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PitsirannettimetPitsirannettimet

Malli: Malli: Piia Maria Pekkanen 

Koko: Koko: lapsen koko- (aikuisen koko), kokopituus 22-(32) cm

Langanmenekki:Langanmenekki: teetee Salla, punainen (0009) 100g-(100g) (50g/100m, 80%

villa superwash, 20% polyamidi)

Puikot:Puikot: sukkapuikot nro 4 tai käsialan mukaan 

Tiheys: Tiheys: 21 s = 10 cm sileää oikeaa, 19 s= 10 cm mallineuletta

Mallineuleet:Mallineuleet: joustin: 2 o 2 n, pitsineule: ruutupiirroksen mukaan

Tee näinTee näin

Luo 32-(40) s. Jaa silmukat 4 puikolle, 8-(10) s kullekin. Neulo suljettuna

neuleena 3 cm 2 o 2 n joustinta. Neulo I ja II puikoilla pitsineuletta

ruutupiirroksen mukaan sekä III ja IV puikoilla sileää oikeaa kunnes

rannettimen korkeus on 10 cm. (Neulo ensin 2 aloituskerrosta kuten piirros osoittaa ja toista sen jälkeen

krs:a 1-12.)=33-(41) s. Kavenna III puikon alussa 1 s neulomalla 2 o yht ja IV puikon lopussa 1 s neulomalla

ylivetokavennus. =31-(39) s. Neulo aikuisen koossa 5 cm ja toista kavennukset samoissa kohdissa. Neulo

aikuisen koossa vielä 5 cm ja toista kavennukset samoissa kohdissa. (Lapsen koossa ei enää

kavennuksia). Neulo 8-(3) cm ja aloita sitten peukalon kiila. =31-(35) s. Peukalo: levennä peukalon kiilaa

varten III puikon alussa seuraavasti. Lk, 2 o, lk. Neulo seuraavalla krs:lla langankierrot kiertäen oikein.

Toista levennykset samoissa kohdissa joka 4. krs yht 6-(8) kertaa siten, että jokaisen levennyskerran

jälkeen levennysten väliin jää 2 s enemmän. Siirrä III puikon alusta 1 s II puikolle. Jaa seuraavat 12-(16) s

kolmelle puikolle ja jätä muut silmukat odottamaan. Neulo kiilan 16 silmukalla 4-(5) krs sileää oikeaa

suljettuna neuleena. Päätä s oikein neuloen. Kämmen: Jatka neulomista III puikolla peukalon jälkeen ja

neulo krs:n loppuun. Siirrä seuraavan krs:n aikana II puikon lopusta 1 s III puikolle. Poimi peukalon tyvestä

1 s nostamalla edellisen krs:n s uudeksi silmukaksi. Jatka kämmenen 32-(36) silmukalla mallineuletta vielä

1-(1,5) cm. Neulo 2-(3) cm 2 o 2 n joustinta. Päätä s joustinta neuloen. Neulo toinen rannetin peilikuvaksi.



Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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