Sublime Baby Cashmere Merino Silk dk

Tuotekoodi: 638

Lapsen pitsiraitainen jakku
Koko: 0/6 - 6/12 kk - 1/2 - 2/3 v
Valmiin neuleen mitat:
vartalonympärys: 44 – 50 – 54 – 60 cm
kokopituus: 23 – 25 – 31 - 37 cm
hihan sisäpituus: 15 – 17 – 20 – 24 cm
Langanmenekki: Sublime Baby Cashmere Merino Silk Dk (75 merinovilla, 20 silkki,
5 kashmir, 50 g =116 m, 22 s ja 28 krs =10 cm, puikot nro 4)
vaaleansinistä (276): 100 – 100 – 150 – 150 g
vaaleankeltaista (437): 50 – 50 – 100 – 100 g
Puikot: Nro 3-3,5 ja 4 tai käsialan mukaan
Tiheys: 20 s ja 40 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = 10 cm
Mallineuleet: Pintaneule: 1.-6.krs: v.sinisellä oikein. 7.-8.krs: v.keltaisella oikein.
9.krs: neulo 2 o, *ota lk puikolle ja neulo 2 o yhteen*, toista *-* ja neulo 1 o. 10.krs:
neulo oikein. Toista 1.-10. krs:ia. Ainaoikeinneule: neulo kaikki krs:t oikein
Muut tarvikkeet: 4-4-5-5 nappia

Takakappale
Luo v.sinisellä langalla paksummille puikoille 45-51-55-61 s ja aloita pintaneule. Kun kappaleen korkeus on 12-1-18-23 cm, kavenna molemmissa reunoissa kädentietä varten joka krs 5-6-7-8x1 s =35-39-41-45 s. Kun kädentien
korkeus on 10-11-12-13 cm, päätä molemmissa reunoissa olkaa varten joka 2. krs 1x4-5-5-6 s ja 1x5-5-5-6 s. Päätä
loput eli takakappaleen pääntien 17-19-21-21 s kerralla.
Etukappaleet
Luo v.sinisellä langalla paksummille puikoille 21-25-27-29 s ja aloita pintaneule. Kavenna kädentie-s:t sivussa
samoin ja samalla korkeudella kuin takana =16-19-20-21 s. Kun kädentien korkeus on 6-7-8-8 cm, päätä
etureunasta pääntietä varten 1x3-4-4-4 s. Kavenna sitten samassa reunassa joka krs 0-2-2-2x1 s ja joka 2. krs 4--4-3x1 s. Kun kädentien korkeus on 10-11-12-13 cm, päätä sivusta lähtien olan s:t kuten takana. Neulo toinen
etukappale peilikuvaksi.
Hihat
Luo v.sinisellä langalla paksummille puikoille 29-29-31-31 s ja aloita pintaneule. Lisää samalla hihan molemmissa
reunoissa joka 3.-2,5.-2,5.-3. cm 4-6-7-7x1 s =37-41-45-45 s. Kun hihan pituus on 15-17-20-24 cm, kavenna
molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka krs 5-6-7-8x1 s ja päätä vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs 5x2 s.
Päätä loput 7-9-11-9 s kerralla.
Viimeistely
Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Poimi pääntien
reunasta v.sinisellä langalla ohuemmille puikoille 53-57-61-65 s ja neulo ainaoikeaa 4 krs, päätä s:t. Poimi sitten
v.sinisellä langalla oikeasta etureunasta ohuemmille puikoille 42-46-59-70 s ja aloita ainaoikeinneule. Tee 2. krs:lla
napinlävet eli neulo 2-3-3-2 s, tee napinläpi (=päätä 2 s ilman lankaa ja luo s:t saman tien uudelleen), *neulo 10-1-11-14 s ja tee napinläpi*, toista *-* vielä 2-2-3-3 kertaa ja neulo 2 s. Kun reunuksen korkeus on 4 krs, päätä s:t. Tee
toiseen etureunaan reunus muuten samoin, mutta ilman napinläpiä. Ompele sitten sivu- ja hihasaumat sekä kiinnitä
hihat. Kiinnitä vielä napit.
Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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