Sirdar Baby Bamboo DK

Tuotekoodi: 4524

Pojan V-päänteinen pusero

Langanmenekki: Sirdar Snuggly Baby Bamboo Dk (80 bambu, 20 villa, 50 g = 95 m, 22 s ja 28 krs = 10 cm, puikot
nro 4)
Puikot: Nro 3-3,5 ja 4 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan
Tiheys: 26 s ja 28 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm
Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Pintaneule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Toista 1.-8. krs:ia

Takakappale
Luo ohuemmille puikoille 57-63-69-77-83-89 s ja neulo joustinneuletta 8-8-8-10-10-10 krs. Vaihda työhön
paksummat puikot, aloita pintaneule piirroksen reunasta kokosi nuolen kohdalta, toista 9 s:n mallikertaa 6-6-6-8-8-8
kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan kokosi nuolen kohdalle. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun
kappaleen korkeus on 15-17-20-25-28-33 cm, kavenna molemmissa reunoissa kädentietä varten joka krs 7-7-88-9-9x1 s =43-49-53-61-65-71 s. Kun kädentien korkeus on 10-11-12-13-14-15 cm, päätä molemmissa reunoissa
olkaa varten joka 2. krs 1x5-6-7-9-9-10 s ja 1x6-7-7-9-9-11 s. Päätä loput eli takakappaleen pääntien 21-23-2525-29-29 s kerralla.
Etukappale
Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 15-17-20-25-28-33 cm. Jätä nyt keskimmäinen s hakaneulalle
odottamaan pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna sivussa kädentie-s:t kuten takana ja kavenna
samalla pääntien reunassa joka 2. krs 7-7-9-8-11-9x1 s ja vielä joka 4. krs 3-4-3-4-3-5x1 s. Päätä lopuksi sivusta
lähtien olkaa varten s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.
Hihat
Luo ohuemmille puikoille 35-35-37-37-43-45 s ja neulo joustinneuletta 8-8-8-10-10-10 krs. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita pintaneule, piirrokseen on HK:lla merkitty hihan keskikohta, laske siitä kuvion alku
sivussa. Lisää pintaneuleen aikana hihan molemmissa reunoissa joka 2,5.-2.-2.-2,5.-3.-3. cm 5-8-9-9-9-10x1 s =4551-55-55-61-65 s. Kun hihan pituus on 15-17-20-24-29-33 cm, kavenna molemmissa reunoissa pyöriötä varten
ensin joka krs 7-7-8-8-9-9x1 s. Päätä sitten molemmissa reunoissa joka 2. krs 1-1-1-1-2-2x6-7-5-5-5-6 s ja 1-1--2-1-1x6-7-5-5-6-6 s. Päätä loput 7-9-9-9-11-11 s kerralla.

Viimeistely
Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat.
Poimi langan avulla pääntien reunasta pyöröpuikolle 98-104-110-114-120-124 s ja aloita suljettuna neuleena
joustinneule siten, että etukappaleen pääntien V-kärjessä on 1 oikea s. Tee 2. krs:lla V-kärjessä kavennus eli nosta
V-kärjen oikea s ja sitä edeltävä s neulomatta kuten neuloisit ne oikein yhteen, neulo 1 s ja vedä nostetut s:t
neulotun yli. Toista tällainen kavennus joka krs. Kun reunuksen korkeus on 6 krs, päätä s:t, tee päätöskerroksellakin
kavennus. Kiinnitä sitten hihat ja ompele sivu- sekä hihasaumat.
1. Taka- ja etukappale

2. Hihat

= oikea s, neulo s nurjalla nurin
= nurja s, neulo s nurjalla oikein
= neulo vasemmalta puikolta ensin toinen s takakautta nurin ja vasta sitten ensimmäinen s oikein
= neulo vasemmalta puikolta ensin toinen s etukautta oikein ja vasta sitten ensimmäinen s nurin

= neulo vasemmalta puikolta ensin toinen s takakautta oikein ja vasta sitten ensimmäinen s oikein
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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