7035 HUIVI n. 17 x 200 cm
Langanmenekki: Regia Hand-dye Effect –lankaa sini-vihreäkirjavaa
(06551) 100 g.
Pyöröpuikko Prym: Nro 3-3,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 16 s ja 38 krs pidennettyjä silmukoita =10 cm.
Pidennetyt silmukat: Neulo ruutupiirroksen mukaan. Piirroksessa on
kaikki krs:t, aloita piirros aina sen reunasta, toista 8 s:n mallikertaa
tarpeen mukaan ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Toista 1.-8. krs:ia.
Neulo huivi poikittain näin: Luo 321 s ja aloita pidennetyt s:t
piirroksen mukaan. Kun huivin korkeus on n. 17 cm ja olet viimeksi
tehnyt piirroksesta 4. tai 8. krs:n, päätä s:t. Levitä huivi alustalle
mittoihinsa, kiinnitä nuppineuloin, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua.
Ruutupiirros
:

= oikea s, neulo s nurjalla nurin
= nurja s, neulo s nurjalla oikein

8 s:n mallikerta toistuu

= neulo 1 s oikein ja ota samalla 1 langankierto puikolle
= neulo 1 s oikein ja ota samalla 2 langankiertoa puikolle

= neulo 1 s oikein ja ota samalla 3 langankiertoa puikolle
= neulo 1 s oikein ja pudota samalla ylimääräiset langankierrot puikolta ja vedä silmukka pitkäksi
7036 RANNEKKEET
Langanmenekki: Regia Hand-dye Effect –lankaa sini-vihreäkirjavaa (06551) 100 g.
HUOM: ota aina lanka kerän ulkopuolelta ja aloita molemmat rannekkeet samasta väriraidan kohdasta.
Sukkapuikot ja virkkuukoukku Prym: Nro 3-3,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 40 s ja 36 krs venyttämätöntä joustinneuletta =10 cm.
Joustinneule: 1 o, 1 n. Röyhelöreunus: 1.krs: *neulo 1 s takareunasta oikein ja ota lk puikolle*, toista
*-*. 2.krs: *neulo 1 s takareunasta oikein ja neulo lk normaalisti oikein*, toista *-*. 3. ja seuraavat krs:t:
*neulo 1 s takareunasta oikein ja 1 s etureunasta oikein*, toista *-*.
Neulo rannekkeet näin: Luo 50 s ja jaa s:t 4:lle sukkapuikolle. Neulo suljettuna neuleena joustinneuletta
20 cm. Neulo sitten röyhelöreunus. Kun röyhelön korkeus on 6 cm, päätä s:t virkkaamalla. Ota 1. neulottu s
koukulle ja virkkaa 2 kjs, *pura sitten seuraava s (joka alkoi langankierrosta) langankiertoon asti ja virkkaa
seuraavaan s:aan 1 ks, 1 kjs*, toista *-*. Tee lopuksi 1 ps krs:n 1. kjs:aan. Katkaise ja päätä lanka. Tee
toinen ranneke samoin.
Coats Opti Crafts Oy
Ketjutie 3, 04220 Kerava
Puh 09-274871

www.coatscrafts.fi

12/2009

