
teetee Tundra

Tuotekoodi: TUN114



Poolopusero

Malli: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara
Koko: S-M-L-XL, vartalonympärys 94-102-110-118 cm, kokopituus 66-68-70-72 cm,
hihan sisäpituus 46-47-48-48 cm
Langanmenekki: teetee Tundra, violetti (3005) 550-600-650-650g (50g /110 m,
70% alpakka, 30% polyamidi) 
Puikot: nro 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 22 s = 10 cm sileää oikeaa
Mallineuleet: joustin: 1 oikein 1 nurin, kahdenkerroksen helmineule: 1. krs: *1 o, 1
n*, toista *-*. 2. krs: Neulo oikeat s:t oikein ja nurjat s:t nurin. 3. krs: *1 n, 1 o*, toista
*-*. 4. krs: Neulo nurjat s:t nurin ja oikeat s:t oikein. Toista näitä 4 kerrosta.

Etu- ja takakappale
Luo takakappaletta varten 101-109-117-125 s. Neulo 4 cm 1 o 1 n joustinta ja sitten pintaneuletta kunnes kappaleen
korkeus on 17 cm. Jätä takakappale odottamaan ja neulo etukpl samoin. Tarkista, että kappaleet ovat samalla
kerroksella ja molemmissa pintaneule kulkee reunoissa samalla tavalla. Luo etukappaleen jatkoksi 9 uutta silmukkaa
halkiota varten ja jatka neulomalla takakappaleen s:t. Luo takakappaleen jatkoksi 9 uutta silmukkaa halkiota varten.
=220-236-252-268 s. Jatka suljettuna neuleena pintaneuletta neuloen 3-4-5-6 cm. Neulo uudet s:t halkioiden
kohdalla pintaneuleen mukaisesti. Kavenna kappaleen molemmin puolin halkioiden keskimmäisen 3 s:n kohdalla 2 s
neulomalla: nosta 1 s neulomatta, 2 o yht, vedä nostettu s neulotun s:n yli. Neulo 5 cm ja toista kavennukset
samoissa kohdissa. =212-228-244-260 s. Jatka pintaneuletta. Kun kappaleen korkeus on 34-35-36-37 cm, lisää
kappaleen molemmin puolin 2 s halkioiden keskikohdilla nostamalla 2 peräkkäistä edellisen krs:n silmukkaa uusiksi
silmukoiksi. Nosta yksi s oikean puikon alta ja toinen s vasemman puikon alta. =216-232-248-264 s. Kun kappaleen
korkeus on 37-38-39-40 cm, jaa työ kahteen osaan päättämällä halkioiden keskikohdilla kappaleen molemmin puolin
3 s. =105-113-121-129 s  etu- ja 105-113-121-129 s takakpl:ssa. Jatka etukpl:n s:lla pintaneuletta ja kavenna
samalla kpl:n molemmin puolin kädenteitä varten 2 s. Toista kavennukset joka 2. krs yht 4 kertaa. =89-97-105-113 s.
Kun kädentien korkeus on 15-16-17-18 cm, kavenna yläreunan viistotusta varten joka 2. krs kappaleen molemmin
puolin 4 s yht 10-11-12-13 kertaa. Päätä loput 9 s kerralla. Jatka takakappaleen s:lla pintaneuletta ja neulo
kädentien kavennukset kuten etukappaleessa. Kun kädentien korkeus on 18-19-20-21 cm, kavenna yläreunan
viistotusta varten joka 2. krs kappaleen molemmin puolin 4 s yht 9-10-11-12 kertaa. Päätä loput 17 s kerralla.

Hiha
Luo 53-57-61-67 s. Neulo 4-4-5-5 cm 1 o 1 n joustinta. Jatka joustinta ja lisää kappaleen molemmin puolin 1 s joka
6. krs yht 18 kertaa. =89-93-97-103 s. Kun kappaleen korkeus on 46-47-48-48 cm, kavenna kappaleen molemmin
puolin joka 2. krs 1 x 3 s ja 20-21-22-23 x 1 s. Jatka lopuilla 43-45-47-51 s:lla joustinta 16-17,5-19-20,5 cm. Jätä s:t
odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely
Ompele hihasaumat. Ompele hihat kädenteille ja etu-ja takakappaleiden yläreunojen viistotusta pitkin keskimmäisiin
9/17 silmukkaan saakka. Poimi oikein neuloen 17 s takakappaleen yläreunasta, neulo hihan 43-45-47-51 s
joustimena, poimi 9 s etukappaleen yläreunasta ja neulo toisen hihan 43-45-47-51 s joustimena. Jatka suljettuna
neuleena joustinta neuloen kunnes kauluksen korkeus on 10-11-12-13 cm. Päätä s:t joustinta neuloen. Poimi
takakappaleen halkion reunasta silmukat nappilistaa varten ja neulo 4 cm 1 o 1 n joustinta. Päätä s:t joustinta
neuloen. Neulo toinen nappilista samoin. Aseta nappilistalle 2 nappia, toinen 5 cm:n päähän yläreunasta ja toinen 5
cm:n päähän alareunasta. Merkitse kohdat. Poimi etukappaleen halkion reunasta s:t ja neulo 2 cm 1 o 1 n joustinta.
Neulo nappien kohdille napinlävet neulomalla merkittyyn kohtaan 2 o yht, lk. Neulo vielä 2 cm joustinta ja päätä s:t
joustinta neuloen. Neulo toinen nappilista samoin. Ompele nappilistojen päät halkion pohjaan siten, että
takakappaleen lista jää etukappaleen listan alle. Ompele napit paikoilleen.
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