Cotton Bamboo Batik
Tytön halkiopusero
Koko: 2(4)6(8)10(12) v tai 92(104)116(128)140(152) cm.
Valmiin neuleen mitat: Vartalonympärys 58(64)67(71)76(82) cm,
kokopituus 33(38)42(46)48(50) cm ja hihan sisäpituus
22(28)31(35)38(41) cm.
Langan menekki: Schachenmayr Cotton Bamboo Batik (50 %
puuvillaa, 50 % viskoosia, 50 g =120 m) -lankaa
200(200)250(300)350(400) g väriä nro (80).
Puikot Prym: Nro 3 ja 3,5 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko
nro 3 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.
Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Neulo koko ajan
molemmissa reunoissa 1 s oikein =reunasilmukka. Ainaoikeinneule:
Neulo kaikki krs:t oikein.
Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 66(72)76(80)86(92) s ja neulo
1 krs nurin, 1 krs oikein, 1 krs nurin ja 2 krs oikein. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on
21(25)28(31)32(33) cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä
varten joka 2. krs 4,2,2(4,3,2)5,3,2(4,3,2)6,3,2(5,3,2) s. Neulo
seuraavalla työn oikean puolen krs:lla reuna-s, tee ylivetokavennus
(=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli),
neulo samaa kerrosta kunnes vasemmassa reunassa on jäljellä 3 s, neulo 2 s o yhteen ja tee reuna-s. Toista tällaiset
kavennukset joka 2. krs vielä 3(2)1(2)0(1) kertaa =42(48)52(56)62(68) s. Kun kappaleen korkeus on 31(36)40(44)46(48)
cm, päätä keskimmäiset 20(22)24(26)28(30) s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien
reunassa joka 2. krs 2x1 s. Kun kappaleen korkeus on 33(38)42(46)48(50) cm, päätä loput eli olan 9(11)12(13)15(17) s
kerralla. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 24(28)30(33)33(35) cm. Jaa nyt kappale keskeltä
kahteen osaan halkiota varten ja neulo ensin toinen puoli. Neulo jatkossa halkion reunassa 3(3)3(4)4(4) s:lla
ainaoikeaa ja jatka muilla s:illa sileää neuletta. Kun halkion korkeus on 4(5)6(7)8(8) cm, päätä halkion reunasta
pääntietä varten joka 2. krs 8,2,1,1(9,2,1,1)9,2,1,1,1(10,2,1,1,1)11,2,1,1,1(12,2,1,1,1) s. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja
samalla korkeudella kuin takana. Neulo halkion ja pääntien toinen puoli vastaavasti.
Hihat: Luo ohuemmille puikoille 36(38)40(42)44(46) s ja neulo 5 krs kuten takakappaleen helmassakin. Vaihda työhön
paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun hihan pituus on 3 cm, lisää molemmissa reunoissa reuna-s:n sisäpuolella 1
s ja toista sitten lisäykset 2(2)2(2,5)2,5(2,5) cm:n välein kunnes työssä on 54(60)64(68)72(72) s. Kun hihan pituus on
22(28)31(35)38(41) cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 4,2,2(4,3,2)5,3,2(4,3,2)6,3,2(5,3,2) s.
Kavenna sitten molemmissa reunoissa reuna-s:n sisäpuolella 1 s (kuten kädenteillä) joka 2. krs 10(12)13(15)15(16)
kertaa. Päätä vielä molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x2 s ja päätä sitten loput 14(14)14(16)16(16) s kerralla.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta nurjalta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat. Poimi
pääntien reunasta pyöröpuikolle 70(74)80(84)90(94) s ja neulo 3 krs oikein, päätä s:t. Ompele sivu- ja hihasaumat sekä
kiinnitä hihat.
Pese neule nurinpäin ja kuivata tasossa.
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