
teetee Pallas

Tuotekoodi: PAL136



Toispuoleinen jakku

Malli: Anu Paljärvi 
Koko: S-M-L, vartalon ympärys 84-92-100, pituus olalta 64-66-68, hihan sisäpituus
46-46-47cm
Lanka: teetee Pallas, punainen (01) 700-750-800g, (50g /130m, 80 % villa
superwash, 20 % polyamidi),
Puikot: nro 3 tai 3,5 käsialan mukaan, 4 sukkapuikkoa
Tiheys: 27s = 10cm
Virkkuukoukku: nro 2,5
Muuta: 14 pientä nappia
Mallineuleet: Sileää nurjaa (oikealla nurin ja nurjalla oikein), kiinteitä silmukoita
reunaan
Kuusikulmiot oikeaan etureunaan 6kpl;
Luo 3 sukkapuikolle 6s.
1.krs Neulo *1o, lk*, toista *-* krs loppuun. =12s
2.krs ja muut parilliset krs:t, Neulo oikein
3.krs Neulo *1o, lk*, toista *-* krs loppuun. =24s
5.krs Neulo 2o, *lk, 1o, lk, 3o*, toista*-* yhteensä 5x, neulo lk, 1o, lk, 1o. = 36s
7.krs Neulo 3o, *lk, 1o, lk, 5o*, toista *-* yhteensä 5x, neulo lk, 1o, lk, 2o. = 48s
9.krs Neulo 4o, *lk, 1o, lk, 7o*, toista *-* yhteensä 5x, neulo lk, 1o, lk, 3o. =60s
11.krs Neulo 5o, *lk, 1o, lk, 9o*, toista *-* yhteensä 5x, neulo lk, 1o, lk, 4o. = 72s
12.krs Neulo oikein.
Päättele 18s, virkkaa s:n jatkeeksi 5kjs, 1ps aloituskjs:aan (nappilenkki), päättele silmukat seuraavaan kulmaan ja
tee nappilenkki, päättele loput s:t.

Takakappale
Luo 212-224-236s ja neulo sileää nurjaa. Kun kappaleen korkeus on 1,5cm, kavenna 1s kappaleen molemmin
puolin 2 s:n sisäpuolella. Toista kavennukset vielä 21x aina 1,5cm välein. =168-180-192s. Kun kappaleen korkeus
on 45-46-47cm, aloita kädentien kavennukset.
Kavenna kappaleen molemmin puolin aina puikon alussa 1x3,1x2,1x1 joka 2.krs, 2x1 joka 4.krs - 1x4, 1x2, 2x1 joka
2.krs, 3x1 joka 4.krs - 1x4, 2x2, 3x1 joka 2.krs, 3x1 joka 4.krs. = 152-158-164s
Kun kädentien kavennukset on tehty, neulo 49-52-55s, päättele erillisellä langalla seuraavat 54s(laskos) ja neulo
loput 49-52-55s. Jatka takakappaleen neulomista 98-104-110 s:lla kunnes kädentien korkeus on 18-19-20cm.
Päättele työn nurjalla puolella pääntien keskimmäiset 42-44-46s neulo kumpikin olka erikseen. Päättele vielä
pääntien reunassa 2x3s joka 2.krs ja päättele samanaikaisesti aina puikon alussa olan viistotusta varten 1x8,2x7s –
3x8s – 2x9, 1x8s joka 2.krs.

Vasen etukappale
Luo 79-85-91s ja neulo sileää nurjaa. Kun kappaleen korkeus on 1,5cm, kavenna 1s kappaleen molemmin puolin 2
s:n sisäpuolella. Toista kavennukset vielä 21x aina 1,5cm välein. =57-63-69s. Kun kappaleen korkeus on 45-4-
-47cm, aloita kädentien kavennukset.
Kavenna aina puikon alussa 1x3,1x2,1x1 joka 2.krs, 2x1 joka 4.krs - 1x4, 1x2, 2x1 joka 2.krs, 3x1 joka 4.krs - 1x4,
2x2, 3x1 joka 2.krs, 3x1 joka 4.krs. = 49-52-55s
Kun kädentien korkeus on 12-13-14cm, aloita pääntie.
Päättele työn nurjalla puolella aina puikon alussa 1x8, 1x6, 3x3, 1x2, 2x1s joka 2.krs - 1x9, 1x6, 3x3, 1x2, 2x1s joka
2.krs - 1x10, 1x6, 3x3, 1x2, 2x1s joka 2.krs. =22-24-26s
Kun kädentien korkeus on 18-19-20cm neulo olan viistous, kuten takakappaleella.

Oikea etukappale
Luo 96-103-110s ja neulo sileää nurjaa. Kun kappaleen korkeus on 1,5cm, kavenna 1s kappaleen molemmin puolin
2 s:n sisäpuolella. Toista kavennukset vielä 21x aina 1,5cm välein. =74-81-88s. Kun kappaleen korkeus on 45-4-
-47cm, tee kädentiet kavennukset nurjalla puolella aina puikon alussa kuten aiemmin.
Kun kädentien korkeus on 12-13-14cm, aloita pääntie. Neulo puikon alusta 17-18-19s, käänny.
Ota 1.s neulomatta ja krs loppuun. Neulo puikon alusta 9s, käänny.
Neulo puikon alusta 9s, käänny. Ota 1.s neulomatta ja krs loppuun.
neulo puikon alusta 3s, käänny. Ota 1.s neulomatta ja krs loppuun.
Päättele puikon alusta 25-27-29s, neulo krs loppuun ja neulo krs työn nurjalta puolelta.
Päättele vielä aina puikon alussa 1x8, 1x6, 3x3, 1x2, 2x1s joka 2.krs. =22-24-26s
Kun kädentien korkeus on 18-19-20cm neulo olan viistous, kuten aiemmin.

Hihat
Luo 54-60-66s ja neulo sileää nurjaa. kun kappaleen korkeus on 3,5cm, lisää 1s kappaleen molemmin puolin 2s:n

http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/PAL136_iso.JPG


sisäpuolella. Toista lisäykset vielä 16x aina 2,5cm välein. =88-94-100s
Kun kappaleen korkeus on 46-46-47cm, aloita pyöriö.
Kavenna kappaleen molemmin puolin, aina puikon alussa 1x5, 1x4, 2x3, 3x2, 9x1, 3x2, 2x3s - 1x6, 1x4, 2x3, 3x2,
10x1, 3x2, 2x3s -1x6, 1x5, 2x3, 3x2, 11x1, 3x2, 2x3s joka 2.krs.
Päättele loput 12-14-16s kerralla.
Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely
Ompele olat, sivusaumat sekä hihan alasaumat. Virkkaa etureunoihin ja helmaan sekä hihansuihin 2krs kiinteitä
s:oita.
Poimi silmukat pääntien reunasta nurjalta puolelta ja neulo sileää nurjaa 8krs ja päättele s:t. (reunus rullautuu
pääntien oikealle puolelle).
Ompele kuusikulmiot peräkkäin oikean etukappaleen reunaan niin, että puolikas kuusikulmio (se puoli jossa on
nappilenkit) jää reunan yli ja kulmat ovat ylä- ja alareunassa.
Virkkaa vasemman sekä oikean etukappaleen pääntien kulmaan nappilenkit. Aseta etukappaleet päällekkäin,
merkitse napin paikat ja ompele ne kiinni.
Ompele hihat kiinni miehustaan.
Aseta neule tasolle mittoihinsa, kostuta ja anna kuivua.
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