo toinen etutassu samoin. Taita kappale kaksinkerroin ja ompele aloitusreuna yhteen. Ompele sivusaumat ja
täytä tassut samalla.

Naaman valkoinen osa
Luo paksummille puikoille valkoisella langalla 3 s. Tee lisäys (=neulo 1 s etu- ja takareunastaan oikein), 1 o, tee
lisäys =5 s. Tee lisäys, neulo 3 o, tee lisäys = 7 s. Neulo 3 krs oikein. Neulo 2 o yhteen, 3 o, 2 o yhteen =5 s. Neulo
3 krs oikein. Neulo 2 o yhteen, 1 o, 2 o yhteen = 3 s. Neulo 3 krs oikein. Neulo 2 o yhteen, 1 o = 2 s. Neulo 2 o
yhteen, katkaise lanka ja vedä silmukan läpi.

Korvat
Luo paksummille puikoille harmaa/ruskeavalkoisessa kissassa harmaalla/ruskealla langalla ja mustavalkoisessa
kissassa valkoisella langalla 10 s. Neulo 1 krs oikein. Neulo 2 o yhteen, 6 o, 2 o yhteen =8 s. Toista kavennukset
vielä 3 kertaa joka 2. krs =2 s. Neulo 2 o yhteen, katkaise lanka ja vedä silmukoiden läpi. Neulo toinen korva samoin.

Nenä
Luo ohuemmille puikoille mustalla langalla 7 s. Neulo 1 krs nurjalta nurin. Neulo 2 o yhteen, 3 o, 2 o yhteen = 5 s.
Neulo 1 krs nurin. Neulo 2 o yhteen, 1 o, 2 o yhteen = 3 s. Neulo 2 o yhteen, 1 o = 2 s. Katkaise lanka ja vedä jäljellä
olevien silmukoiden läpi.

Viimeistely
Ompele naaman valkoinen osa keskelle eteen muutaman sentin päähän aloitusreunasta. Ompele nenä valkoisen
osan keskelle. Kirjo suu mustalla langalla kuten kuvassa. Kiinnitä silmät paikoilleen. Täytä pää loppuun vanulla ja
kiristä kaula-aukko suppuun langan avulla. Ompele korvat paikoilleen. Aseta vartalon sauma keskelle ja ompele
etutassut vartalon lopetusreunaan samalla kun ompelet aukon umpeen. Ompele takatassut kiinni vartalon
molemmille puolille tassun valkoiseen osaan asti. Ompele häntä paikoilleen niin, että se taipuu kissan selän päälle.
Aseta pää vartalon etuosaan siten, että se tulee myös etutassujen päälle ja ompele tukevasti paikoilleen. Leikkaa
halutessasi kaksi 4 cm:n pituista langanpätkää ja solmi ne korvien kärkiin.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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