Cotton Bamboo Batik
Naisen pitkä- ja lyhythihainen pusero
Koko: 36/38 (40/42) 44/46
Valmiin neuleen mitat: Vartalon ympärys 87 (98) 109 cm,
koko pituus 55 (55) 57 cm, pitkä hihan sisäpituus 46 cm ja
lyhyen hihan sisäpituus 6 cm.
Langanmenekki: Schachenmayr Cotton Bamboo Batik –
lankaa pitkähihaiseen puseroon 400 (450) 500 g fresh-väriä
(00082) ja lyhythihaiseen puseroon 300 (350) 400 g
peacock-väriä (00084).
Puikot Prym: Nro 3-4 sekä pääntien reunusta varten
samanpaksuinen pyöröpuikko tai käsialan mukaan.
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta = 10 cm.
Helmaröyhelö: S-luku on jaollinen 7 + 2 reuna-s:lla. 1.krs:
(np) reuna-s, *2 o, 3 n, 2 o*, toista *-* ja neulo reuna-s. 2.ja
muutkin oikean puolen krs:t: neulo oikeat s:t oikein ja
nurjat nurin. 3.krs: kuten 1. krs. 5.krs: reuna-s, *2 o, 2 n
yhteen, 1 n, 2 o*, toista *-* ja neulo reuna-s. 7.krs: reuna-s,
*2 o, 2 n, 2 o*, toista *-* ja neulo reuna-s. 9.krs: reuna-s, *2
o, 2 n yhteen, 2 o*, toista *-* ja neulo reuna-s. 11.krs:
reuna-s, *2 o, 1 n, 2 o*, toista *-* ja neulo reuna-s. 13.krs:
reuna-s, *2 o, 2 o yhteen, 1 o*, toista *-* ja neulo reuna-s.
Sileä nurja neule: Neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein.
Takakappale: Luo 170 (191) 212 s ja neulo 13 krs:n helmaröyhelö. Jatka lopuilla 98 (110) 122 s:lla sileää
nurjaa neuletta. Kavenna samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 4. krs 7 kertaa =84 (96) 108 s. Lisää sitten
molemmissa reunoissa 1 s joka 8. krs 7 kertaa =98 (110) 122 s. Kun kappaleen korkeus on 37 (35) 35 cm,
päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x3 (5) 5 s, 2x2 s, 2x1 s ja vielä joka 4. krs 2x1 s
=76 (84) 96 s. Kun kappaleen korkeus on 53 (53) 55 cm, päätä keskimmäiset 24 (26) 28 s pääntietä varten ja
neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x1 s. Kun kappaleen korkeus on
55 (55) 57 cm, päätä loput eli olan 22 (25) 30 s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 47 (47) 49 cm. Päätä nyt keskimmäiset 12
(14) 16 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 3x2 s ja 4x1
s. Päätä lopuksi olan s:t kerralla samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Pitkät hihat: Luo 86 (86) 93 s ja neulo 13 krs:n helmaröyhelö. Jatka lopuilla 50 (50) 54 s:lla sileää nurjaa
neuletta. Lisää samalla hihan molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 12. (8.) 8. krs 10 (15) 5 kertaa ja sitten
vielä suurimmassa koossa joka 6. krs 13 kertaa =70 (80) 90 s. Kun hihan pituus on 46 cm, päätä molemmissa
reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x3 (5) 5 s, 2x2 s, 4x1 s, kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 4.
krs 6 (5) 4x1 s ja vielä joka 2. krs 2 (4) 6x1 s, 2x2 s ja 1x3 s. Päätä loput 18 (22) 30 s kerralla.
Lyhyet hihat: Luo 121 (135) 149 s ja neulo 13 krs:n helmaröyhelö. Jatka lopuilla 70 (78) 86 s:lla sileää nurjaa
neuletta. Kun hihan pituus on 6 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x3 (5) 5 s, 2x2
s, 4x1 s, kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 4. krs 6 (5) 4x1 s ja vielä joka 2. krs 2 (4) 6x1 s, 2x2 s ja
1x3 s. Päätä loput 18 (20) 26 s kerralla.
Viimeistely: Aseta kappaleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele olka-, sivu- ja
hihasaumat. Kiinnitä hihat. Poimi pyöröpuikolle pääntien reunasta 95 (100) 105 s ja neulo 1 krs nurin, 1 krs
oikein ja päätä sitten s:t nurjaa neuloen.
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Kesähuivi
Koko: N. 6x160 cm + hapsut
Langanmenekki: Schachenmayr Cotton Bamboo Batik –lankaa 50 g peacock-väriä (00084).
Muut tarvikkeet: Prym Sukkapuikot sekä virkkuukoukku nro 4 tai käsialan mukaan. 2 suurta helmeä.
Tiheys: 15 s ja 11 krs purettua mallineuletta = 10 cm.
Mallineule: Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. Ota 5. krs:lla jokaisen neulotun s:n jälkeen lk
puikolle. Neulo seuraavalla krs:lla lk:t nurin. Pudota sitten 10 cm:n kuluttua nämä s:t pois puikolta ja pura
ne langankiertoon asti. Venytä samalla neuletta. Ota seuraavalla krs:lla uusi langankierto jokaisen neulotun
s:n jälkeen ja jatka mallineuletta vastaavasti.
Neulo näin: Luo 18 s ja jaa ne 3:lle sukkapuikolle. Neulo näillä s:illa suljettuna neuleena mallineuletta. 5.
krs:n jälkeen työssä on 36 s. Kun huivin pituus on 158 cm, pudota nurjat s:t puikolta ja neulo 4 krs oikein
lopuilla 18 s:lla. Päätä s:t. Pujota helmet huivin päihin. Aseta sitten luontikerros kaksinkerroin ja tee siihen
hapsut. Työnnä koukku 2-kertaisen neuleen läpi, ota lanka koukulle ja vedä läpi, *virkkaa 30 kjs, työnnä
koukku edellisen kohdan viereen ja tee piilosilmukka*, toista *-* vielä 7-8 kertaa. Tee huivin toiseen päähän
samanlaiset hapsut.
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