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PitsilegginsitPitsilegginsit

Malli:Malli: Outi Markkanen 

Koko: Koko: S(M)L(XL)

Neuleen mitat: Neuleen mitat: Vyötärön ympärys 68-(72)-76-(80), sivun pituus 96-(98)-100-

(102), jalan sisäpituus 70-(71)-72-(73), lantion ympärys 92- (96)-100-(104)

Langanmenekki:Langanmenekki: Step, harmaa(1012), 300g, (75% villa, 25% polyamidi)  

Puikot:Puikot: 2 ½  ja 3 

Muuta:Muuta: 2 cm levyistä kuminauhaa vyötärönympäryksen verran

Mallineuleet:Mallineuleet: pitsineule ruutupiirroksen mukaan 

                       1o, 1n joustinneule

Tiheys:Tiheys: 24 s = 10 cm, pitsineuletta

Luo puikoille 2½ 58-(58)-62-(62)s ja neulo 1o, 1n joustinneuletta 6 krs. Vaihde

puikot nro 3. Aloita pitsineule. Neulo kokomatkan 2 ensimmäistä ja viimeistä s sileää oikeaa. Tee lisäykset

näiden kahden silmukan sisäpuolella.

AloitusAloitus

Koot S(M): Neulo 1s o ja jatka neulomista ruutupiirroksen oikeasta reunasta, vasempaan reunaan jää 3s o.

Koot L(XL): Neulo 3s o ja jatka neulomista ruutupiirroksen oikeasta reunasta, vasempaan reunaan jää 5s o.

Kun kappaleen korkeus on 4-(3)-3-(3) cm, lisää kappaleen molemmissa reunoissa samanaikaisesti 1 s.

Toista lisäykset vielä 9x1s joka 14.krs -(12x1s joka 12.krs) – 13x1s joka 11.krs- (16x1s joka 9.krs), =

78(84)90(96) s.

Kun kappaleen korkeus 40 cm, (polvenkorkeus), jatka lisäyksiä 19x1 s joka 6 krs - (4x1s joka 7.krs, 15x1s

joka 6.krs) - 8x1s joka7.krs, 11x1s joka 6.krs - (14x1s joka 7.krs, 5x1s joka 6.krs) 

=116- (122)-128-(134) s.

Kun kappaleen korkeus on 70 cm, aloita haarakavennukset. Kavenna kappaleen etureunassa (työn oikealla

puolella) 1 x 4, 1x2, 3x1 s joka 2. krs, 4x1s joka 4.krs. 

Kavenna samanaikaisesti takareunassa (työn nurjalla puolella) 1x5, 1x3, 1x2, 3x1s joka 2.krs, 1x1s joka

4.krs, 2x1s joka 6.krs, 3x1s joka 10.krs ja vielä 2x1s joka 14.krs. = 82-(88)-94-(100) s

Kun haarakorkeus on 24 -25-26-27 cm aloita vyötärön viistotus lyhennetyin kerroksin.

Neulo nurjalta 65-(71)-77-(83)s, käänny, ota 1s neulomatta puikolle (puikolla on silmukka ja langankierto),

neulo 64-(70)-76-(82)s.

Neulo 51-(56)-61-(66)s, käänny, ota 1 s neulomatta, neulo 50-(55)-60-(65)s 

Neulo 41-(45)-49-(53) s, käänny, ota 1 s neulomatta, neulo 40-(44)-48-(52)s

Neulo 31-(34)-37-(40)s, käänny, ota 1 s neulomatta, neulo 30-(33)-36-(39)s 

Neulo 21-(23)-25-(27)s, käänny, ota 1 s neulomatta, neulo 20-(22)-24-(26)s

Neulo 11-(12)-13-(14)s, käänny, ota 1 s neulomatta, neulo 10-(11)-12-(13)s

Vaihda puikot nro 2½ ja neulo kaikilla silmukoilla 2 cm sileää oikeaa, neulo 1 krs puikoilla nro 4 (taitekrs),

neulo 2 cm sileää oikeaa. Päättele silmukat.

Neulo toinen samanlainen kappale peilikuvana.

Ompele jalan sisäsaumat. Ompele haarasauma. Ompele vyötärökaitaleen alavara kiinni nurjalle. Jätä pieni

aukko ompelematta kuminauhan pujottamista varten. 

Pujota kuminauha ja ompele se renkaaksi.

oikea silmukka



kaksi oikein yhteen ja langankierto

langankierto ja ylivetokavennus

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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