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Patenttipusero teetee PrimanovaPatenttipusero teetee Primanova



Naisen patenttineulepusero Naisen patenttineulepusero S/M-L-XL-XXL

teetee Primanovateetee Primanova-lanka (100 merinovilla, 50 g =115 m, 22 s =10 cm, puikot nro 4-4,5) 

Suunnittelija Suunnittelija Piia Maria Pekkanen

Pyörö- ja sukkapuikot Pyörö- ja sukkapuikot Nro 4 tai käsialan mukaan, pyöröpuikkojen pituus on 100 cm ja 60 cm

TiheysTiheys20 s ja 53 krs patenttineuletta = 10 cm 

Mallineuleet Mallineuleet Joustinneule: 1 o, 1 n. Patenttineule suljettuna neuleena: 1.krs: 1.krs: *1 o, tuo lanka työn eteen,

nosta 1 s nurin neulomatta ja vie lanka puikon yli työn taakse. Näin muodostunut lankalenkki eli

langankierto kulkee nyt nurjan s:n yli*, toista *-* krs loppuun. 2.krs:2.krs:neulo nurjat s:t nurin yhdessä lk:n

kanssa ja nosta oikeat s:t neulomatta ja tee samalla lk kuten 1. krs:lla nurjien silmukoiden kohdalla.

3.krs:3.krs:neulo oikeat s:t oikein yhdessä lk:n kanssa ja nosta nurjat s:t neulomatta ja tee samalla lk:t kuten 1.

krs:lla. Toista 2.-3. krs:ia. Patenttineule tasona kun edellisellä krs:lla lk:t ovat oikeiden silmukoiden päällä:

neulo oikeat s:t oikein yhdessä lk:n kanssa ja nosta nurjat s:t nurin neulomatta ja tee samalla aina lk

silmukan yli. Toista näin joka krs:lla

 

KokoKoko     S/M       L              XL           XXL

Valmiin neuleen mitatValmiin neuleen mitat

Vartalonympärys            92           100         110         118         cm

kokopituus n.    66           68           70           71           cm

hihan sisäpituus               45           45           47           47           cm

Langan menekkiLangan menekki

teetee Primanova-lankaa

beigeä (9241)    800         950         1100      1250      g

 

Taka- ja etukappale neulotaan suljettuna neuleena kädenteille asti Taka- ja etukappale neulotaan suljettuna neuleena kädenteille asti Luo pyöröpuikolle 186-202-218-234 s ja

neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 5 cm. Aloita sitten patenttineule. Kun kappaleen korkeus on 45

cm, jaa työ kahteen osaan kädenteitä varten. Aloita oikean s:n kohdalta ja päätä 4 s, neulo 85-93-101-109 s

(=etukappale), päätä 7 s, neulo 87-95-103-111 s ja päätä loput 3 s. Katkaise lanka ja jatka yläosien

neulomista erikseen. Ota etukappaleen s:t työhön ja jatka patenttineuletta tasona. Päätä samalla

molemmissa reunoissa joka 2. krs 2x2 s. Jätä loput 77-85-93-101 s odottamaan. Neulo takakappaleen

s:illa vastaavasti ja jätä loput 79-87-95-103 s odottamaan.

Hihat Hihat Luo sukkapuikoille 46-50-54-58 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 5 cm. Aloita sitten

patenttineule. Levennä joka 12. krs 2 s seuraavasti: neulo kerroksen vaihdoskohdan jälkeen 1 s. Seuraava s

on nurja s lk:n kanssa. Tee nyt levennys tämän nurjan s:n molemmin puolin tekemällä lk ennen ja jälkeen

silmukan. HUOM: HUOM: Tee lk niin päin ettei edellisen s:n (patentti-s)lk pääse tipahtamaan puikolta. Neulo

seuraavalla krs:lla lk:t kiertäen nurin. Neulo lisäysten väliin jäävä s oikein. Nyt työ jatkuu patenttineuleena

normaalisti. Tee seuraava lisäys samassa kohdassa muuten samoin, mutta nyt keskellä on oikea s. Tee

tämän s:n molemmin puolin lk. Neulo seuraavalla krs:lla lk:t kiertäen o ja keskimmäinen s n. Tee lisäykset

tällä tavoin yhteensä16-16-17-17 kertaa =78-82-88-92s. Neulo viimeinen krs loppuun ja katkaise lanka.

Siirrä sitten krs:n alusta 13-13-14-14 s neulomatta oikean käden puikolle. Aloita kerros uudella langalla ja

päätä 7 s kädentietä varten. Jatka patenttineuletta tasona ja päätä samalla molemmissa reunoissa joka 2.

krs 2x2 s. Jätä loput 63-67-73-77 s odottamaan samanlaisella krs:lla kuin miehustassa. Neulo toinen hiha



samoin.

Kaarroke Kaarroke Ota kaikki odottamassa olevat s:t samalle pitkälle pyöröpuikolle, laita hihat etu- ja

takakappaleiden väliin =282-306-334-358 s. Jatka patenttineuletta suljettuna neuleena 8 krs. Merkitse

sitten kavennusten kohdat, jokainen merkitty s tulee oikean s:n kohdalle. Laske vasemman hihan keskeltä

41-41-45-45 s (keskimmäinen s on oikea silmukka) ja merkitse näistä 1. (=1. merkkilanka) ja viimeinen s

(=2. merkkilanka), laske tästä eteenpäin 23-27-31-35 s, laita seuraavan s:n kohdalle 3. merkkilanka, laske

51-55-57-61 s, laita seuraavan s:n kohdalle 4. merkkilanka, laske 23-27-31-35 s, laita seuraavan s:n kohdalle

5. merkkilanka, laske 39-39-43-43 s, laita seuraavan s:n kohdalle 6. merkkilanka, laske 23-27-31-35 s, laita

seuraavan s:n kohdalle 7. merkkilanka, laske 53-57-59-63 s ja laita seuraavan s:n kohdalle 8. merkkilanka.

Näin merkkilankojen väleihin jää molempien hihojen keskellä 39-39-43-43 s, etukappaleen keskellä 51-55-

57-61 s ja takakappaleen keskellä 53-57-59-63 s. Jatka patenttineuletta ja aloita samalla kavennukset eli

tee 1., 3., 5. ja 7. merkkilangan kohdalla ylivetokavennus (=nosta merkitty s neulomatta, neulo seuraava s ja

vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo samalla krs:lla 2., 4., 6. ja 8. merkkilangan kohdalla 2 o yhteen (=neulo

merkitty s ja sitä edeltävä s oikein yhteen). Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs hihoissa 19-19-21-21

kertaa, etukappaleessa 25-27-28-30 kertaa ja takakappaleessa 26-28-29-31 kertaa. Kun olet tehnyt hihojen

kavennukset valmiiksi, neulo 3 krs ja sitten hihojen keskellä 2 s:n kavennus (=nosta 1 o s ja sitä edeltävä s

oikein neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t neulotun yli). Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs vielä

3-4-6-8 kertaa. Kun olet tehnyt kaikki kavennukset valmiiksi, jatka lopuilla 88-100-108-116 s:lla

patenttineuletta kunnes kaarrokkeen korkeus on 20-22-24-25 cm. Neulo vielä joustinneuletta 4 krs, päätä

s:t joustinta neuloen.

Viimeistely Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.

Ompele vielä kainalosaumat.

 

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