
teetee Tundra

Tuotekoodi: TUN115



Herttainenpipa

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/Pitsi & Palmikko/ Anu Paljärvi
Koko: naisen koko
Langanmenekki: teetee Tundra, pinkki (3777) 100g (50 g/ 110 m, 70% alpakka,
30% nylon)
Mallineuleet: sileä oikea, pitsi ruutupiirroksen mukaan, reunus ohjeen mukaan
Puikot: 3,5 sukkapuikot, tarvittaessa 40 cm pyöröpuikko
Tiheys: 24 s= 10 cm sileää oikeaa

Tee näin
Neulo ensin reunus poikittain kahdella sukkapuikolla: luo 6 s. 1. krs: Neulo silmukat oikein. 2. krs: Neulo 1. s etu- ja
takareunasta oikein, 1 o, 2 yht, lk, 2 o (=7s). 3. krs: Neulo s:t oikein. 4. krs: Neulo 1. s etu- ja takareunasta oikein, 2
o, 2 yht, lk, 2 o (=8s). 5. krs: Neulo s:t oikein. 6. krs: Neulo 1. s etu- ja takareunasta oikein, 3 o, 2 yht, lk, 2 o (=9s). 7.
krs: Neulo s:t oikein. 8 krs: 1o, ylivetokavennus, 2 o, 2 yht, lk, 2 o (=8 s). 9. krs: Neulo s:t oikein. 10. krs: 1 o,
ylivetokavennus, 1 o, 2 yht, lk, 2 o (=7s). 11. krs: Neulo s:t oikein. 12. krs: 1 o, ylivetokavennus, 2 yht, lk, 2 o (=6s).
Toista krs:t 1-12 yhteensä 19 kertaa. Neulo 1 krs oikein. Päättele s:t. Älä katkaise lankaa vaan poimi sukkapuikoille
kappaleen suorasta reunasta 114 s eli jokaisesta ainaoikeinneuleen nurjasta kohoraidasta 1 s. Jatka työtä
pyöröneuleena. Neulo 1 o, 1 n -joustinta 3,5cm. Neulo sitten sileää oikeaa lisäten 1. krs:lla tasavälein 6 s (=120s).
Kun sileää on neulottu 7 krs, neulo krs:n alusta 33s ja sitten pitsikaavion mukaan seuraavat 11s, neulo loput s:t
oikein. Jatka näin, kunnes pitsikaavio on neulottu loppuun. Jatka sileää neuletta, kunnes korkeus joustimen
yläreunasta on 18,5cm. Aloita kavennukset: * neulo 8 o, 2 yht * toista * - * koko krs loppuun. Neulo 1 välikerros
oikein ilman kavennuksia. * neulo 7 o, 2 yht * toista * - * krs loppuun. Neulo 1 välikerros. Neulo seuraavalla krs:lla
koko ajan 2 s yhteen. Neulo 1 välikrs. Neulo seuraavat kaksi krs:ta koko ajan 2 s yhteen. Katkaise lanka ja pujota se
loppujen silmukoiden läpi. Kiristä aukko umpeen ja päättele langat. Ompele vielä alareunaan reunuksen päät
toisiinsa kiinni. Tee päälaelle pieni, halkaisijaltaan n. 5 cm tupsu. Viimeistele työ kostuttamalla ja antamalla kuivua
muotoonsa tai höyryttämällä kevyesti kostean silitysliinan läpi.
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ylivetokavennus  (nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s, nosta neulomatta jätetty s neulotun yli)

nosta 2 s neulomatta, neulo 1 s, nosta neulomatta jätetyt silmukat neulotun yli

Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.
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