
teetee Primanova

Tuotekoodi: PRIN10



Tummanharmaa jakku

Suunnittelija: Laura Pulliainen
Koko: XS-S-M-L-XL-XXL, vartalonympärys 86-94-102-110-118-126 cm, koko pituus
60-62-64-66-68-70 cm, hihan sisäpituus 28-28-28-29-29-29 cm
Langanmenekki: teetee Primanova (100 merinovilla, 50 g = 115 m, 22 s = 10 cm,
puikot 4-4,5) tummanharmaata (9255) 500-500-550-600-650-700 g
Puikot: nro 3,5 ja 4 tai käsialan mukaan
Tiheys: 21 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm
Mallineuleet: Helmineule: 1.krs: 1 o, 1 n. 2.krs: neulo oikeat s:t nurin ja nurjat
oikein. Toista jatkossa 2. krs:ta. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin
Muut tarvikkeet: 7 nappia

Takakappale
Luo ohuemmille puikoille 138-146-156-164-172-180 s ja neulo helmineuletta 1,5 cm. Vaihda työhön paksummat
puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus 3 cm, neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla 54-58-63-67-71-75
o, 2 o yhteen, 26 o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo 54-
58-63-67-71-75 o. Toista tällaiset kavennukset keskimmäisten 26 s:n molemmin puolin vielä 7 kertaa joka 6. krs
=122-130-140-148-156-164 s. Neulo viimeisen kavennuksen jälkeen nurjalla puolella seuraavasti: 25-29-34-3-
-42-46 n, 11 kertaa 2 n yhteen, 28 n, 11 kertaa 2 n yhteen, 25-29-34-38-42-46 n =100-108-118-126-134-142 s. Tee
sitten palmikonkierrot eli neulo työn oikealla puolella 24-28-33-37-41-45 o, 1 n, siirrä 11 s apupuikolle työn taakse,
neulo 11 o, neulo apupuikon s:t oikein, 1 n, 4 o, 1 n, siirrä 11 s apupuikolle työn eteen, neulo 11 o, neulo apupuikon
s:t oikein, 1 n, 24-28-33-37-41-45 o. Neulo jatkossa oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Neulo 19 krs ja toista
palmikonkierrot kuten aiemminkin. Neulo 1 krs nurin ja jatka sileää neuletta. Kavenna samalla oikean puolen krs:lla
molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 1 s. Toista kavennukset joka 14. krs vielä 3 kertaa =92-100-110-118-
126-134 s. Kun kappaleen korkeus on 41-42-43-44-45-46 cm, päätä molemmissa reunoissa kädenteitä varten joka
2. krs 1-2-2-3-4-4x2 s, 2-2-4-5-5-7x1 s, joka 4. krs 1x1 s ja vielä joka 6. krs 1x1 s =80-84-90-92-96-100 s. Kun
kädentien korkeus on 17-18-19-20-21-22 cm, päätä keskimmäiset 18-20-20-22-22-24 s ja neulo ensin toinen puoli.
Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 2x6 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x7-7-8-
8-8-9 s ja 1x5-6-7-7-9-8 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.

Vasen etukappale
Luo ohuemmille puikoille 50-54-59-63-67-71 s ja neulo helmineuletta 1,5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja
aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 4 cm, kavenna sivussa (=kappaleen oikea reuna) 2 s:n sisäpuolella 1
s. Toista kavennukset vielä joka 6. krs 7 kertaa. Kun kappaleen korkeus on 24 cm, aloita sivussa lisäykset. Eli lisää
2 s:n sisäpuolella 1 joka 5. cm 4 kertaa =46-50-55-59-63-67 s. Tee sivussa kädentiekavennukset kuten takana.
HUOM: Kun kädentien korkeus on 2 cm, aloita pääntien kavennukset eli tee etureunassa 2 s:n sisäpuolella
ylivetokavennus joka 2. krs 21-22-22-23-23-24 kertaa. Päätä lopuksi olan s:t sivusta lähtien samoin ja samalla
korkeudella kuin takana.

Oikea etukappale
Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.

Hihat
Luo ohuemmille puikoille 60-62-64-66-68-70 s ja neulo helmineuletta 5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja
aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 7-6-6-5-5-8 cm, lisää molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 1 s.
Toista lisäykset joka 12.-10.-8.-8.-8.-6. krs vielä 4-5-6-7-8-9 kertaa =70-74-78-82-86-90 s. Kun hihan pituus on 28-
28-28-29-29-29 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x4 s, 1x3 s, 2x2 s, 11-13-14-1-
-17-19x1 s, 1x2 s ja 2x3 s. Päätä loput 10-10-12-12-14-14 s kerralla.

Viimeistely
Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele olka-, sivu- ja
hihasaumat. Poimi ohuemmille puikoille langan avulla napituslistaa varten etukappaleen etureunasta 21 s aina 10
cm:n matkalta, poimi takakappaleen pääntien reunasta 1 s jokaisen päätetyn s:n kohdalta ja poimi toisen
etukappaleen reunasta s:t samoin kuin edellä. Neulo näillä s:illa helmineuletta ja tee heti nurjan puolen krs:lla 7
napinläpeä tasavälein oikeaan etureunaan siten, että ylin tulee pääntien viistotuksen alareunaan ja alin tulee 1 cm:n
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päähän helmasta. Tee napinlävet aina siten, että otat lk:n puikolle ja neulot 2 s yhteen. Kun reunuksen korkeus on
1,5 cm, päätä s:t neuloen oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Kiinnitä lopuksi hihat ja napit.

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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