
Sublime Baby Cashmere Merino Silk dk

Tuotekoodi: 683



Lapsen myssy

Koko: 0/6 - 6/12 kk - 1/2 - 2/3 v
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) vaaleankeltaista (437):
50 – 50 – 50 – 50 g
Puikot: Nro 4 tai käsialan mukaan
Tiheys: 22 s ja 28 krs sileää neuletta = 10 cm
Mallineuleet: Joustinneule: 2 n, 1 o. Pallokuvio: 1.krs: (op) neulo yhdestä
silmukasta 5 silmukkaa eli neulo s oikein + nurin + oikein + nurin + oikein. 2. ja
4.krs: (np) neulo 5 s nurin. 3.krs: neulo 5 s oikein. 5.krs: tee ylivetokavennus (=nosta
1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 1 o ja 2 o yhteen =3
s. 6.krs: neulo 3 n. 7.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja vedä
nostettu s kavennuksen yli = 1 s. 8.krs: neulo 1 n
Muut tarvikkeet: Satiininauhaa

Tee näin
Luo 91-97-103-109 s ja aloita joustinneule 1.krs: (op) neulo 4 o, *2 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 3 o. 2.krs:
(np) neulo 3 o, *1 n, 2 o*, toista *-* ja neulo 1 o. Toista 1.-2. krs:t vielä kerran. Jatka molemmissa reunoissa 3 s:lla
ainaoikeaa ja muilla s:illa joustinneuletta sekä aloita pallokuviot. 1.krs: neulo 9-12-15-6 s mallineuleita kuten
aiemminkin, *tee pallokuvio, neulo 11 s joustinneuletta *, toista *-* vielä 5-5-5-7 kertaa, tee pallokuvio ja neulo 9-1-
-15-6 s mallineuleita. Pallokuviot tulevat aina joustinneuleessa 1 o s:n kohdalle. Kun olet tehnyt pallokuviot valmiiksi
(=8 krs), aloita uudet pallokuviot, mutta eri kohdissa. 9.krs: neulo 6-9-6-9 s mallineuleita, tee pallokuvio, *neulo 5 s
joustinneuletta, tee pallokuvio*, toista *-* vielä 12-12-14-14 kertaa ja neulo 6-9-6-9 s mallineuleita. Kun olet tehnyt
nämä pallokuviot valmiiksi, tee vielä loppuihin 1 oikean s:n raitoihin samanlaiset kuviot. 17.krs: neulo 15-6-9-12 s
mallineuleita, *tee pallokuvio, neulo 11 s joustinneuletta*, toista *-*, tee pallokuvio ja neulo 15-6-9-12 s mallineuleita.
Kun olet tehnyt viimeisetkin pallokuviot valmiiksi jatka mallineuleita 3-3-5-5 krs. Seuraava krs: (np) neulo *1 n, 2 o*,
toista *-* ja neulo 1 n. Jatka joustinneuletta tässä järjestyksessä ja aloita samalla kavennukset. 1.krs: neulo 2 s, *tee
2 s:n kavennus (=nosta 2 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostetut s:t neulotun yli), neulo 3 s joustinneuletta*, toista
*-* vielä 13-14-15-16 kertaa, tee 2 s:n kavennus ja neulo 2 s =61-65-69-73 s. 2.-6.krs: neulo joustinneuletta. 7.krs:
neulo 1 s, *tee 2 s:n kavennus, neulo 1 s*, toista *-* =31-33-35-37 s. 8.-10.krs: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
11.krs: neulo 1 o, *tee 2 s:n kavennus*, toista *-* ja neulo 0-2-1-0 s =11-13-13-13 s. 12.krs: neulo nurin. 13.krs:
neulo 2 o yhteen 5-6-6-6 kertaa ja neulo 1 s =6-7-7-7 s. Katkaise lanka, vedä s:iden läpi ja ompele myssyn
takasauma.

Viimeistely
Katkaise satiininauha kahtia ja kiinnitä etureunoihin solmiamisnauhoiksi.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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