
teetee Pallas

Tuotekoodi: PAL207



Villahousut

Malli: Piia Maria Pekkanen
Koko: 74/80 - 86/92 - 98/104 - 110/116 - 122/128 cm, vyötärön ympärys
(venyttämättä) 40-42-44-47-50 cm, kokopituus 45-50-55-60-65 cm, lahkeen
sisäpituus 32-36-40-44-48 cm
Langanmenekki: teetee Pallas harmaa 05 100-150-150-200-200g (50g/130m, 80%
villa 20% polyamidi)
Puikot: sukkapuikot nro 3, lyhyet pyöröpuikot nro 3 ja 2,5 tai käsialan mukaan
Tiheys: 24 s= 10 cm sileää oikeaa

Lahkeet
Luo 44-48-52-56-60 s ja jaa silmukat 4 sukkapuikolle, I ja IV puikoille 10-12-14-16-18 s sekä II ja III puikoille 12 s.
Neulo suljettuna neuleena 2-2,5-3-3,5-4 cm 1 o 1 n joustinta. Jatka I ja IV puikkoilla joustinta ja neulo II ja III puikoilla
mallineuletta ruutupiirroksen mukaan. Kun silmukankierto mallineuleessa osuu puikkojen vaihdoskohtaan, siirrä
reunimmainen s viereiselle puikolle, tee kierto ja siirrä sitten silmukka takaisin alkuperäiselle puikolle. Jaa silmukat
uudelleen 4 puikolle suurin piirtein tasamääräisesti ja jatka mallineuletta samassa kohtaa kuin edellä. Lisää
kerroksen vaihdoskohdassa, I puikon alussa ja IV puikon lopussa 1 s joka 8. krs yht 12-13-14-15-16 kertaa. Tee
lisäykset krs:n alussa 1 s:n ja krs:n lopussa 2 s:n sisäpuolella langankierroilla. Neulo seuraavalla krs:lla lk kiertäen.
Neulo uusilla s:lla joustinta. Jatka vielä I puikon alussa lisäyksiä joka 6. krs yht 2 kertaa ja tee samalla lisäykset IV
puikon lopussa joka 2. krs yht 6 kertaa. =76-82-88-94-100 s. Kun kappaleleen korkeus on 32-36-40-44-48 cm, päätä
IV puikon lopussa viimeiset 5 s ja vielä I puikon alussa 2 s. Jätä lahje odottamaan ja neulo toinen lahje peilikuvaksi.

Yhdistäminen
Siirrä molempien lahkeiden s:t samoille pyöröpuikoille siten, että päätellyt s:t ovat vastakkain. =138-150-162--
74-186 s. Jatka kaikilla silmukoilla suljettuna neuleena 1 krs joustinta ja mallineuletta ja neulo lahkeiden
yhdistymiskohdissa lahkeiden reunimmaiset s:t o yht. =keskisilmukka. Jatka kuten edellä ja kavenna samalla
keskellä edessä ja keskellä takana keskisilmukan molemmin puolin 1 s joka 2. krs yht 6-7-8-9-9 kertaa. Jatka
kavennuksia keskellä takana, joka 2. krs vielä 2 kertaa. =110-118-126-134-146 s. Tee kavennukset neulomalla 2 n
yht ja neulo keskisilmukka oikein. Kun kappaleen korkeus on 41-45-49-53-57 cm, vaihda pienempiin pyöröpuikkoihin
ja neulo kaikilla s:lla 4-5-6-7-8 cm joustinta. Jotta joustin jatkuisi oikein, lisää työn molemmin puolin mallineuleen
vasemmassa kulmassa 1 s samassa kohdassa kuin lahkeesta kavennettiin 1 s mallineuleen ensimmäisellä
kerroksella. Päätä s:t joustinta neuloen.

Viimeistely
Ompele haarasauma kiinni. Pujota parsinneulan avulla kuminauhalankaa vyötärökaitaleen joustimen reunaan siten,
että lanka kulkee aina oikean s:n ali ja nurjan s:n yli. Pujota yksi kierros lankaa 0,5 cm:n päähän reunasta. Pujota
vielä kaksi lankaa aina yhden cm:n etäisyydelle edellisestä langasta. Kiristä langat sopivan kireiksi, solmi ja päätä
nurjalle. Aseta neule tasolle oikeisiin mittoihin ja höyrytä kevyesti kostean harsokankaan läpi.
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