Cotton Linen &
Cotton Linen Stripes
6984 Naisten raglanpuserot
Koko: 36/38-40/42-44/46
Valmiin puseron mitat:
vartalon ympärys 92-100-108 cm
koko pituus n. 61-63-65 cm
hihan sisäpituus 46 cm.
Langan menekki:
Schachenmayr Cotton Linen –lankaa
lilaa (00049) tai Cotton Linen Stripes korallinpunaista (00124)
550-600-650 g
Puikot Prym: Nro 3-4 sekä pääntien reunusta varten
pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 19 s ja 28 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla =
10 cm.
Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.
Takakappale: Luo 89-97-105 s ja neulo sileää neuletta, tee 1.
krs nurin työn nurjalta. Kun kappaleen korkeus on 41 cm,
päätä molemmista reunoista kädenteitä varten kerralla 3-3-4 s
ja aloita sitten raglankavennukset. Eli kavenna molemmissa
reunoissa ensin joka 4. krs 2x1 s ja sitten joka 2. krs 15-1720x1 s. Tee kavennukset niin, että neulot kappaleen oikeasta reunasta reuna-s, tee ylivetokavennus (=nosta
1 s neulomatta, neulo 1 s o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes vasemmassa
reunassa on jäljellä 3 s, neulo 2 s oikein yhteen ja tee reuna-s. Kun kappaleen korkeus on 55-57-59 cm ja
olet tehnyt kaikki kavennukset, jätä loput 49-53-53 s odottamaan.
Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 48-50-52 cm. Jätä nyt keskimmäiset 21-2525 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Jatka sivussa raglankavennuksia ja päätä
samalla pääntien reunassa joka 2. krs 3x2 s ja 6x1 s. Kun kappaleen korkeus on 55-57-59 cm, päätä loput 2
s kerralla. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti.
Hihat: Luo 55-55-59 s ja neulo sileää neuletta. Lisää samalla molemmissa reunoissa joka 10. krs 11x1 s
=77-77-81 s. Kun hihan pituus on 46 cm, päätä molemmista reunoista kerralla 3-3-4 s. Aloita sitten
raglankavennukset siten, että neulot työn oikeasta reunasta reuna-s:n, nosta sitten 1 s neulomatta, neulo 2
s oikein yhteen ja vedä nostettu s kavennuksen yli, neulo samaa kerrosta kunnes vasemmassa reunassa on
jäljellä 4 s, neulo 3 o yhteen ja tee reuna-s. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 4-2-0 kertaa.
Kavenna sitten molemmissa reunoissa reuna-s:n sisäpuolella 1 s kuten takana joka 2. krs 14-18-23 kertaa.
Kun hihan pituus on 60-62-64 cm, jätä loput 23 s odottamaan.
Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla työn nurjalta puolelta ja anna
kuivua. Ompele raglansaumat sekä sivu- ja hihasaumat. Neulo pyöröpuikolle takakappaleen pääntien
odottamassa olevat s:t sekä vasemman hihan s:t, neulo samalla kappaleiden rajakohdassa 2 s o yhteen,
poimi sitten langan avulla etukappaleen pääntien pystyreunasta 19 s ja neulo samalla hihan viimeinen ja
etukappaleen 1. s yhteen, neulo sitten etukappaleen pääntien odottamassa olevat s:t sekä poimi langan
avulla pääntien toisesta reunasta 19 s sekä neulo hihan s:t, neulo nytkin kappaleiden rajakohdassa 2 s
yhteen. Neulo näillä s:illa 4 krs oikein ja päätä sitten s:t kerralla.
takakappale

Coats Opti Crafts Oy
Ketjutie 3, 04220 Kerava
Puh 09-274871
www.coatscrafts.fi
02/2010

etukappale

hiha

